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RESUMO  

 

O objetivo geral de pesquisa é compreender se as práticas de gestão de Unidades de 

Conservação na Mata Atlântica do Rio Grande do Norte podem ser configuradas como 

práticas participativas de gestão.  Foi utilizado o referencial teórico sobre participação, com o 

foco na operacionalização da participação, retratando os aspectos sobre como colocar em 

prática a participação. O lócus de pesquisa foram as unidades APA Piquiri-Uma e Parque das 

Dunas do Natal. O presente estudo assume o interacionismo simbólico como postura teórica. 

É uma pesquisa com abordagem qualitativa do tipo exploratória e descritiva. A pesquisa 

utilizou as seguintes técnicas de coleta de dados: entrevista semiestruturada, observação não 

participante estruturada e questionário. Os sujeitos foram os gestores das unidades e os 

membros do Conselho Gestor. A partir da análise do modelo gestão de UC, pode-se verificar 

que em ambas as unidades estudadas há práticas de gestão que podem ser configuradas como 

práticas participativas. No entanto, há aspectos essenciais relativos á participação que 

necessitam   avançar, como a capacitação dos envolvidos na participação. Comparando as 

duas unidades, a APA Piquiri-Una possui mais práticas participativas em relação ao Parque 

das Dunas, que ainda se encontra em um processo inicial de inserção da participação nas 

práticas de gestão.  

.  

 

Palavras-chave: Gestão participativa; Unidades de Conservação; SNUC. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento da população humana associado ao modelo de produção e consumo 

praticados desde a revolução industrial resultou em um impacto significativo ao meio 

ambiente, que não possui recursos naturais suficientes para abastecer as exigências humanas. 

A falta desses recursos não somente afeta a sobrevivência humana, mas impacta também a 

fauna e flora que necessitam deles para existir. Além da ameaça proveniente da escassez de 

recursos, esses componentes da natureza sofrem também com a ação antrópica direta, no 

momento em que o homem desmata uma região, realiza a caça predatória ou mesmo quando 

descarta resíduos incorretamente. Consequentemente, a biodiversidade, que corresponde à 

variedade de vida na Terra, fica ameaçada. 

 Como resposta à crise da biodiversidade, em 1992, durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), foi acordado e aberto a 

adesões de países para um instrumento de direito internacional, a Convenção da Diversidade 

Biológica (CBD) (CUNHA, 1999). Segundo Cunha (1999, p. 147), “até o final de 1997, 187 

países já haviam aderido e, na sua imensa maioria (169), ratificado, também, as disposições 

da Convenção”. O Ministério do Meio Ambiente (2015) brasileiro considera o CBD um dos 

instrumentos internacionais mais relevantes envolvendo o meio ambiente, pois engloba tudo o 

que se refere direta ou indiretamente à biodiversidade, funcionando como uma base legal e 

política para outras convenções e acordos ambientais mais específicos. Na 6ª Conferência das 

Partes (COP 6) em 2002, reunião em nível mundial voltada para o debate de temas referente 

ao desenvolvimento do planeta, foi aprovada a meta de alcançar uma redução significativa na 

atual taxa de perda de biodiversidade em nível global, regional e nacional (SECRETARIART 

OF THE CONVENTIONS ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2005). Essa meta foi 

incorporada aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas devido ao 

reconhecimento do quão significativo é a perda da biodiversidade para o bem-estar humano 

(UNITED NATIONS, 2008). 

 Ainda com esses e outros movimentos realizados em prol do aumento da conservação 

da biodiversidade, alguns estudos demonstram o contrário, a exemplo da pesquisa realizada 

por Butchart et al (2010), que reuniu um conjunto de indicadores sobre biodiversidade no 

mundo revelando que continua decrescendo nas últimas quatro décadas, com a maioria dos 

indicadores estudados aos quais mostram marcas negativas e significando que a escala global 

de biodiversidade está abaixo da meta estabelecida em 2002. Os autores concluíram que os 

esforços para conter a diminuição da biodiversidade, principalmente, quando se trata do nível 
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de responsabilidade com a conservação e da quantidade de ações que impactam o meio 

ambiente não têm sido adequados.                                              

 Leverington et al (2010) observaram que a sociedade continua investindo na criação e 

gestão de áreas protegidas, acreditando que elas são peças essenciais para conservação da 

biodiversidade. No entanto, apesar desse crescimento nas áreas protegidas, a biodiversidade 

continua decrescendo, como visto por Butchart et al (2010). Observa-se, portanto, a 

necessidade de compreender o porquê dessas reservas não estarem alcançando seus objetivos 

finais de conservação da biodiversidade.  

 Sobre a necessidade de compreensão dessa problemática envolvendo as áreas 

protegidas, o próprio estudo realizado por Leverington et al (2010) já detectou, a partir da 

análise de avaliações sobre a efetividade da gestão em áreas protegidas espalhadas pelo 

mundo, que a gestão deixa muito a desejar. Cerca de 42% das áreas estudadas têm 

deficiências significativas e em 14% há uma situação de gestão bastante inadequada, onde 

atividades básicas não são realizadas. 

 Segundo Granderson (2011), diversos stakeholders podem interagir com as áreas de 

proteção: comunidades locais; agências de governos; organizações não governamentais 

(ONGs); e empresas privadas. Em muitas situações, esses parceiros podem ter interesses e 

necessidades contraditórios (GRANDERSON, 2011) e conciliar todas as diferenças, é uma 

tarefa complexa. Nesse aspecto, pesquisadores que estudaram a gestão de áreas protegidas 

ressaltam a relevância de adotar uma gestão participativa para a efetividade da área de 

proteção, seja por meio de um fórum inclusivo, participação local ou acordo de gestão. Outras 

práticas de gestão também são recomendadas pelos pesquisadores: definir regras de 

conservação, delimitando qual o tipo de área, se há conexão com áreas vizinhas, uso dos 

recursos naturais e outras especificidades; educação/ capacitação da população local que 

reside na área protegida ou proximidades como também dos gestores das áreas protegidas 

para lidar com as peculiaridades desse tipo de gestão; sistema de monitoramento e feedback, 

para verificar como está a área protegida; e sustentabilidade financeira, garantindo recursos 

financeiros suficientes para todas atividades e obrigações da unidade (BOJIE FU et al, 2004; 

CHOWDHURY et al 2014; GRANDERSON, 2011; HIRSCHNITZ-GARBERS, STOLL-

KLEEMANN, 2011). 

 A legislação também é um aspecto relevante a se considerar quando se deseja analisar 

a gestão das áreas protegidas, pois ela impacta diretamente neste aspecto, principalmente 

quando a lei possui tópicos que influenciam a gestão. Uma política adequada à região, em que 
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esteja previsto o respeito às condições e necessidades locais, favorece para que as áreas de 

proteção sejam um instrumento efetivo para a conservação do bioma desejado. 

 No Brasil, até 1988, as regulamentações que abordavam direta ou indiretamente as 

áreas protegidas eram pulverizadas em diversas leis não específicas sobre o tema. A demanda 

para consolidá-las impulsionou o surgimento, em 1988, da proposta inicial acerca da nova 

legislação, que originou a Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, correspondendo ao Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (PICOLI, 2011). O SNUC é composto pelo 

conjunto das Unidades de Conservação (UCs) federais, estaduais e municipais, dividido em 

dois grupos: as de Proteção Integral, em que é permitido apenas o uso indireto dos recursos 

naturais; e o de Uso Sustentável, cujos recursos naturais podem ser coletados e usados 

comercialmente ou não, de uma maneira que mantenha constantes os recursos ambientais 

renováveis e processos biológicos (BRASIL, 2000). 

 No SNUC, é possível observar diretrizes que orientam o processo de gestão das UCs. 

O próprio significado da palavra diretriz reflete sua relevância, pois corresponde a uma 

“norma, indicação ou instrução que serve de orientação” (DICIONÁRIO DO AURÉLIO, 

2015), portanto, é uma espécie de guia que deve ser considerado ao se colocar algo em 

prática, ainda mais se tratando de uma política pública. Dentre as diversas diretrizes do 

SNUC, relacionam-se com a gestão, ou de certo, influenciam a maneira como deverá ser 

exercida, as diretrizes II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII e XIII. As diretrizes II, IV, V e 

XII trazem direcionamentos acerca do envolvimento de atores da sociedade em aspectos 

dispostos no SNUC, como a gestão e uso sustentável da área. Já as diretrizes III, V, IX e X 

pregam a necessidade de envolvimento das populações locais no processo de criação, 

implantação e gestão das unidades, de modo a respeitar suas condições e necessidades. As 

diretrizes VI, XI e XII abordam também os aspectos financeiros, trabalhando a questão de 

captação e gestão eficiente dos recursos financeiro, direcionando as atitudes dos gestores das 

UCs para a busca de autonomia financeira. E as diretrizes VIII e XIII abordam a relevância de 

integrar as UCs com as áreas ao redor, respeitando os aspectos e políticas que lhe regem.  

 Observa-se que tais diretrizes convergem para um modelo de gestão capaz de agregar 

a participação de diferentes representantes da sociedade. É possível verificar ainda que a 

questão da participação nos artigos 4º, 27º e 29º do SNUC. O 4º artigo trata dos objetivos do 

SNUC, dentre os quais os incisos IV e XIII abordam a necessidade de um desenvolvimento 

sustentável que proteja os recursos naturais e também possibilite a subsistência das 

populações tradicionais, sempre respeitando e valorizando seus conhecimentos e cultura, na 

tentativa de promovê-los social e economicamente. Já o artigo 27º trata do plano de manejo, e 
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suas alíneas ditam que deve ser assegurada a ampla participação da população residente na 

elaboração do plano, bem como também, devem estabelecer medidas que promovam 

integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. O artigo 29º aborda um 

instrumento de participação, que são os conselhos gestores e sua exigência nas unidades de 

grupos de proteção integral.  

 De modo geral, os referidos artigos, assim como as citadas diretrizes, ressaltam a 

necessidade de incentivar as organizações da sociedade civil e populações locais residentes 

nas proximidades das UCs a participarem do processo de criação, implementação e 

principalmente gestão das unidades, destacando a importância de respeitar e valorizar o 

conhecimento e cultura das populações locais, fazendo com elas participem da preservação e 

defesa das unidades (BRASIL, 2000). Pode-se notar, por conseguinte, que as diretrizes estão 

respaldadas em conceitos do modelo de gestão participativa.  

Acerca da participação na gestão, Brito e Drummond (2007, p. 113) a descrevem 

“como um processo de negociação sociopolítica de conflitos”. Loureiro e Cunha (2008) 

trazem outra reflexão sobre a participação, destacando que a palavra corresponde ao ato de 

tomar parte, mas não de modo espontâneo ou dado, porém aprendido e conquistado. Esta 

visão remete à ideia de Demo (2001) que trabalha a participação visto como um processo de 

conquista, não podendo ser entendida como uma dádiva, ou uma concessão, ou como algo 

preexistente.  

 A questão de participação e sua discussão se intensificam em Estados que adotam a 

democracia, principalmente, a democracia participava como orientador da sua gestão. Nesse 

contexto, Bobbio (1987) ressalta que a institucionalização e a ampliação de espaços 

participativos são importantes para que promessas da democracia, como transparência, 

publicidades e controle social sobre a política sejam cumpridas. 

 Jacobi (2002, p. 447)) ressalta que a participação além de ser identificada como 

argumento para democratização, fortalecendo os espaços de socialização, de descentralização 

do poder e crescente autonomização das decisões, também é uma força de articulação do 

Estado com os sujeitos sociais, se configurando como “um instrumento de socialização da 

política, reforçando o seu papel como meio para realizar interesses e direitos sociais que 

demandam uma atuação pública”. 

Há várias perspectivas sobre a participação, como a abordagem sociopolítica da 

participação, paradigmas analíticos da participação, tipologias de participação e caminhos 

sobre a melhor forma de operacionalizá-la no dia a dia.  
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Quando o objetivo é analisar a participação no dia a dia, o foco recai sobre a 

operacionalização da participação, ou seja, o método para adotar decisões de forma 

participativa. Sobre esse olhar, Ugarte (2004), acredita que a participação, para ser 

democrática, deve ser livre de condicionamentos, se concretizando a partir de procedimentos 

certos, preestabelecidos e abertos para todos, responsáveis por estabelecer quem está 

autorizado a decidir em uma determinada instância e como deve fazê-lo. Ele afirma ainda que 

nos momentos de decisão deve operar a regra da maioria. Acerca desse ponto, ressalta-se que 

o conteúdo das decisões, “o que”, como o autor Ugarte (2004) intitula, não pode ser definido 

a priori, pois a deliberação e a decisão democráticas ficariam sem sentido. O autor defende 

que a democracia é formal, “pois por definição, apenas nos diz “quem” decide e “como” o 

fazem”. Essa concepção normativa, que dar respaldo para uma concepção mínima de 

democracia funcional é útil para delimitar a fronteira que separa os sistemas democráticos de 

outras formas de governo, sejam elas mais ou menos autocráticas (UGARTE, 2004). 

Ainda sobre a operacionalização da participação, o autor Diegues (2013) afirma que 

em espaços participativos uma prerrogativa importante quando se fala dos indivíduos que 

participam é a paridade, com o objetivo de garantir a representação igual dos diversos setores 

da sociedade. O autor Jacobi (2004) ressalta que nestes espaços participativos deve haver 

permeabilidade da gestão das demandas dos diversos sujeitos sociais e políticos, fazendo com 

que os diferentes participantes levem suas demandas e sejam ouvidos e ponderados nas 

instâncias de participação. Deve-se também tornar público o conflito e o oferecer 

procedimentos – discussão, negociação e voto – e espaço para que ele seja tratado de forma 

legítima, utilizando de processos educativos orientados para a deliberação pública com o 

propósito de emancipar e empoderar os indivíduos nos processos de tomada de decisão 

(JACOBI, 2004).  Esses aspectos são relevantes ao considerar que a participação democrática 

é para a sociedade e todos devem ter vez e voto iguais, lutando com condições semelhantes. 

Brito e Drummond (2007) destacam que a gestão participativa não se restringe apenas 

às virtudes, mas também a dificuldades, principalmente na tentativa de colocá-la em prática. 

Eles lembram que neste modelo de gestão pode haver conflitos entre os variados segmentos 

sociais que possuem interesses e concepções diferentes sobre a participação e sobre a 

finalidade das ações comunitárias e das políticas públicas.  

Segundo Lüchmann (2006), muitas críticas são dispostas à democracia deliberativa e 

seus mecanismos de participação em razão das suas condições de igualdade, liberdade e 

pluralidade participativa na construção de consensos políticos coletivos. Esses espaços estão 

sobre os riscos de populismo, elitismo – predomínio e/ou favorecimento de grupos mais 
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organizados com maior poder e recurso – coerção da maioria, força dos interesses privados, 

manipulação das preferências por grupos de maior poder político e econômico, entre outros 

aspectos (LÜCHMANN, 2006 apud ELTER, 1997; PRZEWOESKI, 1998; STOKES, 1998).  

Em resumo as diversas críticas, no contexto brasileiro, ressaltam duas importantes 

considerações, as questões referentes ao interesse e o poder dos envolvidos nas esferas 

participativas, e os constrangimentos sociais da participação em razão das desigualdades 

sociais (LÜCHMANN, 2006). Esses dois aspectos quando existem em uma instância 

participativa, se acentuam, pois quanto mais assimetria de poder e interesses em um contexto 

de desigualdade social, maior a probabilidade de grupos sociais dominarem os espaços e as 

decisões tomadas, perdendo a essência da democracia deliberativa.   

 Um dos mecanismos de participação descrito no SNUC são os Conselhos Consultivos 

e/ou Deliberativos, que varia dependendo do tipo de unidade de conservação. Nas unidades de 

Proteção Integral o conselho é consultivo, nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 

Reserva Extrativistas os conselhos são deliberativos, nas demais categorias o SNUC não 

deixa claro o tipo de conselho (BRASIL, 2000; BRASIL, 2002). Os Conselhos Gestores são 

constituídos por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por 

proprietários de terras localizadas em Refúgio da Vida Silvestre ou Monumento Natural e por 

populações tradicionais, quando estas tiverem que ser reassentadas das Unidades que residem. 

Nos dois casos, os Conselhos Gestores devem ser presididos pelo chefe da unidade de 

conservação (BRASIL, 2000; BRASIL, 2002). 

 Segundo Loureiro e Cunha (2008) os Conselhos Gestores formalizam uma instância 

de gestão participativa nas UCs, se tornando espaços de maior aceitação para firmar maneiras 

de gestão e diálogo entre as organizações da sociedade e os governos representantes do 

Estado e de políticas públicas. Para organizar o funcionamento dos conselhos, o Decreto 

4.340, de 22 de agosto de 2002 delimitou responsabilidades para o Conselho Gestor e como 

também para o chefe da UC, responsável por presidir o Conselho Gestor. 

 Loureiro e Cunha (2008) apresentam outra perspectiva relacionada a esse modelo de 

gestão, quando abordam os aspectos que podem ser empecilhos para efetivar a participação 

dos diferentes atores da sociedade na gestão das UCs. Dentre eles, a falta de uniformização de 

procedimentos acerca do funcionamento dos Conselhos Gestores. A abertura nesse quesito faz 

com que a participação seja entendida e tratada conforme o perfil técnico, político ou 

ideológico dos funcionários diretamente envolvidos com os assuntos referentes à gestão 

participativa das UCs, que de modo geral, é representado pelos gestores das unidades 

(SALES, 2004 apud LOUREIRO e CUNHA, 2008).  
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 Apesar da dificuldade da gestão participativa, o resultado da pesquisa de Coelho 

(2011) revelou que um maior envolvimento das populações locais no Conselho Gestor pode 

proporcionar uma maior proximidade deles com os problemas locais e mais críticos, 

tornando-os mais aptos a analisarem de modo menos superficial as causas da degradação 

ambiental que impactam as UCs. Como afirma Sousa et al (2011), quando os Conselhos 

Gestores são de fato geridos de forma participativa, eles tendem a contribuir com a resolução 

de conflitos e consequentemente com a própria eficácia da unidade.    

 Ao trabalhar aspectos relacionados à gestão das UCs é importante atentar também para 

os tipos de biomas presentes na região estudada e suas características, pois tais aspectos 

podem influenciar nas condutas adotadas. Assim, observa-se que no Brasil há diversos biomas 

que o SNUC pode atuar, dentre os quais destacamos a Mata Atlântica que tem uma 

significativa importância social e ambiental. Em seu domínio vive cerca de 70% da população 

brasileira. A Mata Atlântica regula “o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do 

solo, controla o clima, protege escarpas e encostas das serras, além de preservar um 

patrimônio natural e cultural imenso” (VARJABEDIAN, 2010, p. 147). O Brasil é 

considerado um país “megadiverso” e, dentro dessa gama de diversidade, a Mata Atlântica 

ocupa um espaço importante, pois apresenta um dos maiores repositórios do planeta, ou seja, 

há um elevado número de espécies e muitas delas endêmicas (CUNHA, GUEDES, 2013; 

VARJABEDIAN, 2010). Apesar de sua notável relevância, esse bioma é também um dos 

mais ameaçados de extinção no mundo, fazendo com que essa área da Mata Atlântica seja 

classificada como uma das mais urgentes para efetivar ações de conservação da 

biodiversidade (CUNHA, GUEDES, 2013; VARJABEDIAN, 2010).  

 Destaca-se que a concentração da população na região de Mata Atlântica é um aspecto 

complicador no gerenciamento de uma UC, visto que há uma tendência para encontrar 

populações locais densas e diversas organizações da sociedade interessadas nessa área, o que 

complexifica o processo de garantia da participação desses atores, configurando-se também, 

como de alta relevância, pois, como visto, a participação é um elemento importante para a 

conservação do bioma e, no caso, da Mata Atlântica, devido às suas características peculiares 

de biodiversidade, é interessante ter o máximo de cuidados para que o bioma seja preservado 

de modo eficaz.  

 Segundo Cunha e Guedes (2013), a Mata Atlântica ocupava cerca de 1,3 milhões de 

quilômetros quadrados em 17 estados brasileiros. No entanto, atualmente está reduzida a 

aproximadamente 26% da cobertura original.  Segundo o INPE e Fundação SOS Mata 

Atlântica (2014), no período de 2012 a 2013 houve um desmatamento de 23.948 hectares de 
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remanescentes florestais nos 17 estados da Mata Atlântica, que significou um aumento de 9% 

em relação ao período anterior (2011-2012), registrado em 21.977 hectares. Minas Gerais é o 

primeiro estado no ranking do desmatamento, com 8.437 ha de áreas destruídas. Em segundo 

lugar está o Piauí (6.633 ha), em terceiro a Bahia (4.777 ha) e quarto Paraná (2.126 ha). Esses 

estados juntos são responsáveis por 92% do total dos desflorestamentos, o equivalente a 

21.973 ha (INPE & FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2014). 

O Estado do Rio Grande do Norte ainda apresenta uma pequena parte no litoral de 

Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica sugere que 350.780 hectares sejam preservados no 

estado do RN, o que equivale a 7% da área total do estado do RN, correspondendo a 

5.280.748 ha (INPE & FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2014). Todavia, em 2012, o 

RN possuía 16.094 hectares de mata, o que corresponde a 4,6% da área que a Lei da Mata 

Atlântica sugere que deve ser preservada (INPE & FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 

2014). Além de estar em uma pequena porção, o bioma ainda está localizado na parte mais 

populosa do estado e onde a cultura centenária da cana de açúcar se desenvolveu (MACIEL, 

BROWN e CARDOSO, 2011), sofrendo, portanto, com dois agentes externos relevantes 

quando se trata do combate ao desmatamento. Considerando essa conjuntura, torna-se um 

fator decisivo para a eficácia dessas unidades uma boa gestão com práticas que vençam as 

ameaças ao objetivo final de conservação da fauna e flora local. 

 Hoje no Rio Grande do Norte são dez UCs com objetivo de conservação do bioma 

Mata Atlântica: Parque Floresta Municipal Boca da Mata; Área de Proteção Ambiental (APA) 

Jenipabu; Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte; APA Piquiri-Una; APA Bonfim 

Guaraíras; Parque Estadual Dunas de Natal; Parque Estadual Mata da Pipa; Reserva de Fauna 

de Tibau do Sul; Floresta Nacional de Nísia Floresta; Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) Mata Estrela (TEIXEIRA e VENTICINQUE, 2014).  

Acerca da temática, a gestão de unidades de conservação da Mata Atlântica no RN, foi 

encontrado o artigo Teixeira e Venticinque (2014). Eles aplicaram o método RAPPAM 

(Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de Unidades de Conservação) construído pela 

WWF (The World Wide Fund for Nature) com o objetivo de gerar os índices de efetividade 

segundo a metodologia escolhida com foco maior nos problemas das unidades e sua 

relevância biológica e ecológica. A abrangência da pesquisa alcançou oito UCs, algumas 

delas no interior do RN, presentes no bioma Caatinga, outra em região marinha e quatro no 

bioma Mata Atlântica. Foi possível perceber uma carência de pesquisas em gestão de UCs na 

mata Atlântica do RN de modo mais detalhado. 
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 Ranieri et al (2011) e Medeiros (2011) constataram que as UCs contribuem de modo 

significativo para o crescimento da produção científica brasileira, principalmente nas áreas 

das ciências naturais, que utilizam dos espaços preservados para fazer suas pesquisas. No 

entanto, Ranieri et al (2011, p. 158) destacam que “uma pequena parcela desses trabalhos tem 

reflexo sobre a gestão das unidades de conservação, pois ainda existe uma dificuldade em 

traduzir esse conhecimento produzido para o processo de gestão”. Medeiros (2011) também 

ressalta essa particularidade dos estudos científicos e afirma que a academia vem se 

beneficiando do sistema, porém, seria positivo estabelecer uma relação de maior proximidade 

com a gestão e seus desafios e necessidades.  O Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (Ibase) (2006) ressalta o avanço no campo da gestão participativa depois das 

legislações sobre UCs, observando, no entanto, que há várias questões sem resposta sobre os 

modelos de participação.  

 Assim, constata-se a importância de compreender melhor a gestão nas UCs, em 

especial nas unidades do litoral do RN, que além de ainda não terem sido estudadas 

considerando a perspectiva da gestão, estão inseridas em um bioma relevante para 

conservação da biodiversidade.  

Dada a importância da legislação e de suas diretrizes para a gestão das unidades de 

conservação, principalmente porque as diretrizes são baseadas em um modelo de gestão 

participativa, visto por diversos autores como a alternativa mais interessante e adequada para 

gerir as unidades e fazer com que elas alcancem seus objetivos, seja de conservação do bioma, 

como também de um desenvolvimento mais sustentável torna-se pertinente investigar: as 

práticas de gestão de Unidades de Conservação na Mata Atlântica do RN podem ser 

configuradas como práticas participativas de gestão? 

Desta forma, o objetivo geral da pesquisa é compreender se as práticas de gestão de 

Unidades de Conservação na Mata Atlântica do RN podem ser configuradas como práticas 

participativas de gestão.  Os objetivos específicos são: 

 

 Verificar se as práticas de gestão participativa (procedimentos abertos e 

preestabelecidos, conflito tornado público, permeabilidade da gestão para as diversas 

demandas da sociedade, paridade e diversidade de representação e utilização da 

regra da maioria) foram usadas para: 

o  definir as regras de conservação; 

o compartilhar a gestão;  

o definir a educação/capacitação da população; 
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o definir a participação de stakeholders; 

o garantir a sustentabilidade financeira da UC; 

o e realizar o monitoramento/feedback 

 Identificar se as práticas de gestão participativa (procedimentos abertos e 

preestabelecidos, conflito tornado público, permeabilidade da gestão para as diversas 

demandas da sociedade, paridade e diversidade de representação, utilização da regra 

da maioria, processos educativos orientados para a deliberação pública) são usadas 

para a capacitação dos gestores da UC. 

 Verificar se na gestão dos recursos humanos da UC os procedimentos são abertos e 

preestabelecidos.  

 

A partir dessas informações serão avaliados se as práticas podem ser consideradas 

participativas. O trabalho apresenta, portanto, duas categorias de análise que são as práticas de 

gestão adotadas nas UCs e a operacionalização da participação.  

As práticas de gestão são definidas levando-se em consideração as práticas de gestão já 

exercidas e estudadas, a literatura sobre gestão participativa e os artigos da Lei 9.985 de 18 de 

Julho 2000 que discorrem sobre a gestão participativa, financeira e o plano de manejo, 

responsáveis por consolidar os aspectos citados e a interação com as áreas circundantes. 

Assim, este estudo entende como práticas de gestão nas unidades de conservação o ato de 

definir regras de conservação, compartilhar a gestão, possibilitar a participação de 

stakeholders no processo de gestão, capacitar os gestores, gerir os recursos humanos da 

unidade, alcançar sustentabilidade financeira e realizar o monitoramento e feedback.   

 A segunda categoria corresponde à operacionalização da participação para 

compreensão das práticas de gestão. Assim, serão examinados se a participação é 

concretizada mediante procedimentos certos, preestabelecidos, abertos para todos; se a 

tomada de decisão ocorre em espaços participativos e se opera a regra da maioria; se há 

paridade e diversidade na representação nos espaços de participação para que ela seja 

democrática e efetiva; se o conflito é tornado público, por meio de negociação, discussão e 

voto; se há permeabilidade da gestão para as diversas demandas da sociedade; e se há 

processos educativos orientados para a deliberação pública 

 Espera-se com este estudo verificar se a Lei está sendo cumprida pelos gestores, 

revelando, por conseguinte, se de fato a gestão é participativa. O estudo pode proporcionar 

também o conhecimento e reflexão sobre as práticas de gestão adotadas, que associado às 
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informações descritas na literatura, pode colaborar para uma possível construção de um 

modelo de gestão viável para as unidades de conservação.  

 Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, incluindo esta introdução, que trata 

de uma visão geral sobre o tema e definição do problema de pesquisa; o segundo, aborda o  

referencial teórico englobando  a discussão sobre  gestão participativa e gestão de áreas 

protegidas; o terceiro,  apresenta  o SNUC aprofundando aspectos da lei  para compreensão da 

problemática; o  quarto trata dos  procedimentos metodológicos  retratando as etapas adotadas 

para realizar a pesquisa; o quinto discute os resultados da pesquisa e o sexto tece 

considerações finais sobre as práticas de gestão adotadas nas unidades de conservação.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O referencial teórico discorre sobre a gestão participativa e algumas de suas 

características e, em seguida, detalha a gestão de unidades de conservação, destacando 

trabalhos que abordam a gestão de unidades de conservação.  

 

 Gestão Participativa 2.1

A mobilização por modos de participação mais diretos cresce em várias partes do 

mundo (IBASE, 2006). Esse crescimento é possível de ser percebido, principalmente, em 

governos democráticos, pois a participação tem um vínculo direto com a ideia de democracia, 

já que nos governos democráticos as decisões são resultantes da participação dos cidadãos em 

sua elaboração (UGARTE, 2004).  

 Cozzolino, Irving e Soares (2015, p. 144) corroboram com a ideia de vínculo da 

participação com a democracia e acrescentam que é na democracia deliberativa que essa 

relação se intensifica, pois, esse tipo “têm no compromisso da participação social a garantia 

fundamental para seu funcionamento”. Habermas, que se dedicou a estudar a democracia, 

ressalta que na democracia deliberativa o sujeito-cidadão participa não apenas na escolha dos 

seus representantes pelo voto, mas também nos espaços de debate público criados a partir de 

uma relação com as instâncias de poder, de modo que nesses espaços deve prevalecer a troca 

de razões sempre voltada para o bem comum (HABERMAS, 1995 apud COZZOLINO, 

IRVING e SOARES, 2015). 

A participação, apesar do interesse crescente sobre ela, não é um conceito novo.  

Velhas ideias já foram propagadas em momentos históricos diferentes. Estudos científicos 

sobre participação iniciaram no século XVIII por meio de reflexões de Jean-Jacques 

Rousseau, continuadas pelos teóricos do liberalismo John Stuart Mill e G. D. Howard Cole 

(GOHN, 2007; PATEMAN, 1992).  

 Rousseau, segundo Pateman (1992) e Gohn (2007), pode ser considerado como o 

teórico por excelência da participação. Em sua obra “O Contrato Social”, Rousseau observa 

que quando os obstáculos prejudiciais à conservação do homem são maiores do que as forças 

que ele detém para se manter no referido estado, ele tende a perecer caso ele não mude a sua 

maneira de ser. Nesta situação, o referido filósofo constata que unir e dirigir forças existentes 

é o único meio do homem para se conservar. Pensando sobre como se estabeleceria a soma de 

forças, sem negligenciar os cuidados que se deve ter para alcançar a conservação do homem, 

visto que os instrumentos de sua conservação são a força e liberdade de cada indivíduo, 
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conclui que essa união seria solucionada pelo contrato social, que funcionaria da seguinte 

maneira. 

“Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a 

força comum a pessoa e os bens de cada associado e pela qual cada 

um, unindo-se a todos só obedeça, contudo, a si mesmo e permaneça 

tão livre quanto antes”. Este é o problema fundamental cuja solução é 

fornecida pelo contrato social. (ROUSSEAU, 1999, p. 20) 

 

Essas cláusulas (do contrato social) se reduzem todas a uma só, a 

saber, a alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, 

a toda a comunidade. Pois, em primeiro lugar, cada qual dando-se por 

inteiro, a condição é igual para todos e, sendo a condição igual para 

todos, ninguém tem interesse em torna-la onerosa para os demais. 

(ROUSSEAU, 1999, p. 21). 

 

 Observa-se inserido no conceito de contrato social o entendimento inicial sobre a 

participação, que corresponde de forma simplificada à união de forças individuais 

(participações individuais) no processo de tomada de decisão de uma comunidade. Isso ocorre 

porque o indivíduo sozinho não alcançaria um determinado objetivo, mas junto com outros 

pode alcançar um bem comum, com os benefícios e encargos compartilhados igualmente. 

 Para Rousseau, a participação tem um efeito importante sobre o indivíduo pois a sua 

principal função é educativa. Segundo Pateman (1992, p. 38) “o sistema ideal de Rousseau é 

concebido para desenvolver uma ação responsável, individual, social e política como 

resultado do processo participativo”. Ele defende também que a participação é um caminho 

para aumentar o valor da liberdade para os indivíduos, sendo entendida como liberdade “a 

obediência à lei que alguém prescreve a si mesmo” (PATEMAN, 1992, p. 39). 

 Outras duas funções da participação também são ressaltadas por Rousseau: a 

participação possibilita que decisões em grupo sejam mais facilmente aceitas pelo indivíduo; 

e a participação proporciona a sensação de que cada cidadão “pertence” à sua comunidade, ou 

seja, uma função de integração (PATEMAN, 1992). 

 John Stuart Mill tem um posicionamento semelhante ao de Rousseau quanto à função 

educativa da participação, ele acredita que quando o homem foca apenas em seus assuntos 

particulares e não participa das questões públicas, sua autoestima é afetada, como também 

suas capacidades continuam sem se desenvolverem para uma ação pública responsável 

(PATEMAN, 1992). Quando a situação modifica, momento em que o indivíduo se insere nas 

discussões dos assuntos públicos, “Mill, assim como Rousseau, via o indivíduo sendo 

‘forçado’ a ampliar seus horizontes e a levar em consideração o interesse público” 

(PATEMAN, 1992, p. 45). Mill defendia também que o melhor contexto para aprender sobre 
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participação era o nível local, de modo que nesse nível é possível aprender a se autogovernar 

sobre a democracia (GOHN, 2007). No entanto, ele difere de Rousseau quando afirma que o 

sistema é elitista, por exemplo, as leis deveriam ser preparadas por uma comissão especial e 

não pela população participante (GOHN, 2007). 

 George Douglas Howard Cole tem muitos conceitos derivados do pensamento de 

Rousseau, pois sua teoria se constrói sobre o argumento de que Rousseau entende que é a 

vontade (e não a força) o fundamento da organização social e política (PATEMAN, 1992). 

Desta forma, para o homem ter suas necessidades satisfeitas, precisa cooperar em associações 

(PATEMAN, 1992). Cole, assim como Mill, defende que apenas por meio da participação em 

nível local e em associações locais o indivíduo poderia “aprender a democracia” (PATEMAN, 

1992). Ele propôs uma série de instrumentos de participação no meio local e formulou 

também uma “proposta de uma estrutura política para desenvolver os processos participativos, 

que iam da comuna local à comuna nacional, passando pelo nível regional” (GOHN, 2007, p. 

24). Essa proposta muito se assemelha com as interações propostas e discutidas nas relações 

intergovernamentais.   

 Consolidando a ideia dos três autores, tem-se que a principal função da participação na 

teoria democrática participativa é educativa, seja no aspecto psicológico, quanto na aquisição 

prática de habilidades e procedimentos democráticos. Assim, a questão educativa faz com que 

o processo participativo se auto sustente, pois, ele mesmo é responsável por promover e 

desenvolver as qualidades que são necessárias à participação. Logo, quanto mais os 

indivíduos participam, melhor capacitados estarão para continuar e aprimorar a participação 

(PATEMAN, 1992). Outras hipóteses provenientes dessas ideias é que a participação tem um 

efeito integrativo e, também, auxilia na aceitação de decisões coletivas (PATEMAN, 1992).  

 Além dessas abordagens sociopolíticas sobre participação, há também os paradigmas 

analíticos, que consistem em formas de entender a participação (GOHN, 2007). Dentre os 

quais, destacamos alguns que podem ser considerados clássicos: liberal; autoritário; 

revolucionário; democrático. O primeiro, liberal, tem como pressuposto básico o liberalismo e 

a participação tem o objetivo de fortalecer a sociedade civil, não para que ela participe da vida 

do Estado, mas sim que fortaleça e evite ingerências do Estado (GOHN, 2007). Já o 

paradigma autoritário é voltado para a integração e controle social da sociedade e da política, 

ocorrendo em regimes políticos autoritários de massa tanto da direita, quanto da esquerda, 

podendo acontecer também em regimes democráticos representativos, em que a participação é 

de natureza cooptativa (GOHN, 2007), visto, por exemplo, em políticas públicas construídas a 

partir do modelo top down. No revolucionário, a participação se organiza em coletivos para 
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lutar contra as relações de dominação e também pela divisão do poder político (GOHN, 

2007). Por fim, o democrático tem a soberania popular como o seu princípio regulador, de 

forma que a participação é entendida como um fenômeno que se desenvolve na sociedade 

civil (movimentos sociais, organizações autônomas da sociedade) e no plano institucional 

(instituições formais políticas) (GOHN, 2007).  

 Tais formas clássicas de entender a participação geraram outras interpretações 

consolidadas por meio de composições: liberal comunitária; liberal corporativa; democrática 

radical etc. (GOHN, 2007). Dentre elas, a democrática radical entende a participação como 

responsável por fortalecer a sociedade civil com objetivo de construir caminhos que 

direcionem para uma nova realidade social, sem injustiças, exclusões, desigualdades e 

discriminações (GOHN, 2007). Nesta concepção, aqueles que compõem o processo 

participativo são vistos como “sujeitos sociais”, não sendo considerados, portanto, como 

indivíduos isolados, pois a participação tem um caráter plural, de modo que os indivíduos no 

processo de participação são considerados “cidadãos” (GOHN, 2007). Portanto, participar é 

compreendido como cultura de dividir responsabilidades na construção coletiva de um 

processo (GOHN, 2007). Algumas experiências no Brasil se inspiraram nessa concepção de 

participação, a exemplo dos programas e fóruns do Orçamento Participativo, bem como 

fóruns de participação popular (da Reforma Urbana, do Meio Ambiente) (GOHN, 2007). 

 Outros autores trazem uma nova perspectiva de entendimento sobre a participação que 

foge dos paradigmas analíticos citados. Eles utilizam tipologias que trabalham o grau de 

participação. Dentre eles, Pateman (1992) defende três tipos de situações de participação: 

pseudoparticipação; participação parcial; participação plena. A primeira, pseudoparticipação, 

se refere aos momentos em que não ocorre participação alguma na tomada de decisão, por 

exemplo, quando um supervisor em um setor, ao invés de apenas informar os empregados 

sobre uma decisão, possibilita que eles a discutam e o questionem. Segundo Verba (1961), na 

maioria das situações, o objetivo consiste em criar um sentimento de participação por meio da 

adoção de uma abordagem ou estilo e não que haja a participação de fato, com interferência 

na tomada de decisão. O referido autor ainda acrescenta que “a liderança participativa se 

tornou mais uma técnica de persuasão do que de decisão” (VERBA, 1961, p. 221). 

 O segundo tipo de participação, a parcial, ocorre quando um trabalhador não tem igual 

poder de decisão sobre o resultado final que se determina, podendo somente influenciar o 

processo decisório (PATEMAN, 1992). Já na participação plena, cada indivíduo participante 

do processo decisório tem poder igual para definir o resultado final (PATEMAN, 1992).  
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 Arnstein (1969) é outro autor que define tipologias de participação, semelhantes às de 

Pateman, porém com mais níveis de participação e voltado para o cidadão, enquanto Pateman 

elaborou sua classificação considerando organizações de trabalho. São oito níveis de 

participação, que consistem em uma simplificação da realidade para ilustrar os graus de 

participação do cidadão, visto que nem os cidadãos, nem os detentores de poder são blocos 

homogêneos; eles possuem em algumas situações interesses e pontos de vistas muitas vezes 

divergentes (ARNSTEIN, 1969).  

 O primeiro e segundo níveis são “manipulação” e “terapia”, localizados em um nível 

de “não participação”, criado por alguns que desejam impedir que as pessoas participem do 

planejamento ou condução de um programa, mas que gostariam que os tomadores de decisão 

“educassem” os participantes (as pessoas) (ARNSTEIN, 1969). Os níveis 3 e 4, “informação” 

e “consulta”, respectivamente, permitem que as pessoas escutem e tenham voz, mas sem a 

certeza de que os pontos de vistas das comunidades serão atendidos por aqueles que tomam as 

decisões (ARNSTEIN, 1969). O quinto nível, “conciliação”, permite que os indivíduos 

explanem seus posicionamentos, no entanto, o poder de decisão é exclusivo dos “superiores” 

(possuem o poder) (ARNSTEIN, 1969). Os próximos níveis o poder do cidadão vai 

aumentando em relação ao processo de decisão. No nível 6, “parceria” os cidadãos estão aptos 

a negociar e se envolver em trocas com os superiores, no nível 7, “delegar poder”, e o 8, 

“controle cidadã”, os cidadãos alcançam a maioria dos votos no processo de decisão, ou tem 

total poder de gestão (ARNSTEIN, 1969).   
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   Figura 1 – Oito degraus de uma escada de participação do cidadão 

Fonte: ARNSTEIN, 1969, p. 217 (tradução). 

 

 Esses níveis são úteis para entender que existe uma enorme demanda de participação 

dos cidadãos em situações públicas, muitas vezes dominadas pelos detentores de poder que 

possuem uma grande quantidade de responsabilidades e, em diversos casos, não dão conta de 

todas elas ou não deveriam decidir sozinhos devido ao impacto da decisão. Shagholi, 

Abdolmalki e Moayedi (2011) ressaltam que semelhante com a segunda função da 

participação determinada por Rousseau, a gestão participativa é melhor que a tomada de 

decisão baseada nas ideias de apenas um indivíduo, pois produz uma política e decisões mais 

aceitas.   

 Diante dos conceitos apresentados sobre participação, interpretações e tipologias, 

mostrando os posicionamentos quanto a sua relevância, faltam detalhamentos sobre como 

colocá-la em prática. Ugarte (2004) afirma que a participação cidadã é um componente 

fundamental de uma democracia, porém, a participação dentro de um contexto democrático 

não se resume somente a isso, é preciso esclarecer quem são os cidadãos, de qual participação 

se trata, quais suas modalidades e como deve fazê-la. Nesse sentido, remete-se ao fato de que 

a democracia é formal, tem suas prerrogativas normativas que determinam quem está 

autorizado a decidir em uma determinada instância e como deve ser o processo de decisão 
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(UGARTE, 2004). Demais ponderações, como o conteúdo das decisões que serão adotadas, 

não devem ser estabelecidos, pois faz parte das deliberações dentro dos espaços 

participativos, e, portanto, definir esse aspecto seria contradizer a pressupostos da 

participação democrática (UGARTE, 2004). 

 Ugarte (2004), acerca da operacionalização da participação, acredita que a 

participação para ser democrática, ela deve ser livre de condicionamentos, concretizada 

mediante procedimentos certos, preestabelecidos, abertos para todos, de modo que se tenham 

previamente definido e disseminado quem está autorizado a decidir em uma determinada 

instância e como deve fazê-lo, e nos momentos de decisão, operar a regra da maioria. O 

referido autor ressalta que apesar do princípio majoritário não ser sinônimo de democracia, 

ele é o “melhor instrumento para maximizar o princípio da autonomia em sociedade nas quais 

a representação é inevitável e a unanimidade impossível” (UGARTE, 2004, p. 96). 

Ainda acerca de como colocar em prática a participação, Demo (2001, p. 2) traz uma 

afirmação interessante, quando diz: “a maior inteligência da participação está em mostrar-se 

tão necessária, quanto viável”. Considerando a importância de torna-la viável, o mesmo autor 

defende a ideia de que participação é um processo de conquista, de modo que para realizar a 

participação é necessário encarar o poder de frente e, a partir dele, abrir os espaços de 

participação, aos poucos, passo a passo, para que também nenhum passo se recue.  

 

A participação (...) não pode ser entendida como dádiva, porque não 

seria produto de conquista, nem realizaria o fenômeno fundamental da 

autopromoção; (...) não pode ser entendida como concessão, porque 

não é fenômeno residual ou secundário da política social, mas um dos 

seus eixos fundamentais; (...) não pode ser entendida como algo 

preexistente, porque o espaço de participação não cai do céu por 

descuido, nem é o passo primeiro. (DEMO, 2001, p. 18) 

  

 Compreender a participação considerando os aspectos citados facilita para que ela não 

seja uma proposta usada para camuflar novas e sutis formas de repressão (DEMO, 2001), 

como a encontrada no paradigma analítico autoritário relatado por Gohn (2007). Outro 

aspecto a atentar e evitar para se ter uma participação efetiva é o comodismo, pois a 

participação exige compromisso, envolvimento, presença em ações arriscadas e o rompimento 

com hábitos mais fáceis e práticos, como “receber as coisas dos outros” (DEMO, 2001, p. 25). 

 Mesmo atentando para essas questões ao colocar em prática a participação, autores 

como Walker, Mcquarrie, Lee (2015) ressaltam outra característica presente na participação 

contemporânea, que mesmo carregada de boas intenções é moldada pela desigualdade 
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socioeconômica. Lüchmann (2006) corrobora com os autores e ressalta a dificuldade de 

encontrar as condições de igualdade, liberdade e pluralidade participativa na construção de 

consensos políticos necessárias para uma efetiva participação. Na realidade brasileira, esta 

dificuldade é acentuada, visto que as instâncias participativas estão inseridas em um ambiente 

político competitivo com diferentes atores enraizados em uma cultura clientelista e 

patrimonialista (LÜCHMANN, 2006). Desse modo, dependendo do quadro sócio-político-

institucional, as diferenças de interesses associadas as diferenças de forças podem interferir 

diretamente na participação, a experiência participativa pode estar assentada em um “campo minado” 

que necessita o desenvolvimento de diversas estratégias para conseguir manter o caráter público e 

democrático (LÜCHMANN, 2006).  

Alertando sobre o ressaltado, Ugarte (2004) destaca que a liberdade e alguns direitos 

sociais são pré-condições para que a participação cidadã possa ser qualificada como 

democrática, visto que a liberdade de pensamento carece de sentido quando não há 

ferramentas mentais para articular ideias, pois muitas vezes a luta pela subsistência diária 

deixa pouco espaço para a formação de uma consciência crítica. Destaca-se, portanto, a 

importância dos cidadãos em terem condições materiais mínimas necessárias para exercer 

uma participação livre (UGARTE, 2004). Apesar da dificuldade de estabelecer uma equação 

de participação com a democratização sem uma ambiguidade, isso não pode ser encarado 

como um desestímulo à participação, mas como um desafio para ativistas, cidadãos e 

acadêmicos pensarem que tipo de participação produz resultados positivos e o que impede sua 

realização (WALKER, MCQUARRIE, LEE, 2015). 

 Outros autores vão além das condições socioeconômicas e extrapolam suas ideias para 

o modelo vigente de governo ao refletirem sobre uma relação entre o neoliberalismo e a 

participação. Baiocchi e Ganuza (2015) enxergam a participação como uma parte integrante 

da governabilidade neoliberal, pois assumem que esse governo estimula uma nova 

racionalidade que apela para um cidadão empresarial e, neste contexto, a participação enfatiza 

algumas características mais importantes do que o cidadão: autorregulação; a 

responsabilidade por seus próprios problemas; e parcerias não conflitivas com o estado, visto 

que a participação no governo é encarada como uma alternativa à mobilização conflitiva, 

tornando-se parte de um conjunto de estratégias para despolitizar conflitos e abrir caminho 

para as reformas neoliberais cada vez mais agressivas do Estado (BAIOCCHI; GANUZA, 

2015; ONG, 2006).  

 Diante do exposto, é possível perceber que os autores referenciados trazem uma 

reflexão forte e um pouco negativa sobre a participação e seu poder na contemporaneidade, 
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visto que a participação pode estar atrelada a governabilidade neoliberal. No entanto, se bem 

construída, sendo um processo de conquista, como ressaltou Demo (2001) e atentando para as 

questões socioeconômicas como refletiu Ugarte (2004) e Walker, Mcquarrie e Lee (2015), ela 

pode se apresentar como um componente muito forte de conquista e concretização das ideias 

da sociedade, que se fortalece por meio desses espaços e não necessariamente se apazigua e 

abre caminho para estratégias mais agressivas. Um grupo construído como resultado de uma 

participação pode, quando está organizado e consciente de seu poder e ações, se apresentar 

contra e se tornar uma barreira para determinadas ações neoliberais que são contrárias aos 

ideais do grupo. 

 Como visto por Walker, Mcquarrie, Lee (2015), participação, também é referenciada 

como aumento da voz do cidadão, é um contrapeso necessário para combater a elite do poder 

e a racionalidade burocrática, sendo, por conseguinte, um antídoto para o declínio do 

engajamento cívico e o afinamento da esfera pública contemporânea. Jacobi (2004) lembra 

que a noção de participação provém da junção da ótica de todos os interessados e não se 

restringe apenas a perspectiva dos interesses globais definidos pelo Estado. Neste contexto, o 

autor ressalta que o principal desafio é construir “uma ordem societária baseada na articulação 

da democracia política com a participação social, representada por uma maior permeabilidade 

da gestão das demandas dos diversos sujeitos sociais e políticos” (JACOBI, 2004, p. 275). 

Isso reflete, portanto, que em instâncias participativas deve-se permitir que demandas e 

posicionamentos de diversos representantes da sociedade sejam colocadas em discussão e 

ponderadas nos momentos decisórios.  

Para a concretização dessa ideia há diversos meios, canais ou instrumentos de 

participação, alguns deles são: o orçamento participativo; o planejamento participativo; os 

meios de comunicação social; os conselhos de políticas públicas; e as ouvidorias (SIRAQUE, 

2004).  

 Quando o foco é uma política pública, o canal de participação mais comum são os 

Conselhos Gestores como meio para o exercício do controle social que deve ser constituído 

no âmbito da União, Estados e Municípios (MACIEL, 2010). Segundo Loureiro e Cunha 

(2008), os Conselhos Gestores são um dos espaços de maior aceitação quando o objetivo é 

inserir formas de gestão e diálogo entre as diferentes organizações da sociedade e os 

governos. Os autores citados ressaltam um aspecto importante sobre os conselhos ao lembrar 

que eles não são uma garantia de participação e da democracia. Como Demo (2001) ressaltou, 

participação é algo que se conquista e os conselhos são apenas um meio.  
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 Especificações sobre o conselho, como composição, atribuições, tempo de mandato, 

entre outras são definidas na lei que os institui (DIEGUES, 2013). De modo geral, uma 

prerrogativa importante acerca da composição do Conselho Gestor é a paridade, de modo que 

deve ser guiado pelo princípio da paridade com o objetivo de garantir a representação igual 

dos diversos setores da sociedade (DIEGUES, 2013). Dagnino (2004), refletindo sobre os 

espaços públicos, acrescenta que, além da paridade, é necessário a diversidade dos 

participantes e a equivalência dos seus recursos de informação, conhecimento e poder para a 

existência de espaços efetivamente públicos.  

Como visto, participação não é um conceito novo, todavia, como afirma Pateman 

(1992) foi nos últimos anos da década de 1960 que a palavra participação apareceu se 

tornando parte no vocabulário político popular. Isso se deu em razão da onda de 

reivindicações, especialmente, realizada pelos estudantes, em busca da abertura de novas 

áreas de participação, no caso, na esfera de educação de nível superior (PATEMAN, 1992). 

Outros grupos também entraram nessa luta reivindicando na prática a implementação de 

direitos que já eram seus.  

Ao refletir sobre a participação no Brasil, segundo Wampler e Avritzer (2004) foi no 

período da transação do regime democrático no Brasil, na década de 1980, que os cidadãos 

atuaram em associações voluntárias e em movimentos sociais para trazer estratégias 

inovadoras de confronto junto aos políticos. O intuito era superar legados do clientelismo, 

patronagem e corrupção; tais estratégias se concretizaram por meio de assembleias de bairros 

e conselhos locais (WAMPLER, AVRITZER, 2004). Com a volta das eleições competitivas, 

atores da sociedade civil se organizaram com políticos para promover a institucionalização de 

processos de tomada de decisão com espaço para os cidadãos deliberarem sobre propostas de 

políticas públicas (WAMPLER, AVRITZER, 2004). O marco formal que intensificou a 

criação dos espaços públicos e a participação da sociedade civil nas discussões e tomada de 

decisões nas políticas públicas foi a Constituição de 1988 (DAGNINO, 2004). Ela simboliza 

o esforço democratizante dos anos 1980, se tornando responsável por consagrar o princípio de 

participação da sociedade civil (DAGNINO, 2004).  

São diversas as previsões constitucionais de participação popular no Brasil (VITALE, 

2004). Na esfera Executiva, acerca da formulação de políticas públicas, a Constituição de 

1988 prevê a participação da comunidade em setores da seguridade social, particularmente na 

saúde e na assistência social, educação, cultura e criança e adolescente, incluindo também, a 

participação do usuário na Administração Pública direta e indireta (VITALE, 2004). Nas 

finanças públicas é possível encontrar mecanismos de participação por meio da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal, que determina o “incentivo à participação popular e a realização de 

audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos e leis 

orçamentárias” (VITALE, 2004, p. 241). No âmbito Judiciário, tem-se a participação popular 

pela possibilidade de acesso a esse poder, pela ação popular e na competência para julgar 

determinados crimes, por meio do estabelecimento do Tribunal do Júri (VITALE, 2004). Já 

na esfera legislativa, por meio do plebiscito, referendo e iniciativa popular, em que o cidadão 

tem direito ao voto direto e secreto, com valor igual a todos.  

 Possibilidades de participação também são encontradas na política ambiental, por 

meio dos conselhos consultivos e deliberativos de várias áreas em todos os níveis (federal, 

estadual e municipal), neles se fazem presentes representantes de ONGs e de movimentos 

sociais (JACOBI, 2004). Tais instâncias muitas vezes são bastante formais e sem o poder de 

influenciar o processo decisório (JACOBI, 2004). Neste sentido, destaca-se a importância de 

disseminar os espaços deliberativos que são fundamentais para o fortalecimento de uma 

gestão democrática, integrada e compartilhada, pois nesses espaços é possível encontrar 

qualidade e equidade das respostas públicas às demandas sociais (JACOBI, 2004). 

A tentativa maior nesses espaços de participação é torná-los efetivamente públicos, 

tanto no formato, quanto nos resultados (JACOBI, 2004). Jacobi (2004, p. 277) ressalta que o 

conflito é inerente aos espaços de participação, assim como também é a democracia. Embora 

esses espaços participativos sejam marcados por contradições e tensões, “eles representam um 

avanço na medida em que tornam públicos o conflito e oferecem procedimentos – discussão, 

negociação e voto – e espaço para que ele seja tratado de forma legítima” (JACOBI, 2004). É 

possível observar que instâncias realmente participativas apresentam alguns procedimentos 

característicos, retomando a ideia de Lüchmann (2006) sobre a democracia ser formal, e os 

aspectos ressaltados por Jacobi (2004), se encaixam como outra prerrogativa da 

operacionalização da participação, de modo que, para se ter a uma democracia participativa é 

necessário expor o conflito, oferecendo meios (discussão, negociação e voto) para que ele seja 

trabalhado. 

Jacobi ainda destaca também a importância de não apenas assegurar o direito da 

população de participar, mas também combater o desinteresse e apatia da população frente a 

essa questão. O trecho a seguir do texto de Jacobi reflete com clareza a importância de 

processos educativos para se concretizar uma participação efetiva, de modo que cada 

indivíduo tenha condições suficientes e crescentes para participar cada vez mais e melhor das 

decisões. 
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A criação de condições para uma nova proposta de sociabilidade deve ser 

crescentemente apoiada em processos educativos orientados para a 

“deliberação pública”. Ela se concretizará principalmente pela presença 

crescente de uma pluralidade de atores que, por meio da ativação do seu 

potencial de participação, terão cada vez mais condições de intervir 

consistentemente e sem tutela nos processos decisórios de interesse público 

(...) (JACOBI, 2004, p. 277) 
 

A partir da revisão sobre gestão participativa, foi possível identificar aspectos acerca 

das abordagens sociopolíticas da participação, seus paradigmas analíticos, algumas tipologias 

de participação, como operacionaliza-la no dia a dia e informações mais gerais sobre a sua 

disseminação. A partir dessas temáticas, foram selecionados os posicionamentos que 

abordavam aspectos que devem conter em uma gestão para que ela se caracterize como 

participativa.  

Acerca da operacionalização da participação, os autores Demo (2001), Ugarte (2004) e 

Walker, Mcquarrie e Lee (2015) assumem posturas semelhantes sobre quais aspectos deve-se 

atentar ao colocar em prática a participação. O posicionamento dos autores é claro e 

condizente com a realidade a ser estudada, que tem como lócus de pesquisa o Brasil, em 

especial o Rio Grande do Norte, que vivencia discrepâncias consideráveis em aspectos 

socioeconômicos que podem influenciar na participação de integrantes nas políticas públicas, 

como visto pelos autores. Assim, serão consideradas as ideias: de que participação deve ser 

concretizada mediante procedimentos certos, preestabelecidos, abertos para todos; nos 

momentos de tomada de decisões, deve se prevalecer a regra da maioria. Ainda sobre os 

aspectos da operacionalização da participação, destaca-se a reflexão dos autores Diegues 

(2013) e Dagnino (2004) que em sintonia pregam a importância da paridade e diversidade nas 

representações nos espaços de participação. O autor Jacobi (2004) faz reflexões importantes 

para concretizar uma participação efetiva, principalmente em contextos de problemáticas 

ambientais, foco da pesquisa. Dentre suas posturas ressaltadas, serão utilizadas as ideias de 

que em espaços participativos deve haver permeabilidade da gestão das demandas dos 

diversos sujeitos sociais e políticos; deve-se tornar público o conflito e o oferecer meios – 

discussão, negociação e voto – e espaço para que ele seja tratado de forma legítima; e devem-

se utilizar processos educativos orientados para a deliberação pública para emancipar e 

empoderar os indivíduos nos processos de tomada de decisão.  Esses aspectos são relevantes 

ao considerar que uma participação democrática deve apresentar espaços para todos e todos 

devem ter vez e voto iguais, lutando com condições semelhantes. 

Ao sintetizar essas posturas que serão adotadas nesse trabalho para posterior análise 

dos dados, surgiu o quadro 1. 
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Quadro 1 – Conceitos de participação adotados na pesquisa 

Aspectos gerais da 

participação 
Conceitos selecionados Autores 

Operacionalização da 

participação 

Participação deve ser concretizada mediante 

procedimentos certos, preestabelecidos, abertos para 

todos. 

UGARTE, 2004 

Na tomada de decisão operar a regra da maioria. 

UGARTE, 2004 

Deve haver paridade e diversidade na representação nos 

espaços de participação para que ela seja democrática e 

efetiva. 

DIEGUES, 2013; 

DAGNINO, 2004. 

Deve haver permeabilidade da gestão das demandas dos 

diversos sujeitos sociais e políticos nos espaços 

participativos 

JACOBI, 2004 

Deve-se tornar público o conflito e o oferecer meios – 

discussão, negociação e voto – e espaço para que ele 

seja tratado de forma legítima. 

JACOBI, 2004 

Deve-se utilizar processos educativos orientados para a 

deliberação pública para emancipar e empoderar os 

indivíduos nos processos de tomada de decisão. 

JACOBI, 2004 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.  

 No próximo tópico, aprofundando a temática de gestão ambiental, abordar-se-á 

aspectos sobre gestão de áreas protegidas, com o enfoque na maneira em como ela é exercida.  

 

 Gestão de áreas protegidas 2.2

 A gestão é um conceito bastante trabalhado em diversas áreas. Muitos definiram esse 

tema, dentre eles, Dias (2002, p. 11), que após reflexão sobre os conceitos de gestão e 

administração, propõe uma definição ampla e clara sobre gestão: “gestão é lançar mão de 

todas as funções e conhecimentos necessários para através de pessoas atingir os objetivos de 

uma organização de forma eficiente e eficaz” (DIAS, 2002). Observa-se que essa definição 

não se restringe a um tipo específico de organização, podendo a gestão estar presente em 

empresas privadas, públicas e inclusive em áreas protegidas. Segundo IUCN (Internacional 

Union for Conservation of Nature) (1994, p. 7), área protegia é definida como “um espaço 

geográfico claramente definido, reconhecido, dedicado e gerido, mediante meios legais ou 

outros tipos de meios eficazes para obter a conservação em longo prazo da natureza e de seus 

serviços ecossistêmicos e seus valores culturais associados”.  
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 Segundo Bojie Fu et al (2004), a gestão de áreas protegidas é um tipo de engenharia de 

sistemas, de modo que, para alcançar uma melhora em seu desempenho, se faz necessário 

uma compreensão dos vários fatores relevantes, das relações existentes e das ações 

relacionadas aos diferentes aspectos. Os referidos autores desenharam um esquema para 

demonstrar a relação entre os fatores influenciadores da gestão nas áreas de proteção.  

 

Figura 2 – Interação entre fatores influenciadores na gestão de áreas protegidas 

Fonte: Bojie Fu et al, 2004, p. 790 (tradução). 

  

A partir da Figura 2 é possível inferir que por trás dos fatores influenciadores há 

stakeholders como o governo, população local, organizações privadas e sociedade. A junção 

dos diversos fatores e atores interagindo entre si e, com a gestão da área de proteção, 

simultaneamente favorece para que o processo de gerir a área torne-se cada vez mais 

complexo, principalmente quando os atores assumem posturas contrárias.  

 Granderson (2011) descreve possíveis stakeholders que podem interagir com as áreas 

de proteção: comunidades locais; agências de governos; organizações não governamentais 

(ONGs); e empresas privadas. Em sintonia com a figura 2, os stakeholders citados estão 

inseridos nos círculos que correspondem ao contexto socioeconômico e aos meios de 

subsistência e percepção local. Tais parceiros possuem necessidades e interesses muitas vezes 

contraditórios, podendo ter atenções e acessos diferentes às áreas protegidas 

(GRANDERSON, 2011). 

 A decisão se será ou não dada a atenção aos interesses de algum (uns) stakeholder, 

decorre de uma longa discussão sobre qual melhor maneira de conservação. Nessa discussão 

se destacam dois posicionamentos: o preservacionista e o conservacionista.  

 O preservacionismo tem como teórico mais importante John Muir, filósofo ambiental, 

que objetiva proteger a natureza contra o desenvolvimento moderno, industrial e urbano, 

defendendo que qualquer interferência humana na natureza é negativa (DIEGUES, 2008). 

Segundo Gomez-Pompa e Kaus (1992), os conservacionistas tradicionais ou 
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preservacionistas, acreditam que há uma relação inversa entre ação humana e o bem-estar do 

ambiente natural.  

 Essa corrente foi base para o movimento de conservação norte americano, que 

enxergava nos parques nacionais a única maneira de salvar trechos da natureza dos efeitos 

lesivos do desenvolvimento urbano-industrial (DIEGUES, 2008). A perspectiva 

preservacionista desconsidera que índios americanos viveram em harmonia com a natureza 

por inúmeros anos, recriando uma dicotomia entre “povos” e “parques”, de modo, que os dois 

não poderiam existir simultaneamente (DIEGUES, 2008). Essa ideologia se propagou, 

inclusive pelos países do terceiro mundo, proporcionando um efeito devastador sobre as 

“populações tradicionais” de extrativistas, pescadores, indígenas, que possuem uma relação 

com a natureza diferente da prevista por John Muir e os seus seguidores (DIEGUES, 2008). 

Gomez-Pompa e Kaus (1992) destacaram que os conservacionistas tradicionais enxergam o 

valor estético, biológico e ecológico, mas se esquecem das populações humanas, não 

conseguindo diferenciar os diversos tipos de uso do meio natural ou reconhecer o valor 

econômico do uso sustentável. 

 Neste posicionamento, a atenção é dada apenas ao regime do meio ambiente e a 

biodiversidade do local, descartando os interesses e questões da população local, como 

também o contexto socioeconômico e atuais usos da terra.  

 Em contraposição ao modelo preservacionista, que objetiva a preservação pura da 

natureza, têm-se os conservacionistas que se baseiam na ideia de conservação dos recursos 

(DIEGUES, 2008). Gifford Pinchot, engenheiro florestal, foi o precursor ao criar o 

movimento conservação dos recursos, defendendo o uso racional (DIEGUES, 2008). Em sua 

concepção, a natureza é, com certa frequência, lenta, de modo que os processos de manejo 

podem torná-la eficiente (DIEGUES, 2008). Considerando esse contexto, ele acreditava que a 

conservação deveria se respaldar em três princípios: uso dos recursos naturais pela geração 

presente; prevenção de desperdício; e uso dos recursos naturais para benefício da maioria dos 

cidadãos (DIEGUES, 2008). Diegues consolida as ideias de Pinchot na seguinte frase: 

 

A grande aceitação desse enfoque reside na ideia de que se deve 

procurar o maior bem para o benefício da maioria, incluindo as 

gerações futuras, mediante a redução dos dejetos e da ineficiência na 

exploração e consumo dos recursos naturais não renováveis, 

assegurando a produção máxima sustentável. (DIEGUES, 2008, p. 31) 
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 As ideias de Pinchot lembram o conceito de desenvolvimento sustentável estabelecido 

posteriormente no Relatório Brundtland (1987), “o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas 

próprias necessidades”. Ele também não exclui a possibilidade de junção homem e natureza, 

pelo contrário, acredita que essa relação deve existir procurando meios sustentáveis. Portanto, 

consideram populações locais e suas percepções, o contexto socioeconômico, o uso da terra, 

aspectos da biodiversidade local ao conceber uma área de proteção.    

 Em sintonia com os dois posicionamentos explicitados surgem duas vertentes de 

gestão das áreas de proteção, aquela que acredita que uma gestão participativa é a melhor 

saída para essas áreas, estando, por conseguinte, em harmonia com o posicionamento 

conservacionista e aquela que defende que deve haver um isolamento da área e retirada de 

qualquer comunidade que resida no local, desconsiderando suas necessidades e opiniões, se 

assemelhando com os pré-requisitos estabelecidos para a proteção da natureza do 

posicionamento preservacionista.  

 Brockington (2004), em sintonia com o preservacionismo, focando sua atenção apenas 

no sucesso da preservação da natureza, defende que o suporte local não é necessariamente 

vital para a existência das áreas de proteção, de modo que a conservação pode ser imposta e, 

mesmo com oposição local, as áreas de proteção podem ser bem-sucedidas. Souza (2012) 

também defende que para haver a proteção da biodiversidade é necessário retirar presença do 

ser humano e focar somente na preservação e, posteriormente, a legislação brasileira sobre 

conservação deve ter um único objetivo: preservar a natureza; aspectos relacionados ao 

homem devem ser trabalhos por outra política, que tenha maior propriedade sobre o assunto. 

Abaixo, Souza, exemplifica o seu posicionamento: 

 
A permanência do homem no ambiente que se pretende proteger é 

prejudicial aos objetivos da UC de proteção integral e que a 

permanência das UCs de uso sustentável no SNUC é prejudicial ao 

homem, que tem seus direitos tolhidos por se encontrar inserido num 

sistema cujo foco é a preservação ambiental. (SOUZA, 2012, p. 317) 

 

 O outro lado defende que conservação de base comunitária, que inclui a participação 

da comunidade local na gestão da área protegida, é possível e também preferível, pois há de 

se encontrar um balanço entre as necessidades das pessoas locais e a conservação da natureza 

(ADAMS; HULME, 2001). Diegues (2008) também defende a necessidade da participação, 

principalmente, das populações locais na gestão de áreas de proteção e suporta seu 

posicionamento no argumento de que as áreas protegidas trazem implicações ecológicas, 
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sociais, culturais e geopolíticas e, consequentemente, não se reduz a uma mera questão de 

“conservação do mundo natural”. Nepal e Weber (1995), em sintonia com as ideias dos 

últimos autores, ressaltaram que criar áreas de proteção objetivando apenas o lado ecológico, 

sem reconhecimento da tradição e direitos do povo local ou da população indígena, pode 

implicar no não atingimento das metas de conservação da reserva e ainda gerar impactos 

negativos como: realocação de população; obsolescência de valores culturais; desintegração 

social; dependência econômica; e conflitos severos. 

 Büscher e Whande (2007) destacam que nenhuma das abordagens ou narrativas tem 

sido totalmente dominante ou implementada completamente. No entanto, há diversos estudos 

que observaram na prática os problemas e benefícios do modelo de gestão adotado, sendo 

possível observar, principalmente, nos estudos mais recentes, uma tendência em adotar uma 

gestão mais participativa, considerando a existência e opiniões das populações locais.  

A seguir será apresentado o quadro 2 com as práticas de gestão adotadas em áreas 

protegidas em diversas localidades, ele foi organizado em macro práticas, que abrange 

diversas práticas de gestão pesquisadas. 
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Quadro 2 – Práticas de gestão das áreas protegidas 

Macro Práticas 

de gestão 

Práticas de gestão Conclusões sobre as práticas Lócus da pesquisa Autor/Ano 

Definir regras 

de conservação 

Determinar instrumentos 

legais e políticos 

Instrumentos legais e políticos terão de ser desenvolvidos para 

esclarecer mandatos legais, sobreposição entre recursos, agências de 

gestão, Divisão Florestal, Divisão de Pescas e do Planejamento e 

facilitar a colaboração interagências. 

Trinidad e Tobago Granderson, A. A. 

(2011) 

Apoio jurídico e político à 

prática de cogestão 

Apoio jurídico e político para a consolidação de práticas de cogestão é 

um imperativo, pois isso pode pavimentar o caminho para trazer uma 

melhor governança na gestão PA. Este apoio também reflete boas 

intenções do órgão estadual em incentivar a governança compartilhada 

Wolong Biosphere 

Reserve – China 

Jianying Xu; Liding 

Chen;Yihe Lu; Bojie 

Fu  (2006) 

 

Desenvolver 

socioeconomicamente as 

comunidades que vivem nas 

florestas 

É essencial se concentrar no desenvolvimento socioeconômico das 

comunidades que vivem nas florestas e assegurar a equidade na 

repartição de benefícios, para garantir a sustentabilidade a longo prazo 

da conservação e uma melhor governança florestal. 

Wolong Biosphere 

Reserve – China 

Jianying Xu; Liding 

Chen;Yihe Lu; Bojie 

Fu  (2006) 

 

Apoiar e implementar 

programas alternativos e 

sustentáveis de subsistência 

das comunidades locais 

A criação de áreas protegidas muitas vezes priva os residentes locais 

de ter acesso aos recursos de que dependia para o seu sustento. Logo, 

fornece fontes alternativas de sustento para compensar o fato de ter as 

terras para fins de conservação é importante para garantir a 

sustentabilidade da área protegida. 

Kakum conservation 

area – Gana 

Fiagbomeh, R. F.; 

Bürger-Arndt, R. 

(2015) 

Efetivas regras de 

conservação e autoridade 

aqueles que combatem o uso 

ilegal da biodiversidade 

Aplicar de modo efetivo regras de conservação é fundamental para a 

conservação. Precisa ser dado aos fiscalizadores das áreas protegidas 

mais autoridade no combate do uso ilegal da biodiversidade. 

Wolong Biosphere 

Reserve - China 

 

Bojie Fu et al (2004) 

 

Pacotes de incentivo à 

população local 

O suporte a população local interessada e motivada a cooperar na 

realização dos programas de conservação, contribui para a eficácia da 

cogestão proposta na área protegida. E a eficácia da cogestão fortalece 

o sistema de áreas protegidas. 

Rema-Kalenga 

Wildlife Sanctuary, 

Bangladesh 

Chowdhury, M. S. H. 

et al (2014) 

Inserir 

participação na 

gestão 

Fórum inclusivo e aberto, 

com representação equitativa 

Um fórum inclusivo e aberto é vital para envolver todos os principais 

grupos interessados e garantir que grupos poderosos não podem 

cooptar ou inviabilizar o processo, devido ao seu poder. Atenção deve 

ser dada à estrutura, frequência, tempo e localização das consultas às 

partes interessadas, monitorando as atividades e avaliando os 

comentários. Deve-se também garantir mecanismos que incorporem 

grupos sub representados, como mulheres, jovens, idosos e os muito 

pobres. 

Trinidad e Tobago Granderson, A. A. 

(2011) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y


40 

 
Gestão colaborativa de área 

protegidas 

Gestão colaborativa de áreas protegidas não é apenas uma opção, mas 

uma necessidade para países que tem o objetivo de melhorar a 

proteção dos recursos naturais, particularmente nos países em 

desenvolvimento, onde muitos dos seus habitantes são fortemente 

dependentes dos recursos biológicos ou floresta que estão sob 

proteção. 

Kakum conservation 

area – Gana 

Fiagbomeh, R. F.; 

Bürger-Arndt, R. 

(2015) 

Participação da população 

local 

Um requisito inicial para o sucesso da conservação nas APs é a 

participação da população local na criação, planejamento e gestão da 

reserva. Essa participação não pode ser criada artificialmente como 

um ato mecânico aplicado externamente por meio da convocação para 

participar de discussões. Uma participação efetiva requer esforços dos 

dois lados, dos stakeholders externos à área protegida e da 

comunidade local. 

National Reserve of 

Allpahuayo-Mishana 

- Peru 

 

Pyhala, A. (2002) 

 

Conselho consultivo 

participativo, rotação de 

lugares de reunião e 

participação de diferentes 

representantes importantes 

Ter um conselho consultivo participativo, rotação de lugares de 

reunião e participação de diferentes representantes importantes são 

aspectos necessários para garantir que uma diversidade de temas 

discutidos e tratados na gestão do Parque. 

Parque Estadual da 

Ilha do Cardoso - 

Brasil 

Sessin-Dilascio, K. et 

al (2015) 

Participação na gestão da 

área protegida 

A participação reforça a confiança pública e contribui para a 

internalização dos objetivos principais da gestão. Devem participar 

Organizações governamentais, ONGs, poderes públicos constituídos e 

população. A participação oferece também dados adicionais aos 

planejadores e administradores responsáveis pelas políticas públicas e 

incentiva o envolvimento da comunidade local na proteção da área. 

Manaus - Brasil Costa Neto, A. R.; 

Tello, J. R.; Costa, L. 

A.; Viana, A. L.; 

Alves, J. L.; Buhring, 

R. (2010) 

Participação local Autoridades de gestão tem que considerar as características da 

população local quando estabelecem e implementam as políticas de 

conservação e para melhor considerá-las, é interessante ter a 

comunidade informando suas necessidades junto aos gestores da AP. 

Wolong Biosphere 

Reserve – China 

Jianying Xu; Liding 

Chen;Yihe Lu; Bojie 

Fu  (2006) 

 

Gestão participativa (gestão 

interativa) 

É importante que padrões de uso de recursos e os impactos dos 

diversos grupos étnicos sejam cuidadosamente investigados e 

analisados antes de decisões políticas para criar incentivos e 

desincentivos para a conservação. O envolvimento de indígenas é 

considerado essencial para longa duração da sustentabilidade de áreas 

protegidas. 

Sagarmatha National 

Park - Nepal 

DoiInthanon National 

Park - Tailândia, 

Xishuangba Nature 

Reserve - China 

Nepal, S. K. (2002) 

 

Participação da população 

local na tomada de decisão e 

formulação de estratégias 

A participação nesses aspectos permite e contribui para o 

fortalecimento das relações de colaboração e confiança. 

Rema-Kalenga 

Wildlife Sanctuary, 

Bangladesh 

Chowdhury, M. S. H. 

et al (2014) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
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Participação da comunidade 

local 

As relações entre a administração do parque e as comunidades locais 

devem ser desenvolvidas e melhoradas para alcançar os objetivos de 

conservação.  Uma gestão conjunta pode trazer benefícios, como 

aumentar o interesse e participação da comunidade, a regeneração das 

áreas degradadas e benefícios econômicos para as comunidades. 

Khojir National 

Park - Iran 

Kolahi, M. et al 

(2013) 

Cogestão nas áreas 

protegidas 

A cogestão trouxe mudanças lentas, mas visíveis, como por exemplo, 

as famílias que foram anteriormente envolvidas na organização das 

florestas locais tinham começado a participar da proteção da floresta, 

as comunidades também mostraram um maior grau de conscientização 

sobre atributos da conservação. 

Satchari National 

Park, Lawachara 

National Park e 

Chunati 

WildlifeSanctuary - 

Bangladesh 

Rashid, A. Z. M. M. 

et al (2013) 

Gestão participativa 

Importante para a gestão de uma área protegida. Elas são afetadas 

pelas condições dominantes da região, bem como também pela 

percepção e atitudes dos atores envolvidos. 

20 casos de estudo da 

Europa 

Hirschnitz-Garbers, 

M;  Stoll-Kleemann, 

S. (2011) 

Gestão participativa 

(estratégia de gestão bottom-

up) 

Gestores das áreas protegidas não serão capazes de executar suas 

responsabilidades essenciais sem o apoio local. Para ter o apoio da 

população local, sugere-se a adoção de abordagens bottom-up quando 

se trata de gestão e de aumentar o âmbito da cogestão, de modo a 

incluir o público em geral. 

Áreas de proteção na 

Grécia 

Vokou, D. et al 

(2014) 

Educar e 

capacitar a 

população local 

Comunicação com a 

população local 

Para ter uma confiança mútua entre aqueles que interagem com 

elementos da área de proteção é necessário diálogo efetivo, sempre 

compartilhando as informações. Sem esse esforço, caça ilegal, por 

exemplo, por parte da população local da reserva, pode ser uma 

resposta à insatisfação com a comunicação da reserva. 

Samburu 

e Buffalo Springs 

National Reserves -

Kenya 

Bruyere, B. L; Beh, 

A. W.; Lelengula, G 

(2009) 

 

Educação ambiental como 

condição sine qua non para a 

participação da população 

Para ter a participação da população na gestão é necessário acesso a 

uma Educação Ambiental de forma aplicada, contextualizando o 

desenvolvimento sustentado à luz do etnodesenvolvimento, 

valorizando os saberes locais. 

National Reserve of 

Allpahuayo-Mishana 

- Peru 

 

Pyhala, A. (2002) 

 

Treinamento (oficinas de 

formação) para os 

stakeholders 

Oficinas de formação podem ser criadas para cobrir as lacunas de 

capacidades dos stakeholders, visto que eles, como partes interessadas 

podem ter suas capacidades combinadas e aproveitadas para responder 

às várias responsabilidades de monitoramento e avaliação das APs.  

Trinidad e Tobago Granderson, A. A. 

(2011) 

Comunicação com 

população local 

Deve-se estabelecer um mecanismo de comunicação bidirecional, que 

forneça informações e interpretações para expor à população a gestão 

da reserva, isso contribui para uma melhor gestão da AP. 

Wolong Biosphere 

Reserve – China 

Jianying Xu; Liding 

Chen;Yihe Lu; Bojie 

Fu  (2006) 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
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Melhorar o nível de 

educação da população local 

Melhorar o nível de educação da população local pode contribuir para 

mitigar conflitos recorrentes e potenciais, no momento que aprimora o 

conhecimento deles e suas habilidades técnicas, as discussões nos 

processos de gestão são facilitadas e melhor compreendidas 

Wolong Biosphere 

Reserve – China 

Jianying Xu; Liding 

Chen;Yihe Lu; Bojie 

Fu  (2006) 

 

Capacitação da população 

local (essencial para 

funcionamento do 

ecoturismo e para a gestão 

participativa) 

Os agricultores tiveram seus direitos sobre os recursos naturais 

limitados pelas regulamentações da reserva e muitas oportunidades de 

ganhar dinheiro foram perdidas. Para aprimorar as capacidades dos 

agricultores locais em desenvolver uma economia rural e 

gradualmente saber lidar com as pressões do ecossistema natural, foi 

proporcionado um suporte financeiro, informações de agricultura, 

tecnologia e outros ensinos profissionais, marketing e emprego na 

reserva. Este apoio incentiva atitudes favoráveis dos locais para a 

gestão e cooperação para a conservação.  

Wolong Biosphere 

Reserve - China 

 

Bojie Fu et al (2004) 

 

 

Educação ambiental Educação ambiental para agricultores é útil para estabelecer vínculos 

entre conservação e desenvolvimento, melhorando a sensibilização a 

nível local e possibilitando que eles não façam uso irregular da área e 

contribuam para a fiscalização efetiva da região. 

Wolong Biosphere 

Reserve - China 

 

Bojie Fu et al (2004) 

 

 

Capacitação da população 

local 

Além de reforçar as competências das populações locais para a 

geração de renda, a capacitação também pode ser utilizada para 

aumentar a consciência de conservação durante suas sessões, o que 

pode contribuir para uma melhor conservação do local 

Rema-Kalenga 

Wildlife Sanctuary, 

Bangladesh 

Chowdhury, M. S. H. 

et al (2014) 

Empoderamento e 

engajamento de uma 

variedade mais ampla de 

atores 

Empoderamento e engajamento de uma variedade mais ampla de 

atores tem o potencial de fornecer um sistema mais justo de áreas 

protegidas, aproveitando de apoio base mais amplo e profundo. Uma 

gestão mais eficaz pode resultar em um reforço na cooperação e 

mobilização de comunidades locais.  

Cairngorms National 

Park -Escócia, 

Parc 

NationaldesPyre´ne´ 

es - França 

Park Naturel 

Re´gionaldu Haut-

Languedoc - França 

Lockwood, M (2010) 

Qualificar aqueles que 

participam da gestão 

(cogestão) 

Se os membros do conselho gestor ou grupo de gestão não são bem 

qualificados para interagir em uma cogestão, se eles subestimam a 

necessidade de conservação dos habitats e espécies e não 

compreendem a importância ecológica das características específicas 

de biodiversidade não conseguirão desempenhar o seu papel. 

Seminários especializados para aumentar a base de conhecimento dos 

membros do Conselho sobre questões ecológicas, sociais e de gestão 

das UCs serve para ajudá-los a melhorar sua compreensão da situação 

e aquisição de competências administrativas necessárias. 

Áreas de proteção na 

Grécia 

Vokou, D. et al 

(2014) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y


43 

 
Capacitar os 

Gestores 

Capacitação dos gestores das 

áreas de proteção 

A equipe de gestores deve ser treinada em habilidades de 

comunicação e aprender a trabalhar em estreita colaboração com 

colegas de diferentes disciplinas ou setores, bem como com as pessoas 

rurais - incluindo mulheres e crianças para que haja uma melhor 

implementação da participação nas áreas de proteção. 

National Reserve of 

Allpahuayo-Mishana 

- Peru 

 

Pyhala, A. (2002) 

 

Habilidades interpessoais e 

de comando do gestor da 

unidade 

O gestor da unidade de conservação ou outra figura influente precisa 

ser capaz de construir relações confiáveis com todos os interessados e, 

se necessário, ajustar regras formais para situação local. 

Parque Estadual da 

Ilha do Cardoso - 

Brasil 

Sessin-Dilascio, K. et 

al (2015) 

Capacitação dos 

profissionais que trabalham 

com a conservação 

A capacitação dos profissionais é uma prioridade fundamental para 

tratar eficazmente as tendências de declínio da biodiversidade, 

especialmente em países tropicais que estão desenvolvimento. 

República 

Democrática Popular 

do Laos 

 

Rao, M. et al (2014) 

Gerir os 

recursos 

humanos 

Nível suficiente de recursos 

humanos 

Nível suficiente de recursos humanos é necessário para manter uma 

infraestrutura básica que permita a cogestão, como por exemplo, para 

organizar reuniões, para monitorar vigilância e execução. Se os 

recursos humanos podem ser assegurados por outros meios que não 

seja um programa de financiamento, esse último passa a não ser um 

aspecto essencial na gestão da unidade de conservação. 

Parque Estadual da 

Ilha do Cardoso - 

Brasil 

Sessin-Dilascio, K. et 

al (2015) 

Criar um banco de dados 

A base de dados deve ser criada para recolher relatórios e outras 

informações, ela deve incluir todos os dados e informações sobre as 

condições da AP, fornecendo informações claras e estando disponível 

a todos os funcionários da AP e outras pessoas. Medidas como essa 

podem trazer melhoria da gestão dos recursos. 

Khojir National 

Park - Iran 

Kolahi, M. et al 

(2013) 

Buscar a 

sustentabilidade 

financeira 

Mecanismo de 

financiamento comum 

Mecanismo de financiamento comum também precisa ser estabelecido 

para sustentar o monitoramento e avaliação dentro áreas protegidas no 

longo prazo. 

Trinidad e Tobago Granderson, A. A. 

(2011) 

Investimento do governo 

reforçado, associado a 

diferentes estratégias para 

apoio orçamental. 

Há uma variedade de novos e inovadores mecanismos de 

financiamento, incluindo o financiamento em três níveis, (por 

exemplo, taxas de utilização, patrocínios e doações). Estas opções de 

financiamento poderiam ser usadas para cobrir os custos (ou uma 

parte substancial do eles) das UCs, para reduzir a sua dependência em 

relação erário público e para garantir um financiamento sustentável. A 

gestão orçamental deve ser reforçada para garantir que os orçamentos 

sejam utilizados de forma eficaz para a proteção do ecossistema. 

Khojir National 

Park - Iran 

Kolahi, M. et al 

(2013) 

Realizar 

monitoramento 

e feedback 

Instituir comitês por vila 

para contribuir no 

monitoramento e proteção 

dos recursos. 

O controle e erradicação de atividades ilegais podem ser combatidos 

de modo mais eficaz com o envolvimento da população local, que 

conhecem o terreno e também aqueles que vivem nele e podem 

facilmente identificar quem vive na comunidade e podem servir como 

Kakum conservation 

area – Gana 

Fiagbomeh, R. F.; 

Bürger-Arndt, R. 

(2015) 

http://www.girafamania.com.br/asiatico/laos.html
http://www.girafamania.com.br/asiatico/laos.html
http://www.girafamania.com.br/asiatico/laos.html
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vigias deles próprios para prevenir que pessoas infiltrem a área para 

caçar. 

Sistema de monitoramento e 

feedback 

Uma sugestão de monitoramento é a mensuração de indicadores, por 

meio deles os gestores podem recebem informações relevantes para 

adaptar o processo de gestão. Os indicadores devem focar: na 

variedade de relações entre população local e a área protegida, na 

tentativa de propor benefícios apropriados; nas estruturas de poder que 

regem os recursos, com o objetivo de criar verdadeira e igualitária 

participação da população local; na existência de percepções sobre as 

ameaças tanto por parte das pessoas da área protegida como da 

população local, a fim de chegar a pontos de vista em comum; e em 

fatores como educação, fonte de renda, gênero e outros, na tentativa 

de deduzir a influência desses aspectos sobre os outros indicadores.  

20 casos de estudo da 

Europa 

Hirschnitz-Garbers, 

M;  Stoll-Kleemann, 

S. (2011) 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
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Observou-se que há estudos recentes e mais antigos em diferentes regiões, mas todos 

possuem um posicionamento semelhante e agregador. A semelhança que mais chama atenção 

refere-se à adoção de participação na gestão, em que 12 dos estudos no Quadro 2 citaram 

diretamente a relevância de adotar uma gestão participativa para a efetividade da área de 

proteção. Alguns autores intitularam essa prática a partir de fórum inclusivo, participação 

local ou acordo de gestão, que, em suma, tem o significado de inserção de participantes na 

gestão da área protegida, principalmente, aqueles que residem no local da reserva ou nas suas 

proximidades, que, de modo geral, são as populações ou comunidades locais.  

O segundo aspecto em destaque foi a educação e capacitação da população local, em 

que 10 dos estudos levantados citaram essa prática como relevância para garantir ou 

aprimorar a conservação do bioma local. Muitos estudos reforçaram a importância dessa 

prática para fortalecer a gestão participativa, se tornando, portanto, dois elementos que no 

olhar dos autores pesquisados se complementam e devem estar associados em uma gestão de 

área de proteção. 

Outras ações também foram citadas como: comunicação com a população local:  

sistema de monitoramento e feedback são práticas que conduzem à participação de diferentes 

atores e, portanto, não contradizem a gestão participativa, constituindo-se em ferramentas 

para aprimorá-la. 

Em sequência, será apresentado o quadro 3 com práticas de gestão que tiveram uma 

análise negativa pelos pesquisadores.  
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Quadro 3 – Práticas de gestão negativas das áreas protegidas 

Práticas de gestão Conclusões sobre as práticas Lócus da pesquisa Autor/Ano 

Suporte local Suporte local não é uma necessidade vital para a sobrevivência de áreas protegidas (AP). Os grupos 

locais podem ser ignorados com impunidade. Deve-se, na verdade, compreender as forças que 

tornam as áreas protegidas poderosas e ganhar o seu apoio. Logo, desigualdade, injustiça e exclusão 

serão inerentes nas soluções de larga escala que áreas protegidas impõem. A tarefa, portanto, é 

entender quem vai ganhar e quem vai perder diante da solução de conservação ofertada. 

Mkomazi Game 

Reserve - África 

(Tanzânia) 

Brockington, D.  

(2004) 

 

Limitações 

institucionais e 

conflitos a nível 

nacional, regional e 

local 

 

Esses aspectos dificultam a participação das populações locais e resultam em falha geral na gestão 

dos recursos naturais. No nível nacional, as desvantagens dizem respeito ao contexto político geral, 

que não apoia as iniciativas regionais e as abordagens ascendentes para a conservação. No regional, 

as debilidades institucionais estão nas relações interorganizacionais pobres e desajustados que 

limitam a coordenação e colaboração entre as partes interessadas, acrescentando atraso e dificuldade 

para o processo de implementação reserva. Ao nível comunitário, as dificuldades estão relacionadas 

com as organizações sociais e gestão das comunidades, como também os direitos de propriedade 

indefinidos. 

National Reserve of 

Allpahuayo-Mishana - 

Peru 
 

Pyhala, A. 

(2002) 

 

Restringir acesso local 

de recursos naturais por 

meio de vários 

regulamentos 

Restringir o acesso local de recursos naturais falhou em muitas instâncias, pois gestores e agentes de 

fiscalização não tinham capacidade de fiscalizar toda área ou também porque os custos 

socioeconômicos estavam demasiados elevados, especialmente devido ao fato do ressentimento local 

ter aumentado e em consequência aumentaram também os conflitos entre a comunidade e autoridades 

de conservação. 

Wolong Biosphere 

Reserve - China 

 

Bojie Fu et al 

(2004) 

 

Ecoturismo 

subdesenvolvido 

O ecoturismo na reserva era subdesenvolvido e raramente as receitas iam para os agricultores locais. 

No presente estágio não foi um incentivo a conservação. 

Wolong Biosphere 

Reserve - China 

 

Bojie Fu et al 

(2004) 

 

Ecoturismo dominado 

pela população não 

local 

As pessoas locais estão sendo marginalizada do turismo na reserva pesquisada, a população 

continuando a depender dos recursos naturais. Nesse contexto, pessoas não locais dominam, apenas 

algumas pessoas locais têm habilidade, capital inicial e uma localização privilegiada para receber 

alguma renda limitada do turismo. Além disso, receita arrecada com encargos provenientes do 

turismo é mantido pelo governo local e não distribuídos aos moradores locais. 

Na conjuntura atual recursos estão sendo explorados e desenvolvidos com o desenvolvimento do 

turismo, visto que os operadores do turismo servem plantas nativas nos seus restaurantes, como 

também plantas medicinais são colhidas e vendidas por agentes temporários para turistas como fonte 

de renda familiar. Acredita-se que a dependência dos recursos naturais irá aumentar se nenhuma 

alternativa for desenvolvida. 

WolongNature 

Reserve-China 

JianyingXu; 

YiheLü; Liding 

Chen; Yang Liu 

(2009) 

Distribuir apoio (de 

modo desigual) para 

população local 

A população local identificou a desigualdade de distribuição de apoio como um problema para eles, 

os produtores rurais precisam aprimorar o acesso ao mercado para vender os seus produtos e com 

apoios desiguais essa questão fica mais vantajosa para uns e outros não. Tal irregularidade pode 

minar os esforços de conservação, no momento que desperdiça recursos limitados e reduz a 

confiança da população no projeto. 

SatchariNational Park - 

Bangladesh 

Mukul, S. A.; 

Quazi, S. A. 

(2007) 
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Corrupção e abusos da 

gestão de áreas 

protegidas 

Essa questão tem sido uma das principais barreiras ao estabelecimento de cogestão nas APs. 
SatchariNational Park - 

Bangladesh 

Mukul, S. A.; 

Quazi, S. A. 

(2007) 

 

Práticas remanescentes 

do regime comunista 

 

As práticas do regime comunista que estabeleciam políticas top down com arranjos centralizados de 

controles impactaram a sociedade civil e tem sido um desafio para inserir o modelo de gestão 

participativa. 
Romênia 

Stringer, L. C.; 

Paavola, J. 

(2013) 

 

Descentralização na 

gestão (mal executada) 

Descentralização, quando não bem executada, também pode resultar em instituições fragmentadas, 

pouco representativas e processos não democráticos. 

Cairngorms National 

Park -Escócia, 

Parc 

NationaldesPyre´ne´ es 

- França 

Park Naturel 

Re´gionaldu Haut-

Languedoc - França 

Lockwood, M 

(2010) 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 
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Dentre todos os estudos pesquisados, apenas 1 ressaltou a irrelevância de se considerar 

a participação da população local na gestão das áreas de proteção. Esse fato pode ser em 

decorrência do referido estudo ser o segundo mais antigo e, assim, representar um 

posicionamento da época. As demais práticas são exatamente contrárias as práticas do quadro 

2, ou são as mesmas, mas executadas de forma errônea. Dessa forma, verifica-se que, apesar 

das diferenças e peculiaridade de cada região tanto em relação as leis como também em 

relação aos atores envolvidos, há uma similaridade nas práticas de gestão e elas caminham 

para um modelo de gestão participativa. 

 Com o objetivo de justificar a adoção da gestão participativa, Chowdhury et al (2014) 

argumentam que a população local, principalmente aquela que vive nas proximidades da 

reserva, tem uma longa e importante relação com a área, de modo que para melhorar a gestão 

da área de proteção, suas percepções, necessidades e atitudes precisam ser estudados. O 

estudo desses aspectos, segundo Sewell (1973), poderá ajudar na identificação dos problemas 

e encontrar potenciais soluções para o desenvolvimento de uma estratégia adequada. Loureiro 

e Cunha (2008), em sintonia com os autores, ressaltam que quando não há uma participação 

da comunidade no processo de gestão, por meio de um amplo processo democrático, sendo 

apenas impostas restrições de uso dos recursos naturais, podem surgir percepções negativas 

por parte da comunidade e, nessas condições, os seus esforços em prol da conservação são 

anulados. Mukul et al (2012) complementam afirmando que o conceito de gestão participativa 

ou cogestão nas áreas protegidas é novo, porém, é uma abordagem muito oportuna, visto que 

possibilita uma melhor promoção das questões do desenvolvimento sustentável, garantindo 

meios de subsistência e conservação. É também uma abordagem que tem sido desenvolvida e 

amplamente promovida por agências internacionais de conservação, a exemplo da 

Conventionon Biological Diversity Programme of Work on Protected Areas (Convenção 

sobre o Programa de Diversidade Biológica do Trabalho sobre Áreas Protegidas) que, em 

2004, adotou o tema “governança, participação, equidade e benefícios compartilhados” 

(BRITO, DRUMMOND, 2007; LOCKWOOD, 2010; JEANRENAUD, 2002).  

 Outra prática bastante citada nos estudos pesquisados foi a capacitação e educação 

daqueles que estão envolvidos com a gestão da área de proteção, em destaque os gestores e a 

população local. Segundo Rao et al (2014), construir capacidades voltadas para a gestão da 

área de proteção deveria ser visto como um passo inicial e componente crítico de uma 

estratégia que em sequência engloba uma série de intervenções, sendo, portanto, algo 

essencial para conservação. Granderson (2011) complementa a última afirmação ao dizer que 

construir capacidades dos atuantes na gestão tendo como referência suas necessidades, bem 
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como também seus papéis e responsabilidades, é a chave para envolver os participantes 

efetivamente na gestão e implementar de modo eficaz o monitoramento e a avaliação na área 

de proteção. O mesmo autor ressalta que a ausência de capacidades pode afetar o acesso a 

informações de qualidade, proporcionando restrições para o monitoramento e avaliação. Bojie 

Fu et al (2004) destacam alguns exemplos de temáticas que devem ser desenvolvidas para 

aprimorar as capacidades das comunidades locais: educação ambiental; finanças; informações 

de agricultura; e marketing. O objetivo é que as comunidades locais desenvolvam sua 

economia rural e aos poucos reduzam a pressão sobre os recursos do ecossistema natural 

(BOJIE FU et al, 2004). Quando as capacitações são voltadas para os gestores das reservas, o 

objetivo é ajudá-los a melhorar a sua compreensão da situação, oferecendo conhecimento 

sobre competências administrativas necessárias à gestão de áreas de proteção (VOKOU, 

2014). 

 Outras práticas também tiveram certo destaque como benefício à população local, 

também compreendido como fonte de subsistência da população local e efetivas regras de 

conservação, encontrados também como efetivos instrumentos legais e políticos. Mukul e 

Quazi (2007) estudaram a relevância de proporcionar benefícios à população e concluíram 

que são fundamentais para que haja conservação, visto que a comunidade local terá outra 

fonte de renda não proveniente dos recursos diretos da floresta que está sendo preservada. 

Quanto às regras de conservação, elas devem estar dispostas em instrumentos jurídicos e 

legais com o objetivo de deixar claro as responsabilidades daqueles que interagem de algum 

modo com a área de proteção, fato que facilita a interação, como também o cumprimento 

diretrizes da lei (GRANDERSON, 2011; BOJIE FU et al, 2004). 

No capítulo 3, será abordado os aspectos sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), legislação brasileira que regulamenta as Unidades de Conservação no 

Brasil.  
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3 SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – SNUC 

 

 O primeiro planejamento do sistema de unidades de conservação no Brasil foi 

realizado nos anos 1970, pelo antigo IBDF (Instituto Brasileiro do Desenvolvimento 

Florestal) com o apoio da organização não governamental Fundação Brasileira para a 

Conservação da Natureza (FBCN), intitulado “Plano do Sistema de Unidades de Conservação 

do Brasil” (PÁDUA, 2011). Nesse documento foram determinados os objetivos nacionais 

para as unidades de conservação, necessitando, ainda, estabelecer outras categorias de 

manejo, não previstas nas legislações em vigor na época (PÁDUA, 2011). Em 1982, a 

segunda etapa do plano foi publicada, também pelo IBDF, com o nome Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação e a sigla SNUC (PÁDUA, 2011). Em 1988, o IBDF e a SEMA 

(Secretaria de Estado de Meio Ambiente) encomendam à Fundação Pró Natureza (Funatura) 

para que revisasse e atualizasse o documento vigente, pois o país precisava de uma lei para 

amparar o sistema de unidades de conservação e auxiliar na criação de novas categorias 

(PÁDUA, 2011).  

Em 1989, foi publicado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC - 

Aspectos Conceituais e Legais pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) e Funatura, contendo duas versões de Anteprojetos de Leis, 

enviados ao Executivo e Legislativo, no qual passou por longas e demoradas discussões e 

consultas públicas que produziram, assim, modificações importantes na proposta do SNUC 

(PÁDUA, 2011). Em 19 de julho de 2000, após oito anos, foi aprovado o texto com algumas 

alterações, surgindo então a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC – 

Lei 9.985/2000).  

 No SNUC é previsto um conjunto de unidades de conservação, podendo ser federais, 

estaduais e/ou municipais. O conceito de unidades de conservação é proposto no art. 2º da Lei 

nº 9.985/00 no inc. I 

 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob 

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção.  

 

 As unidades podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. As unidades de 

proteção integral têm o objetivo de preservar a natureza, podendo apenas ter o uso indireto de 

seus recursos naturais e também podem ser alocadas nas seguintes categorias: Estação 
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Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural; Refúgio de Vida 

Silvestre. Já as unidades de uso sustentável, almejam compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parte dos seus recursos naturais. Elas também são 

agrupadas em categorias: Área de Proteção Ambiental; Área de relevante Interesse Ecológico; 

Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável; RPPN.  

 Bernardo e Kelecom (2004) e Pádua (2011) criticam a quantidade de categorias 

presentes no SNUC, os autores acreditam que elas podem ser reduzidas, uma vez que os 

objetivos de várias categorias são comuns. Pádua (2011) afirma que são tantas as categorias 

de manejo, dificultando, em algumas situações, que pessoas de fora da área de conhecimento 

compreendam as diferenças entre as diversas segmentações e os objetivos de cada uma. Um 

exemplo frequente é quando a mídia confunde Parque com Parque Florestal ou acaba 

chamando tudo de Reserva ou Reserva Ecológica (PÁDUA, 2011).  

Há diversos desafios na implementação do SNUC, dentre eles a ausência de recursos 

financeiros preestabelecidos.  É um desafio que impacta em diversas atividades da unidade. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2009) os custos anuais de manutenção das áreas 

protegidas no Brasil são cerca de R$ 900 milhões, no entanto, em 2008, o orçamento total 

gasto pelo ICMBio, Ibama, MMA, Serviço Florestal Brasileiro, cooperação internacional e 

compensação ambiental somaram apenas R$ 331 milhões, menos da metade do que deveria 

ter sido gasto, fato que revela a necessidade de um maior suporte e organização nesse aspecto, 

pois sem recursos financeiros muitas atividades e propostas de gestão podem ser prejudicadas.  

 Quanto aos órgãos com responsabilidades previstas no SNUC, o Conama (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) é responsável por acompanhar e implementar o sistema. Ao 

MMA foi designada a coordenação do SNUC e a implementação das UCs federais é 

responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o 

Ibama, podendo estender o suporte a outras unidades estaduais e/ou municipais, que a 

princípio são responsabilidades dos órgãos locais, estaduais e municipais, dependo de qual 

esfera de governo é a unidade.  

 O SNUC tem diversos objetivos: preservação e conservação da fauna e flora, que estão 

ameaçadas de extinção ou também compõem paisagens pouco alteradas; promoção do 

desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; disponibilidade de ambientes para 

promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o 

turismo ecológico.  
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 Além dos objetivos, observa-se que o SNUC possui diretrizes que norteiam o processo 

de gestão da UC. Algumas delas influenciam diretamente o modo como se deve executar a 

gestão. Elas foram agrupadas em grupos temáticos para uma melhor compreensão e 

organização das mesmas. 

Quadro 4 - Grupos das diretrizes do SNUC- Lei 9.985/00 Art. 5 
Grupos temáticos Diretrizes 

Envolvimento de 

atores da sociedade 

em quesitos presente 

no SNUC 

II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da 

sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de 

conservação 

IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de 

organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas 

científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, 

monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação; 

 

V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e 

administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional; 

 

XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas 

as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira; 

Envolvimento das 

populações locais no 

processo de gestão 

das unidades, 

respeitando suas 

condições e 

necessidades 

III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação; 

 

V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e 

administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional; 

 

IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento 

e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais; 

 

X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de 

recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação meios de 

subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos; 

Captação e gestão 

eficientes dos recursos 

financeiros, sempre 

buscando autonomia 

financeira 

VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de 

conservação; 

 

XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, 

uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e 

atender aos seus objetivos; 

 

XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas 

as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira; 

Integração das 

Unidades de 

Conservação com as 

áreas ao redor 

respeitando os 

aspectos das políticas 

que lhe regem 

VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação 

sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas 

circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais; 

 

XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades 

de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguase suas respectivas zonas 

de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de 

preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e 

recuperação dos ecossistemas. 

Fonte: Construído pela autora. 

Legenda:  

-As diretrizes em itálico estão repetidas em mais de um grupo temático; 

-As partes sublinhadas das diretrizes em itálico são as informações que condizem com o grupo temático que ela 

está inserida. 
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 Conforme o quadro 4, é possível constatar que as referidas diretrizes convergem para 

um modelo de gestão participativo, capaz de unir diferentes representantes da sociedade. 

Loureiro e Cunha (2008, p. 246) argumentam que o SNUC trouxe importantes avanços no 

campo da gestão participativa em UC, sendo a participação um processo que objetiva:  

 

Legitimar o avanço democrático que representam tais espaços públicos 

no âmbito das políticas de conservação e proteção; compartilhar 

responsabilidades na proteção da UC, otimizando recursos e 

aprimorando ações; estabelecer relações entre a UC e o seu entorno, 

buscando integrar questões, ampliar a compreensão da realidade e 

resolver problemas de forma mais efetiva; valorizar a cultura local e os 

modos alternativos e sustentáveis de organização e produção; garantir o 

diálogo com os agentes sociais envolvidos com a gestão e o acesso 

deles às informações estratégicas; e garantir o diálogo com aqueles que 

são afetados pela criação da UC, seja por passarem a obedecer a normas 

específicas à categoria escolhida, seja por serem colocados em situação 

de ilegalidade com a criação de Unidades de Conservação de proteção 

integral, em locais anteriormente habitados. (LOUREIRO, CUNHA 

2008, p. 246) 

 

 Aspectos sobre a participação na gestão também estão dispostos no decorrer na lei, 

como pode ser exemplificado nos artigos 27 e 29 do SNUC. O artigo 27 aborda aspectos do 

plano de manejo, esclarecendo que deve haver uma ampla participação da população residente 

na elaboração do plano e também devem ser estabelecidas medidas que promovam integração 

à vida econômica e social das comunidades vizinhas. Por sua vez, o artigo 29º trata de um 

instrumento de participação, os Conselhos Gestores e sua exigência nas unidades de grupos de 

proteção integral.  

 O Decreto nº 4.340 de agosto de 2002, que veio regulamentar artigos do SNUC e dá 

outras providências, dispõe sobre vários aspectos da participação no processo de criação, 

implementação e gestão de unidades de conservação. O Decreto estabeleceu uma etapa inicial 

importante no momento de criar uma UC, que corresponde à consulta pública, possibilitando 

desde o início a participação daqueles que tem interesse ou estão envolvidos com a criação da 

unidade (CONSELHO NACIONAL DA RESERVA DA BIOSFERA DA MATA 

ATLÂNTICA; 2004; MMA, 2004).  Sendo assim, a participação deve iniciar antes mesmo da 

criação da unidade, por meio da citada consulta pública, que conta com a participação dos 

diversos setores envolvidos na definição da localização, dimensão e limites da unidade e com 

debates sobre a categoria a ser adotada, prática essa que vem se mostrando como uma 

excelente estratégia para evitar os problemas, que só apareceriam depois da unidade já 
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estabelecida (MMA, 2004). Loureiro e Cunha (2008) afirmam que caso seja seguida a etapa 

inicial conforme o Decreto, depois de criada a UC, o ambiente de negociação e gestão 

democrática é continuado com os Conselhos Gestores. No entanto, o que tem sido observado 

na prática é o oposto, a criação dos Conselhos Gestores é o primeiro momento de discussão 

dos problemas envolvendo a Unidade (LOUREIRO; CUNHA, 2008).  

 Refletindo sobre a importância do planejamento na prática, Brito e Drummond (2007), 

em seu estudo sobre uma área de proteção ambiental no Amapá, perceberam que o 

planejamento participativo da unidade é essencial para garantir a participação da comunidade 

nas etapas posteriores de implementação e gestão: 

 
A implantação do planejamento participativo indica um amadurecimento das 

comunidades e da própria Sema (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), 

com vistas à conservação dos recursos naturais, à melhoria da qualidade de 

vida e à preservação da cultura das comunidades. Em relação às 

comunidades, constatamos que a sua auto-organização se concretizou e 

produziu resultados, pois de há muito reivindicavam participação na gestão 

da área. (BRITO E DRUMMOND, 2007, p. 130) 

 

 O próximo passo após a decisão de criar uma unidade é elaborar o plano de manejo, 

responsabilidade do gestor ou proprietário, em caso de RPPN. O plano de manejo deve estar 

pronto até no máximo cinco anos após a data da criação da unidade (BRASIL, 2000). Ele 

consiste em um documento técnico que contém os objetivos gerais de uma UC, o 

estabelecimento do zoneamento da unidade e as normas que regem o uso da área e a gestão 

dos recursos naturais (BRASIL, 2000). Segundo o ICMBio (2015), o plano de manejo é um 

guia para a UC para que os objetivos estabelecidos na sua criação sejam cumpridos. Ele não é, 

portanto, apenas um documento técnico, mas uma lei interna da unidade, construído por meio 

de um processo contínuo de consultas e tomadas de decisão com base em questões 

ambientais, socioeconômicas, históricas e culturais que caracterizam a UC e a região onde ela 

está inserida (BERNARDO; KELECOM, 2004; ICMBio, 2015).  

 O referido Decreto ainda aborda a opção da gestão compartilhada de uma UC. Ele 

dedica o capítulo VI para discorrer sobre essa possibilidade. Um ponto a destacar é o fato de o 

compartilhamento da gestão ocorrer apenas com OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público), que após parceria firmada deve encaminhar anualmente relatórios de suas 

atividades para o órgão executor e Conselho Gestor da unidade. 

 O SNUC e o Decreto nº 4.340 estabelecem que as categorias de unidades de 

conservação podem ter conselhos, consultivos ou deliberativos. As unidades de Proteção 

Integral devem ter o conselho consultivo e nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 
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Reservas extrativistas o conselho é deliberativo. Nas demais categorias, Área de Proteção 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ambiental, Reserva de Fauna e Reserva Particular do 

Patrimônio Particular, ainda não há uma regulamentação sobre como deve ser o Conselho 

Gestor. O SNUC não deixa claro o tipo de Conselho para APAs, porém, é possível perceber 

que a maioria das APAs vêm tratando seus Conselhos como Consultivos (ICMBio, 2014b). 

 O ICMBio criou a Instrução Normativa Nº 9 de 05 de dezembro de 2014, que discorre 

sobre as diretrizes, normas e procedimentos para a formação, implementação e modificação 

na composição dos Conselhos Gestores. Nela é proposta as definições de cada Conselho 

Gestor, de modo que o conselho consultivo tem a “função de tratar de temas afetos à Unidade 

de Conservação, subsidiar a tomada de decisão pelo órgão gestor e apoiar as ações de 

implementação da Unidade, no que couber” (ICMBio, 2014a). Já o conselho deliberativo trata 

e delibera sobre temas afetos às Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável, subsidia a decisão do órgão gestor e apoia as ações de implementação da UC 

(ICMBio, 2014a). 

Para formar um Conselho Gestor, em síntese, é necessário passar por três fases: a 

identificação dos atores governamentais e da sociedade civil que estejam de alguma forma 

relacionados com a UC; a sensibilização; e mobilização destes atores e a sua formação 

propriamente dita (ICMBio, 2014b). Sua criação se dá por meio de Portaria publicada no 

Diário Oficial da União, com a relação dos setores usuários e reguladores dos usos do 

território de influência da Unidade de Conservação e ele deve ser composto por representantes 

da sociedade e dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais (ICMBio, 2014b). Os 

Conselhos Gestores devem ser presididos pelo chefe da unidade de conservação (BRASIL, 

2000; BRASIL, 2002).   

 Ao especificar os representantes tanto dos órgãos públicos, quanto da sociedade civil, 

compreende-se que no primeiro são considerados os possíveis representantes: os órgãos 

ambientais dos três níveis da Federação e órgãos de áreas afins, tais como pesquisa científica, 

educação, defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia, além de 

representantes dos povos indígenas e de assentamentos rurais. Já os representantes da 

sociedade civil são: a comunidade científica e organizações não-governamentais 

ambientalistas com comprovada atuação na região da Unidade, população residente e do 

entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no interior da Unidade, trabalhadores 

e setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica 

(BERNARDO; KELECOM, 2004; BRASIL, 2000; BRASIL, 2002) 
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Sobre o funcionamento dos Conselhos Gestores, Loureiro e Cunha (2008) pontuam 

que é inegável o avanço alcançado ao incorporar a participação da sociedade na 

implementação das políticas ambientais. Todavia, tanto a lei quanto o decreto discorrem 

superficialmente sobre as normas e diretrizes relacionadas à democratização dos 

procedimentos de criação das UCs e, consequentemente, sobre os instrumentos de gestão, 

dando abertura para que os gestores das UCs tenham diferenciados entendimentos acerca da 

implementação e funcionamento dos Conselhos Gestores. Esta ausência de procedimentos 

claramente definidos pode fazer com que o Conselho Gestor se torne um espaço que referende 

interesses de grupos específicos, sem representar um local de participação efetiva, de 

deliberação e apropriação do que é socialmente produzido (LOUREIRO; CUNHA 2008; 

MMA, 2004). 

 Associado à dificuldade já estabelecida devido às limitações da legislação, Brito e 

Drummond (2007) ressaltam outro aspecto que deixa o processo de participação mais difícil, 

o fato das comunidades envolvidas não serem iguais umas às outras, como também não 

concordarem entre si sobre todos os pontos em pauta, podendo gerar uma tensão no processo 

de gestão participativa. Tal tensão é acentuada, principalmente, pelas diferenças de objetivo e 

de capital social entre as comunidades ou mesmo até entre os diferentes stakeholders que 

podem participar (BRITO; DRUMMOND, 2007). 

 Ainda nesse contexto de entraves na participação no processo de gestão, Coelho 

(2011) destaca outro empecilho: a falta de costume de uma parcela mais economicamente 

desfavorecida em participar em Conselhos Gestores ou outros fóruns de representação 

popular, gerando uma participação incipiente ou não significativa. Loureiro e Cunha (2008), 

corroborando com a afirmação, complementam que ao pensar em Conselho Gestor, devem-se 

considerar as desigualdades na capacidade de participação dos possíveis atores e criar 

mecanismos e condições para democratização do processo decisório. Gomes Filho et al (2006 

apud LOUREIRO; CUNHA, 2008) destacam que não importa apenas a paridade quantitativa 

na representação do conselho, mas sim deve-se atentar também para a paridade qualitativa, 

assegurado por meio de processos educativos, que possibilitam ações reais de entendimento e 

intervenção entre os diversos grupos que estão sendo representados.  

 O estudo do caso de Coelho (2011) traz uma reflexão sobre essa discussão de 

qualidade na participação, em que o autor observou que  
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Com essa capacitação, as reuniões passaram a ser mais qualificadas e mais 

atrativas para as populações locais (...) na última reunião do período 

estudado o conselho rejeitou um projeto ambiental de grande magnitude pelo 

fato de ser patrocinado por uma empresa que pretende instalar um complexo 

petroquímico próximo à APA. Entendeu o conselho que a aceitação do 

projeto naquele momento poderia ser utilizada posteriormente como 

barganha para flexibilização das restrições ambientais ao referido 

empreendimento. Tal posicionamento crítico dificilmente seria tomado por 

um conselho pouco amadurecido ou formado por representantes alheios ao 

dia-a-dia da região e, portanto, não afetados diretamente por eventuais 

mudanças em sua qualidade socioambiental. (COELHO, 2011, p. 96) 

 

 Essa fala revela a importância de um Conselho Gestor bem capacitado e envolvido 

com as unidades, de modo que todos os participantes compreendam os benefícios sociais e 

econômicos potenciais da unidade e contribuam para otimizá-los. Quando a gestão é, de fato, 

participativa os Conselhos Gestores tendem a contribuir com a resolução de conflitos e, 

consequentemente, com a eficácia da unidade (SOUZA et al, 2011). 

 No Brasil, as unidades na categoria de Uso Sustentável se destacam em quantidade, 

com 811 unidades distribuídas no território brasileiro (CNUC/MMA, 2016). No modelo mais 

restrito de conservação, Proteção Integral, são 143 unidades, totalizando 954 unidades de 

conservação no Brasil, que ocupam uma área total de 1.515.119 km² (CNUC/MMA, 2016). 

As unidades de Uso Sustentável são mais facilmente implementadas e aceitas pelos atores da 

sociedade em razão de permitir atividades e convívios que não são toleradas nas unidades de 

Proteção Integral.   

 No RN, ao todo são 22 unidades de conservação como mostra o Quadro 5. É possível 

perceber que há unidades sobre a responsabilidade das três esferas do governo, municipal, 

estadual e federal, com predomínio das unidades estaduais, coordenadas pelo IDEMA.  

Quadro 5 – Unidades de Conservação no RN 

UC  Área (ha)  Criação  Responsável  

ESEC Seridó  1.124  Decreto Federal n.º 

87.222 de 31.05.82  

ICMBio  

PN da Furna Feia  8.494  Decreto Federal nº 4.340 

de 5.07.2012  

ICMBio  

REBIO Atol das Rocas  36.249  Decreto Federal n.º 

83.549 de 05.06.79  

ICMBio  

PE Dunas de Natal  1.172  Decreto Estadual n.º 

7.237 de 22.11.77  

IDEMA  

PE Florêncio Luciano  446,02  Decreto Estadual n.º 

10.120 de 10.08.88  

IDEMA  

PE Mata de Pipa  290,88  Decreto Estadual nº 

19.341 de 12.09.2006  

IDEMA  

PNM Dom Nivaldo 62,20  Decreto Municipal nº Prefeitura de Natal  
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Monte  8.078 de 13.12. 2006  

PFM Boca da Mata  68,90  Decreto Municipal 2.132, 

de 23.12.2008  

Prefeitura de Ceará-

Mirim  

FLONA de Açu  215  Portaria Federal 245 de 

18.07.2001  

ICMBio  

FLONA de Nísia Floresta  174  Decreto Federal S/N de 

27.09.2001  

ICMBio  

APA de Genipabu  1.881  Decreto Estadual n.º 

12.620 de 17.05.95  

IDEMA  

APA Bonfim/Guaraíra  42.000  Decreto Estadual nº 

14.369 de 22.03.99  

IDEMA  

APA Recifes de Corais  180.000  Decreto Estadual n° 

15.476 de 06.06.01  

IDEMA  

APA Piquiri-Uma  40.707,45  Decreto Estadual n.º 

10.683 de 06.06.90  

IDEMA  

RDS Ponta do Tubarão  12.946,03  Lei Estadual 8.349 de 

18.07.2003  

IDEMA  

REFAU Tibau do Sul  535,60  Decreto Municipal nº 014 

de 17.02. 2006  

Prefeitura de Tibau do 

Sul  

RPPN Natural Ser Nativo  154,29  Portaria Federal nº 1.922 

de 05.06.96  

Portaria nº 109 de 

03.12.1996  

Cecília Gonçalves de 

Medeiros  

RPPN Fazenda Salobro  755,95  Portaria Federal nº 52 de 

20.05.94  

Lydia Brasileira de Brito  

RPPN Mata Estrela  2.039,93  Portaria Federal nº 20 de 

30.03.2000  

Destilaria Baía Formosa 

S/A  

RPPN Santa Helena  21,63  Portaria Federal nº 17 de 

08.03.2006  

Camarave 

Empreendimento LTDA.  

RPPN Esperança  500,00  Portaria Federal nº 74 de 

31/08/2010  

Queiroz Galvão Alimen-

tos S/A  

Parque Ecológico do 

Cabugy  

2.164  Lei Estadual nº 5.823 de 

07 12.88, Portaria 

Estadual 446 de 31.08.89 

e Decreto Estadual nº 

14.813 de 16.03.2000  

IDEMA  

Fonte: TEIXEIRA; VENTICINQUE, 2014, p. 116. 

Legenda: ESTAÇÃO ECOLÓGICA (ESEC), PARQUE NACIONAL (PN), RESERVA BIOLÓGICA 

(REBIO), PARQUE ESTADUAL (PE), PARQUE NATURAL MUNICIPAL (PNM), PARQUE FLORESTAL 

MUNICIPAL (PFM), FLORESTA NACIONAL (FLONA), ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA), 

RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (RDS), RESERVA FAUNÍSTICA (REFAU), 

RESERVA PARTICULAR DE PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN), INSTITUTO CHICO MENDES DE 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (ICMBIO) E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

E MEIO AMBIENTE DO RN (IDEMA). 

  

 No IDEMA foi instituído o Núcleo de Unidades de Conservação (NUC) com o 

propósito de planejar, definir, propor a criação, implantar e gerir as Unidades Estaduais de 
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modo participativo, atentando para a proteção da natureza e qualidade de vida das gerações 

presentes e vindouras (IDEMA, 2014). 

No capítulo 4 serão abordados os procedimentos metodológicos, contendo a 

caracterização da pesquisa, as etapas e propostas para consolidar a pesquisa em campo. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 O presente estudo assume o interacionismo simbólico como postura teórica, que 

segundo Carvalho, Borges e Rêgo (2010) corresponde a uma perspectiva teórica que permite 

a compreensão da maneira como as pessoas interpretam os objetos e os outros indivíduos com 

quais interagem. Blumer, precursor dessa linha de pesquisa, estabeleceu três premissas 

básicas:   

 
A primeira é que o ser humano orienta seus atos em direção às coisas em 

função do que estas significam para ele; a segunda é que o significado dessas 

coisas surge como consequência da interação social que cada qual mantém 

com seu próximo; a terceira é que os significados se manipulam e se 

modificam mediante um processo interpretativo desenvolvido pela pessoa ao 

defrontar-se com as coisas que vai encontrando em seu caminho. 

(BLUMER, 1981, p. 2)  

 

 Segundo Flick (2009), o ponto central para a pesquisa, quando se adere a essa postura, 

é formado pelas diversas maneiras que os indivíduos revestem de significado os objetos, os 

eventos, as experiências etc. Stryker (1976, p. 259 apud FLICK, 2009, p. 69) afirma que no 

interacionismo os pesquisadores precisam “enxergar o mundo pelo ângulo dos sujeitos que 

estudam”.  

 Alinhado com a postura teórica escolhida, a pesquisa assume suas outras 

características, com uma abordagem qualitativa do tipo exploratória e descritiva, assume uma 

lógica de raciocínio que parte de conceitos gerais sobre gestão em unidades de conservação e 

gestão participativa e os aplicam ao caso estudado das unidades de conservação no RN.  

 

4.1.1 Processo de pesquisa 

 A pesquisa se deu por um processo amplo, que englobou uma pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo, realizada por meio de um processo circular, com o intuito de permitir 

a reavaliação e revisão de cada etapa da pesquisa (FLICK, 2009; SALDAÑA, 2009).  

Para fiz de organização, as etapas e procedimentos utilizados para realizar a pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo estão descritos separadamente nos tópicos a seguir.  
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4.1.2 Pesquisa bibliográfica 

 A primeira etapa da pesquisa consistiu na revisão bibliográfica, considera por Webster 

e Watson (2002) um passo inicial para qualquer pesquisa científica. Foram pesquisados 

artigos, teses e dissertações em banco de dados como Google e Science Direct e em bancos de 

teses e dissertações, como o da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) e IBICT (Biblioteca digital brasileira de Teses e Dissertações). 

 A busca de artigos para compor ao quadro 2 e 3 sobre práticas de gestão de áreas 

protegidas, ocorreu de forma sistematizada, seguindo as etapas do fluxograma abaixo.  
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Figura 3 – Fluxograma do processo de pesquisa bibliográfica sobre gestão de áreas protegidas 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 As etapas de decisão do fluxograma acima foram retiradas de artigos que trabalhavam 

com biomas marinhos, aos quais foram selecionados apenas aqueles que continham como 

lócus de pesquisa o bioma terrestre. A escolha se deu em razão de biomas marinhos 

apresentarem menor probabilidade de interação com comunidades locais, um dos focos em 

destaque no presente trabalho. Aceitou-se que a gestão incentivada no SNUC é uma gestão 
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participativa e, quando não se tem uma população em volta, não há práticas de gestão para 

trabalhar o aspecto da participação.  

 Outro fator considerado na seleção dos artigos foi a condição de unidade de proteção 

pública, criada, gerida e localizada em espaço público, excluindo, por conseguinte, os 

trabalhos que utilizavam RPPN ou reservas privadas, pois elas poderiam assumir 

características de gestão particulares.  

 Foram utilizados dois filtros: o primeiro referente ao ano, de modo que os trabalhos 

foram selecionados a partir de 2002, data em que Decreto nº 4.340, responsável por 

regulamentar diversos aspectos da participação, foi sancionado e com 2 anos de vigência do 

SNUC, o que possibilitaria mais estudos abordando a temática de participação; o segundo 

filtro foi referente às palavras chaves, em que todas elas (Protected Area Management; 

Protected Area Governance; Protected Area Managers; Gestão de Áreas Protegidas; SNUC) 

deveriam estar presente no título no trabalho, sem ser necessariamente na mesma ordem.  

 Ao selecionar os textos por resumo, optou-se por trabalhos que refletiam sobre 

aspectos da gestão com reflexões práticas. Desta forma, foi possível observar alguns aspectos 

no processo de levantamento e leitura dos títulos e resumos dos artigos. Dentre eles, notou-se 

que diversos trabalhos abordavam a participação e a interação da sociedade com a UC, com 

um elevado número de trabalhos sobre a relação com indígenas ou aborígenes com as áreas de 

proteção. Outro aspecto observado foi o número elevado de trabalhos que apresentavam as 

palavras management e governance. No entanto, muitos deles focavam em áreas de proteção 

marinha ou em aspectos muito biológicos, se detendo à existência ou não de determinada 

espécie na região e o impacto dessa existência, ou o quanto biodiverso é o local, trabalhando 

com questões de fauna e flora e sua existência e variedade, como também detalhes do banco 

de espécies. 

 Observou-se também que muitas pesquisas estavam relacionadas com o turismo ou 

ecoturismo dentro ou nas proximidades das áreas, sob várias perspectivas como 

financiamento do parque por meio do turismo, o impacto do turismo, a opinião dos turistas 

sobre o parque e o controle do turismo que impacta na gestão da área protegida.  

 Acerca do processo definido no fluxograma, alguns números e informações serão 

destacados para maior clareza do resultado de cada etapa. Com a busca de todas as palavras-

chaves nos bancos de dados foram selecionados 561 artigos na etapa da leitura dos títulos. Na 

fase de leitura dos resumos e seleção do artigo, obteve-se um total de 99 artigos. A redução 

considerável do número dos artigos se deu devido a muitos artigos terem sido encontrados em 
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mais de uma base de dados, muitos deles abordando reservas marinhas ou aspectos mais 

biológicos ou ecológicos, sendo, portanto, excluídos.  

 O próximo passo foi a leitura das introduções e conclusões dos artigos. Nesta parte foi 

utilizado o proxy da UFRN, ao qual possibilitou o acesso a alguns artigos. No entanto, muitos 

estavam disponíveis só por meio de compra. Logo, foram selecionados apenas aqueles que 

estavam disponíveis mediante o recurso disponibilizado e que abordavam práticas de gestão 

em unidades de conservação terrestres.  

 Dentro os vários trabalhos encontrados, nessa última etapa relatada, muitos 

enfatizavam a efetividade de gestão, avaliando aspectos das áreas de proteção ambiental e um 

número elevado deles relatava a situação encontrada, sem estabelecer comentários sobre as 

práticas adotadas. Logo, os trabalhos que foram selecionados, após a leitura da introdução e 

conclusão, foram aqueles que apresentavam práticas de gestão das áreas protegidas e traziam 

conclusões sobre essa prática nas unidades.  Um bom exemplo foi a unidade aderiu ao 

ecoturismo; tal prática contribuiu para melhoria da fiscalização e aumento de renda da 

população que passou diminuir o uso dos recursos naturais e a região ficou preservada. Textos 

que falavam sobre práticas, mas não faziam uma reflexão sobre elas foram descartados.  

 Depois de tais procedimentos, ficaram 21 trabalhos que foram lidos na íntegra e 

analisados, com objetivo de obter mais informações sobre a temática estudada e utilizá-las 

para criar o modelo de análise da presente pesquisa.  

 A revisão de literatura sobre gestão participativa também ocorreu de modo 

sistematizado e seguiu os seguintes passos descritos no fluxograma abaixo:  
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Figura 4 – Fluxograma do processo de pesquisa bibliográfica sobre gestão participativa 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Os artigos selecionados na pesquisa bibliográfica sobre gestão de áreas protegidas 

foram utilizados também para compor o referencial sobre gestão participativa. Tais textos 

abordavam as práticas de gestão de unidades de conservação e sobre uma das práticas de 

gestão que é a gestão participativa. Os aspectos teóricos ressaltados sobre participação foram 

analisados e, aqueles considerados relevantes para o presente trabalho foram selecionados. 
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4.2 Pesquisa de campo e documental 

   

4.2.1 Abrangência da pesquisa  

Na região de Mata Atlântica do RN existem 9 (nove) unidades de conservação 

terrestres: Parque Florestal Municipal Boca da Mata; Área de Proteção Ambiental Genipabu; 

Parque Estadual das Dunas; Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte; Floresta 

Nacional de Nísia Floresta; Área de Proteção Bonfim Guaraíra; Parque Estadual Mata da 

Pipa; Área de Proteção Piquiri-una; Reserva Faunística Tibau do Sul.   

Dentre essas nove unidades, farão parte da pesquisa as unidades: Parque Estadual das 

Dunas e Área de Proteção Pirquiri-una. As referidas unidades foram selecionadas em razão de 

serem as unidades mais antigas, sendo uma do grupo Proteção Integral e outra do grupo de 

Uso Sustentável, pois, quanto mais antiga for a unidade, mais situações de gestão foram 

vivenciadas, como o plano de manejo que deve ser entregue até no máximo 5 após a criação 

da unidade, além de que, possibilita uma riqueza maior de informações para a pesquisa, 

comparado a uma unidade recém-criada, que pode não apresentar práticas e consolidadas.  

 

4.2.2 Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram os gestores das duas unidades escolhidas e os 

participantes dos Conselhos Gestores presentes na segunda reunião visitada do Conselho 

Gestor de cada unidade selecionada. A estratégia escolhida foi a de coletar informações dos 

conselheiros presentes nas segundas reuniões visitadas, pois a primeira reunião foi para 

estabelecer um contato inicial e os questionários ainda não podiam ser aplicados em razão da 

autorização da pesquisa do IDEMA, que ainda não tinha sido fornecida. O outro motivo se 

deu pelo fato das reuniões dos Conselhos Gestores serem momentos programados, abertos e 

repetidos sistematicamente para que problemas, ideias e situações fossem discutidas e votadas 

pelos conselheiros, se configurando, por conseguinte, como um meio para a participação. Um 

conselheiro que não frequenta as reuniões terá dificuldades em fornecer informações sobre os 

processos de participação.  

O Conselho Gestor do Parque das Dunas é composto por 15 conselheiros titulares, 

cada titular tem 1 suplente, que pode representá-lo e votar em caso de ausência do titular. Já o 

Conselho Gestor da APA Piquiri-Uma tem 17 conselheiros titulares, cada titular tem 2 

suplentes, que pode representá-lo e votar em caso de ausência do titular. As informações 

sobre quem os membros do conselho representam estão consolidadas no quadro 6.  
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Quadro 6 – Membros dos Conselhos Gestores 

Membros dos Conselhos Gestores 

PARQUE DAS DUNAS APA PIQUIRI-UNA 

 IDEMA 

 Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande 

do Norte (SETUR) 

 Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) 

 Exército Brasileiro 

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo (SEMURB) 

 Secretaria Municiapal de Turismo e 

Desenvolvimento (SETURDE) 

 Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte 

(ALRN) 

 Companhia de Águas e Esgotos do rio Grande 

do Norte (CAERN) 

 Companhia Independente de Proteção Ambiental 

(CIPAM) 

 Associação dos Moradores dos Parques 

Residenciais Ponta Negra e Alagamar (AMPA) 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

 Universidade Potiguar (UNP) 

 Organização Não Governamental Baobá 

 Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares (SHBRS/RN) 

 Conselho Comunitário de Mãe Luiza 

 IDEMA 

 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (SEMARH) 

 Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária 

e da Pesca (SAPE) 

 Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) 

 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) 

 Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande 

do Norte (CAERN) 

 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

 Instituto de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) 

 Poder Executivo dos Municípios 

Titular: Goianinha  

Primeiro Suplente: Pedro Velho 

Segundo Suplente: Várzea  

 Poder Legislativo dos Municípios 

Titular: Canguaretama  

Primeiro Suplente: Goianinha  

Segundo Suplente: Espírito Santo 

 Poder Legislativo dos Municípios 

Titular: Várzea  

Primeiro Suplente: Pedro Velho 

Segundo Suplente: Espírito Santo 

 Associação dos Moradores do Vale do Catú 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

 Organização não Governamental Águas do 

Anequim 

 Entidade representativa dos trabalhadores 

 Usinas Estivas 

 Assentamento agrícola sediado no interior da 

APA 

Fonte: Entrevistas, 2016. 

 

Acerca dos questionários, na reunião da APA Piquiri-Una estavam presentes 9 (nove) 

conselheiros e todos responderam ao questionário. Na reunião do Parque das Dunas, estavam 

presentes 10 (dez) conselheiros e todos responderam ao questionário.  

 

4.1.3 Modelo de gestão  

As ideias dispostas sobre práticas de gestão estudadas foram consolidadas juntamente 

com aspectos da legislação brasileira acerca das unidades de conservação, com o objetivo de 

desenhar um modelo de gestão para as Unidades de Conservação. Este modelo será uma 
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hipótese criada que reflete a compreensão do autor sobre quais práticas de gestão deve-se ter 

em uma UC. Ele será utilizado como um guia para realizar a análise dos dados coletados 

desse trabalho.   

Como resultado da consolidação realizada foi possível chegar à figura 5. Nos 

retângulos em cinza tem-se “macro” práticas de gestão, que podem ser operacionalizadas por 

meio de ações delimitadas nos retângulos de cantos arredondados.  

 

 

Figura 5 – Práticas de Gestão 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Detalhando melhor sobre o modelo de gestão proposto, as macropráticas, 

representadas nos retângulos são a consolidação das práticas mais disseminadas vista nos 21 

estudos selecionados na revisão de literatura sobre gestão de áreas protegidas e aspectos 

significativos do SNUC. Os retângulos de cantos arredondados refletem as outras práticas e 

diretrizes do SNUC que complementam ou detalham em ações menores a macroprática.  
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A relação entre práticas de gestão e as diretrizes do SNUC estão no quadro 7, 

revelando que as diretrizes do SNUC estão alinhadas com as práticas definidas. 

Quadro 7 - Relação das práticas de gestão com as diretrizes do SNUC 

Práticas de gestão Diretriz 

Definir regras de conservação II / III / IV / VIII / IX / XIII 

Educação / Capacitação da população local III  /  V / X 

Participação de stakeholders no processo de gestão III / IV / VIII / IX / X 

Capacitação dos gestores IV 

Gestão de recursos humanos da unidade III / IV 

Sustentabilidade Financeira IV / VI / XI / XII 

Monitoramento e feedback III / IV 

Compartilhamento da gestão V 

Fonte: elaborado pela autora. 

Legenda: 

II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e 

na revisão da política nacional de unidades de conservação; 

III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação; 

IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e pessoas 

físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de 

lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de 

conservação; 

V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de 

conservação dentro do sistema nacional; 

VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação; 

VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma 

integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e 

necessidades sociais e econômicas locais; 

IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos 

e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais; 

X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes 

no interior das unidades de conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos 

perdidos; 

XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as 

unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos; 

XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da 

administração, autonomia administrativa e financeira;  

XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de 

diferentes categorias, próximas ou contíguas e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, 

integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e 

restauração e recuperação dos ecossistemas. 

Para ilustrar a construção da pesquisa, foi criado um modelo esquemático da análise 

dos dados da pesquisa que mostra as etapas da análise. 
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Figura 6 – Modelo esquemático da análise dos dados da pesquisa 

Fonte: elaborado pela autora. 

 Inicialmente, foram analisadas quais ações são realizadas para exercer cada prática. No 

segundo momento, foi verificado se cada prática cumpria com as características da 

operacionalização da participação definidas no presente trabalho, avaliando, por fim, se as 

práticas de gestão poderiam ser consideradas como participativas. 

No próximo tópico serão retratados os instrumentos para coleta e análise dos dados. 
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4.2.3 Instrumentos para coleta dos dados  

 A coleta de dados foi realizada utilizando os seguintes instrumentos: entrevistas 

semiestruturadas, questionário e observação não participante estruturada. A observação não 

participante, também conhecida como simples, é realizada quando o observador não se 

envolve com o objeto pesquisado (FERREIRA, TORRECILHA, MACHADO, 2012), 

segundo Gil, (2006) o pesquisador fica alheio à comunidade ou processo ao qual está 

pesquisando. A observação se caracterizou como estruturada, porque utilizou um roteiro 

previamente estabelecido que orientou a observação em campo, método característico da 

observação simples e sistemática (FERREIRA, TORRECILHA, MACHADO, 2012). A 

observação não participante, como previsto por Zanelli (2002), foi utilizada para analisar 

comportamentos espontâneos e atitudes, como também para se familiarizar com o ambiente 

pesquisado, conhecendo sua dinâmica e participantes, fato que contribui na condução das 

futuras entrevistas (SHAH, 2006), no caso da presente pesquisa, contribuiu para explorar 

melhor a entrevista com as gestoras.  

Para complementar as informações adquiridas e ter uma melhor compreensão da 

realidade de participação nas unidades de conservação estudadas a partir de diferentes 

perspectivas, utilizou-se também da análise documental. Para isso, foram utilizados os 

Regimentos Internos de cada unidade de conservação, responsáveis por estabelecerem as 

regras de funcionamento do Conselho Gestor. Eles foram solicitados às gestoras das UCs 

estudadas. 

A elaboração dos instrumentos de coleta de dados foi realizada com base no modelo 

de gestão construído nessa pesquisa. Encontram-se no Apêndice I o roteiro da entrevista 

semiestruturada e no Apêndice II o questionário. Para a construção dos instrumentos para a 

coleta de dados foram utilizadas duas técnicas com o objetivo de avaliar a pertinência, 

representatividade e clareza dos enunciados das questões: 1) foi utilizado uma lista de pontos-

chaves disponível no livro do Flick (2009, p. 160) para guiar a verificação de como foi 

construído o roteiro da entrevista e como as perguntas foram formuladas; 2) foi realizado pré-

teste, tanto do questionário, quanto do roteiro da entrevista, com alguns conselheiros da APA 

Piquiri-Una e a sua gestora, de modo que foram aplicados os questionários e entrevista, 

transcritos e analisados e depois  corrigidas as questões não compreendidas e 

adicionada/retiradas questões necessárias.  
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4.2.4 Análise dos dados  

As entrevistas semiestruturadas, realizadas com os gestores das unidades, foram 

transcritas de modo literal para o Microsoft Office Word, gerando assim, dois arquivos com as 

transcrições das entrevistas. Inicialmente, foi feita uma leitura flutuante dos arquivos para 

estabelecer um contato inicial e prever alguns indicadores que poderiam nortear a futura 

codificação. Em seguida, os arquivos foram importados para o software NVivo versão 10 para 

Windows para iniciar a análise de conteúdo e a técnica selecionada para analisar as 

entrevistas. Por fim, na última etapa descrita foram utilizados mecanismos de codificação a 

partir da categorização do conteúdo do texto (SALDAÑA, 2009).  

Os questionários, aplicados com os conselheiros das unidades de conservação, foram 

contabilizados e obteve a quantidade de marcações para cada alternativa de cada pergunta. Ao 

todo foram 9 (nove) questionários respondidos da APA Piquiri-Una e 10 (dez) questionários 

respondidos do Parque das Dunas. Posteriormente, foram feitas as relações das alternativas 

mais marcadas com as categorias estudadas. 

Na observação não participante foi utilizada a nota de campo descritiva, que 

possibilitou o registro de comportamentos, ações e diálogos interessantes para o trabalho, 

principalmente no contexto da participação das pessoas na reunião do Conselho Gestor. O 

guia para a observação participante encontra-se no Apêndice III. As anotações realizadas 

durante as reuniões foram transcritas para o programa Microsoft Office Word e em seguida 

importadas para o software NVivo para serem analisadas. O método utilizado também foi a 

análise de conteúdo com mecanismos de codificação a partir da categorização do conteúdo do 

texto (SALDAÑA, 2009). Foram visitadas duas reuniões de Conselho Gestor em cada 

unidade, a primeira visita foi realizada um contato inicial, gerando a primeira nota de campo 

e, a segunda visita, aplicou-se os questionários e foi realizada a segunda observação, gerando 

a segunda nota de campo. Em ambas as reuniões foi utilizada o mesmo roteiro de nota de 

campo com o objetivo de analisar os comportamentos e procedimentos utilizados nas reuniões 

do Conselho Gestor. A análise de mais de uma reunião possibilitou uma visão mais ampla dos 

procedimentos utilizados dentro da reunião do Conselho Gestor, podendo verificar aqueles 

que se destacaram e quais se repetiram, analisando-os à luz dos aspectos da operacionalização 

da participação. 

Para analisar os Regimentos Internos de cada unidade, utilizou-se do mesmo método 

das entrevistas semiestruturadas e notas de campo, fazendo uso, portanto, da análise de 

conteúdo com mecanismos de codificação a partir da categorização do conteúdo do texto 

(SALDAÑA, 2009). 
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 O Quadro 8 apresenta a síntese dos instrumentos de coleta e análise dos dados 

utilizados na pesquisa. 

Quadro 8 – Síntese do método de coleta e análise dos dados 

Instrumentos de coleta 
Sujeito da Pesquisa / documento / 

lócus de observação 
Método de análise 

Entrevista semiestruturada 

Os gestores das unidades Parque 

Estadual das Dunas e Área de Proteção 

Pirquiri-una. 

Análise de conteúdo 

Questionário 

Participantes presentes na segunda 

reunião do conselho gestor visitada 

(exceto o gestor da unidade). 

Descrição dos dados 

Observação não participante 

/ Nota de campo 

Reuniões dos conselhos gestores. 

OBS.: Duas reuniões de cada unidade 

pesquisada. 

Análise de conteúdo 

Fonte: elaborado pela autora.  

 Para realizar a análise dos dados coletados, foram inicialmente definidas as categorias 

oriundas da revisão sobre práticas de gestão, gestão participativa e SNUC. Elas estão descritas 

nos quadros que seguem.  

Quadro 9 – Categorias para análise do conteúdo – Práticas de Gestão 

Categorias Definições Referências 

Regras de 

conservação 

As regras de conservação ficam no plano de manejo. 

Consiste em definir qual o tipo de unidade, a área da 

unidade, se há conexão com áreas vizinhas e como se 

dará o processo de gestão e uso dos recursos naturais. 

Bojie Fu et al (2004); 

Granderson (2011); 

Chowdhury, M. S. H. et al 

(2014);  Jianying Xu; Liding 

Chen;Yihe Lu; Bojie 

Fu  (2006); Lei 9.985/00 

Compartilhamento da 

gestão 

Consiste na possibilidade da gestão da unidade ser 

exercida por uma OSCIP. Esse compartilhamento é 

regulamentado por um termo de parceria firmado 

com o órgão gestor da unidade. 

Decreto 4.340/2002 

Participação na gestão 

Possibilita que indivíduos ou representantes de 

grupos da sociedade participem da gestão de uma 

área de proteção junto ao gestor da referida 

localidade, participando do planejamento, 

organização e controle de aspectos da unidade. 

Brockington (2004); 

JianyingXu; Liding Chen;Yihe 

Lu; Bojie Fu  (2006); Nepal 

(2002); Bojie Fu et al (2004); 

Bruyere, Beh, Lelengula, 

(2009); Hirschnitz-Garbers,  

Stoll-Kleemann (2011); 

Mukul,  Quazi (2007); Pyhala 

(2002); Chowdhury et al 

(2014); Sessin-Dilascio et al 

(2015); Fiagbomeh, Bürger-

Arndt  (2015); Lockwood 

(2010); Kolahi. et al (2013); 

Vokou et al (2014); Rashid et 

al (2013); Lei 9.985/00; 

Decreto 4.340/02 

Educação / 

Capacitação da 

população local 

A educação / capacitação da população local consiste 

em fornecer informações e interpretações para expor 

à população a importância da conservação dos 

recursos naturais e esclarecer como funciona a gestão 

da UC para que eles possam contribuir para a mesma. 

Granderson (2011); 

JianyingXu; Liding Chen;Yihe 

Lu; Bojie Fu  (2006); Bojie Fu 

et al (2004); Chowdhury et al 

(2014); Lei 9.985/00. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479705002033?np=y
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Capacitação dos 

gestores 

 

A capacitação dos gestores consiste em oferecer 

treinamentos, aulas e ensinamentos sobre como agir 

com algumas situações vivenciadas na gestão. Com a 

capacitação os gestores passam a saber lidar com as 

adversidades e exigências que a unidade de 

conservação proporciona. 

Pyhala (2002); Rao et al 

(2014); Sessin-Dilascio et al 

(2015); Vokou. et al (2014). 

Gestão de recursos 

humanos 

Gestão de recursos humanos é ter a responsabilidade 

e conhecimento sobre a necessidade de trabalho a ser 

exercido e os indivíduos disponíveis com suas 

competências para realizar as diferentes atividades e 

saber, portanto, conciliar uma atividade com uma 

pessoa para que nenhuma atividade deixe de ser 

cumprida.  A mão de obra pode ser de diferentes 

fontes, previstas em lei e sugeridas por autores, como 

comunidade local, ONGs, entre outros. 

Sessin-Dilascioet al (2015); 

Lei 9.985/00; Decreto 

4.340/02. 

Sustentabilidade 

Financeira 

Sustentabilidade financeira é garantir recursos 

financeiros suficientes para exercer todas as 

atividades e obrigações da unidade de conservação. É 

sugerido conseguir os recursos por meio de diferentes 

fontes como doações, transferências governamentais. 

Granderson (2011); Kolahi. et 

al (2013); Lei 9.985/00; 

Decreto 4.340/02. 

Monitoramento e 

feedback 

O monitoramento consiste em verificar como está 

área de proteção, se está havendo algum tipo de uso, 

se há pessoas frequentando, entre outros aspectos, 

que correspondem a monitorar as ações que 

acontecem no local. Já o feedback é uma etapa 

posterior ao monitoramento, que consiste em relatar 

ao gestor o que foi visto, o que vem acontecendo na 

unidade de conservação. Recomenda-se que o 

monitoramento seja realizado também pela 

comunidade local ou um ator da sociedade, quando 

houver e que os mesmos contribuam com feedbacks 

sobre a situação da unidade, com o objetivo de 

aprimorar os mecanismos de gestão. 

Hirschnitz-Garbers,Stoll-

Kleemann (2011); Lei 

9.985/00. 

Fonte: elaborado pela autora 

 Esse primeiro quadro representam as categorias referentes às práticas de gestão 

resultantes da consolidação das análises práticas e legislação. Serão analisadas como cada 

categoria do Quadro 9 é colocada em prática nas unidades de conservação estudadas. A seguir 

o segundo quadro 10 contendo elementos referentes a gestão participativa, aporte teórico da 

pesquisa 

Quadro 10 – Elementos para análise do conteúdo – Operacionalização da participação 

Elementos Definições 
Referências 

 

Procedimentos 

preestabelecidos e abertos 

Participação deve ser concretizada mediante 

procedimentos certos, preestabelecidos, abertos 

para todos 

UGARTE, 2004 

Regra da maioria 

 
Na tomada de decisão, operar a regra da maioria UGARTE, 2004 

Paridade e diversidade 
Deve haver paridade e diversidade na 

representação nos espaços de participação. 

DIEGUES, 2013; DAGNINO, 

2004. 
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Permeabilidade da gestão 

às diversas demandas 

 

Deve haver permeabilidade da gestão das 

demandas dos diversos sujeitos sociais e políticos 

nos espaços participativos 

JACOBI, 2004 

Tornar público o conflito 

Deve-se tornar público o conflito e o oferecer 

meios – discussão, negociação e voto – e espaço 

para que ele seja tratado de forma legítima. 

JACOBI, 2004 

Processos educativos 

orientados para 

deliberação pública 

 

Deve-se utilizar processos educativos orientados 

para a deliberação pública para emancipar e 

empoderar os indivíduos nos processos de 

tomada de decisão. 

JACOBI, 2004 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

  Os elementos do Quadro 10 surgiram com a consolidação do aporte teórico 

selecionado na pesquisa, operacionalização da participação. Com as práticas de gestão já 

descobertas, serão analisados em cada prática qual das categorias de operacionalização da 

participação são utilizadas. 

Ao focar na análise de conteúdo, sabe-se que as categorias surgem de um respaldo 

teórico, já os códigos são oriundos de uma situação particular. Logo, as categorias da presente 

pesquisa já foram definidas no quadro 9 e os códigos surgiram a partir da análise das 

entrevistas, das notas de campo das reuniões do Conselho Gestor e dos Regimentos Internos. 

Os códigos receberam nomes que identificam o que ele significa para a análise.  Desse modo, 

caso o código representasse algum elemento da operacionalização, como por exemplo, a 

utilização da regra da maioria em uma instância de participação, o trecho que identifica esse 

elemento foi codificado e intitulado de “regra da maioria”. Outros elementos além da 

operacionalização da participação foram encontrados e receberam seus respectivos nomes. 

Como cada unidade teve seus dados específicos, portanto, para cada unidade foram gerados 

códigos particulares a situação estudada, podendo apresentar algumas semelhanças entre os 

dois casos, fato que não é regra. As subcategorias podem intermediar a relação entre a 

categoria e o código, com o objetivo de organizar melhor a informação para a análise. Na 

figura 7, Saldaña (2009) retrata de forma clara a origem das categorias até chegar aos códigos. 
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Figura 7 - Modelo simplificado de códigos para teoria para a investigação qualitativa 

Fonte: Adaptado de Saldaña, 2009, p. 12 

 

 Os códigos foram gerados a partir da codificação do texto, que se deu em duas etapas: 

codificação inicial e codificação focalizada. A codificação inicial se fixa rigorosamente aos 

dados, provenientes das frases dos entrevistados que são separadas e recebem um nome que as 

identifica, gerando assim um código (CHARMAZ, 2009; SALDAÑA, 2009). A codificação 

focalizada utiliza os códigos mais significativos e/ou frequentes gerados no primeiro ciclo de 

codificação para analisar minuciosamente todos os dados, exigindo, assim, uma decisão sobre 

quais códigos iniciais possibilitam uma “compreensão analítica melhor para categorizar os 

seus dados de forma incisiva completa” (CHARMAZ, 2009, p. 87). Nas codificações foram 

gerados códigos descritivos, que segundo Saldaña (2009) correspondem aos códigos que 

classificam as ideias dos entrevistados em unidades de sentido.  

 

4.2.5 Questões éticas da pesquisa 

 As questões éticas foram consideradas durante todas as etapas da pesquisa. De forma 

didática, elas se consolidaram em três etapas: no planejamento, na coleta de dados e na análise 

dos dados. No planejamento foram definidos dois princípios que guiaram o trabalho: 1) evitar 

causar danos aos participantes e 2) produzir algum benefício positivo e identificável (GIBBS, 

2009). 
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Para realizar a pesquisa foi solicitada autorização do órgão responsável pelas unidades 

de conservação estudadas, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

(IDEMA). Um formulário teve de ser preenchido e entregue os documentos solicitados ao 

núcleo responsável por analisar as propostas de trabalho, tendo sido autorizado a realização da 

presente pesquisa - a autorização encontra-se no Anexo I. 

Nas entrevistas foi solicitado o consentimento por escrito de cada participante 

(Apêndice IV) o que permitiu a transcrição literal de seus relatos (Apêndice V). Antes do 

início da entrevista, os participantes foram informados sobre o foco do estudo, como foi feita 

a coleta de dados e qual o destino dos dados após a conclusão do estudo (GIBBS, 2009). Os 

participantes foram informados da liberdade para desistir a qualquer momento da pesquisa e, 

neste caso, qualquer dado coletado seria devolvido ou descartado.  

Para os questionários foi solicitada autorização nas reuniões do Conselho Gestor, de 

modo que foi votado na reunião se todos estavam de acordo em participar da pesquisa. Após o 

consentimento de todos os presentes foi entregue o questionário para ser preenchido. 

Na análise dos dados, foi preservada a real identidade dos participantes, mantendo, 

assim, o anonimato das transcrições e garantindo a confidencialidade e privacidade (GIBBS, 

2009).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da pesquisa serão apresentados inicialmente para a Unidade de 

Conservação APA Piquiri-Una e depois os que condizem ao Parque das Dunas. O total de 

respostas para cada alternativa dos questionários se encontram no Apêndice VI (APA Piquiri-

Una) e Apêndice VII (Parque das Dunas) e, ao longo da discussão, serão apresentados trechos 

das entrevistas, Regimentos Internos e notas de campo. 

Observou-se, nas duas reuniões visitadas de cada unidade, similaridade nos 

procedimentos da reunião e no comportamento das pessoas, com mudanças nos tópicos 

discutidos. Destaca-se ainda que em ambas unidades em suas respectivas reuniões não houve 

uma alteração significativa no número de conselheiros presentes, com uma variação de no 

máximo dois participantes, no caso da APA Piquiri-Una, que apresentou dois participantes a 

menos na sua segunda reunião visitada. Nas reuniões visitadas das duas unidades, 

praticamente as mesmas pessoas participaram, com modificações apenas de representantes da 

comunidade local, apesar de todos os conselheiros terem sido notificados da reunião. 

Portanto, o número de respostas dos questionários reflete a realidade vivenciada nas unidades 

no momento pesquisado.  

Ressalta-se que, ao longo das entrevistas e observação de campo, a participação, por 

ser uma ação voluntária e implicar um tempo considerável de seus participantes, não teve a 

adesão de todos aqueles que poderiam participar. Inclusive, alguns conselheiros, por 

assumirem responsabilidades externas saem da reunião antes mesmo que ela acabe. Os fatos 

citados foram fatores que dificultaram a obtenção das respostas do questionário, pois alguns 

conselheiros tinham a necessidade de estar em outros lugares com urgência e relutaram em 

responder ao questionário. Nota-se que alguns setores da sociedade se engajam mais do que 

outros no quesito participação, se fazendo presentes nas reuniões e atendendo aos 

questionamentos realizados.  

 

5.1 APA Piquiri-Uma 

Os limites da APA Piquiri-Una compreendem parte do território dos municípios de: 

Goianinha, Espírito Santo, Várzea, Pedro Velho e Canguaretama. O processo de criação da 

unidade se iniciou a partir de uma demanda da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande 

do Norte (CAERN), em conjunto com a Coordenadora de Meio Ambiente (CMA), em razão 

da existência, nessa região, de grande potencial hídrico responsável pelo abastecimento de 

água nas cidades da região, existindo, portanto, a necessidade de conservar os recursos 
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hídricos, em especial, das bacias hidrográficas do Jacú, Catú e Curimataú, assegurando a 

manutenção e preservação dos biomas de Mata Atlântica e Caatinga existentes na área 

(WIKIPARQUES; O ECO; FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO, 2016). 

A unidade foi criada em 1990 pelo Decreto Nº 10.683, de 06 de junho de 1990.  No 

entanto, assim como várias outras unidades, a APA Piquiri-Una não teve implementação 

concomitante com o momento de criação. Ela só veio a ser implementada a partir de 2010, 

quando houve uma mobilização para implementar as unidades de conservação. Tal 

mobilização, segundo a gestora da APA, se deu em razão da entrada de um novo coordenador 

do setor no IDEMA, que direcionou técnicos para serem responsáveis por cada unidade de 

conservação, passando, portanto, cada unidade ter o seu próprio gestor. Anteriormente, 

haviam pessoas responsáveis pelas unidades, mas não havia um gestor específico. 

A seguir serão dispostos os resultados sobre cada prática de gestão à luz da teoria 

acerca da operacionalização da participação. As práticas de gestão serão abordadas 

separadamente para facilitar compreensão dos resultados. 

 

5.1.1 Regras de conservação 

 Na categoria “Regras de conservação” da APA Piquiri-uma foram formadas quatro 

subcategorias (planejamento participativo, garantir meios para subsistência da população 

local, procedimentos certos e abertos sobre regras de conservação, plano de manejo) e nove 

códigos (paridade e diversidade, permeabilidade a diversas demandas, regra da maioria, tornar 

público o conflito, procedimentos certos e abertos da criação do PM, para gestor, para 

Conselho Gestor e população, criação do plano, conexão com áreas vizinhas) , como mostra a 

figura 8. As subcategorias foram criadas apenas para organizar os códigos em subgrupos, 

além da categoria Regra de conservação, de modo a facilitar a interpretação dos códigos e o 

que cada um significa. 
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Figura 8 – Modelo da dinâmica da categoria Regras de Conservação APA Piquiri-Una 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 Sobre a subcategoria plano de manejo foi observado que há um plano de manejo da 

APA Piquiri-Una, criado em conjunto com o Instituto UNIEMP, empresa contratada que 

realizou estudos e diagnósticos nos cinco municípios que compõe a APA, de forma 

participativa. Posteriormente, foi realizado o zoneamento da unidade, também de modo 

participativo. Em 2013, o plano de manejo da APA foi sancionado pelo IDEMA por meio de 

Portaria Nº 167/2013. Na referida Portaria também se ressalta que o plano de manejo foi 

aprovado pelo Conselho Gestor da APA na 11ª reunião Ordinária de 24 de outubro de 2013, 

no município de Várzea. A existência do plano de manejo com as regras de conservação da 

unidade cumpre com o estabelecido da lei e corrobora com a prática disseminada por 

Granderson (2001) e Bojie Fu et al (2004) que verificaram a importância de ter instrumentos 

legais contendo as regras de conservação e informações sobre aspectos da unidade bem 

definidos para facilitar a colaboração entre os atores atuantes na gestão.  

Quando a unidade foi criada, tinha aproximadamente 12.000 hectares de área 

destinadas à conservação. Durante o processo de implementação houve uma modificação e a 

unidade aumentou sua área para cerca de 40.000 hectares por meio do Decreto Nº 22.182 de 

22 de março de 2011, pois verificou-se que com 12.000 hectares preservava apenas 

fragmentos de Mata Atlântica e alguns cursos d’água, havendo, por conseguinte, a 

necessidade de aumento da área para alcançar as três bacias hidrográfica: Jacú; Catú; e 

Curimataú. Isso revela que houve uma preocupação com a conexão com as áreas vizinhas e 

com uma melhor conservação dos recursos naturais locais, corroborando com o que orienta a 

diretriz VIII do SNUC.   
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O planejamento participativo, utilizado para elaborar o plano de manejo, foi 

concretizado por meio de oficinas organizadas pelo Instituto UNIEMP em parceria com 

IDEMA. Para as oficinas, foram elaborados roteiros que continham algumas normas 

previamente estabelecidas com base no diagnóstico realizado pelo Instituto UNIEMP e os 

participantes dialogavam e opinavam acerca dos pontos trazidos para a discussão, como se 

verifica no trecho da entrevista da gestora abaixo. 

A UNIENPE, contratada para elaborar o plano de manejo, a consultoria, 

então eles formulam já, dentro desse corpo técnico multidisciplinar eles 

fazem todo um diagnóstico da unidade, com base nesse diagnóstico ele 

define algumas normas e aí, dessas normas são apresentadas pra 

comunidade, foi apresentada para o conselho gestor, foi apresentada pra 

comunidade nos cinco municípios dentro das oficinas, ai elas opinavam, com 

relação a essas regras. (ENTREVISTA, 2016) 

 

Pode-se observar também que essas informações chegaram para diversos 

representantes da sociedade, Conselho Gestor e membros das comunidades. As oficinas, 

como visto, foram realizadas nos cinco municípios, agendadas previamente com os seus 

respectivos representantes que, em conjunto, organizaram o local e fizeram a divulgação para 

a população. Foi possível também perceber que aspectos da operacionalização da participação 

foram respeitados ao realizar o planejamento das regras da unidade: houve procedimentos 

certos e abertos, por meio das oficinas e encontros com Conselho Gestor; houve diversidade 

de representações nesses encontros; e o conflito foi tornado público, visto que foram ofertados 

momentos de discussão e voto. A permeabilidade da gestão às diversas demandas também 

esteve presente nos momentos de discussão, uma vez que as opiniões eram ouvidas e 

ponderadas para estabelecer o plano. Foi possível perceber claramente esse aspecto da 

operacionalização da participação, quando a gestora retratou que foi necessário adequar 

algumas áreas da unidade para que houvesse uma junção de interesses, conservação e a 

sobrevivência da comunidade local. Para se chegar a um consenso foram realizadas reuniões 

juntamente com membros dos assentamentos, acompanhados pelo INCRA (Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária). Sobre a utilização da regra da maioria, o trecho a seguir 

exemplifica claramente o uso desse aspecto da operacionalização da participação nas reuniões 

de discussão do plano de manejo. 

Quando você tinha alguma questão (...), aí eles diziam, é, vamos fazer, “não 

esse texto ai vamos é sugestão, vamos alterar pra isso? Todo mundo 

concorda? Ai sim...” ai chegavam num acordo comum do texto, do 

documento. (ENTREVISTA, 2016) 
 

 Ao analisar os nove questionários respondidos pelos conselheiros, foi possível 
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perceber que 6 dos respondentes não participaram da elaboração do plano de manejo, pois 

vários membros não eram do Conselho Gestor quando essa instância participou da elaboração 

do plano. Os 3 respondentes que participaram da elaboração do plano de manejo afirmaram 

que no processo para elaboração houve várias discussões e negociações sobre os itens do 

plano de manejo (3 respondentes), foi contemplado por representantes de diversos segmentos 

da sociedade (2 respondentes), todos tinham direito a voz e voto (1 respondente), as demandas 

dos participantes eram expostas e consideradas no processo decisório (1 respondente) e todos 

votavam e as decisões escolhidas correspondiam àquelas que tinham mais votos (1 

respondente). As afirmativas assinaladas corroboram com o relato da gestora, o que confirma 

a participação no processo de elaboração do plano de manejo da APA Piquiri-Uma, apesar do 

percentual elevado de conselheiros que não participaram. Em razão da rotatividade do 

Conselho Gestor, o mandato do conselheiro é de dois anos renovável por igual período (Art. 

17, § 5
o
 do Decreto 4.340/2002), é natural que muitos deles não tenham participado da 

elaboração do plano de manejo e essa rotatividade é importante, pois além de prevista em lei, 

está em sintonia com o verificado por Sessin-Dilascio et al (2015) que observaram que a 

rotação de lugares de reunião e participação é necessário para garantir uma diversidade de 

temas discutidos e tratados na gestão. É importante destacar que revisões e atualizações do 

plano de manejo são necessárias e que devem ser feitas com o acompanhamento do Conselho 

Gestor, segundo Art. 20 do Decreto 4.340/2002. Portanto, verifica-se que o planejamento e as 

definições de regras da conservação não são atividades que acontecem uma única vez, pelo 

contrário, devem ciclicamente se repetir e a participação deve estar em todos os ciclos de 

revisão e atualização, contando com as ideias e posicionamentos daqueles que estão presentes 

no momento. 

 Sobre a subcategoria “Garantir meios para subsistência da população local”, foi 

observado que ao realizar os estudos para elaborar o plano de manejo as comunidades e 

populações tradicionais inseridas na unidade de conservação foram consideradas, assumindo 

algumas regras para que as áreas ocupadas viabilizassem a subsistência e costumes daquelas 

comunidades que já residiam na área da unidade antes mesmo dela ser criada. A situação 

relatada pode ser vista na fala da gestora abaixo.  

O plano de manejo, como é uma área de proteção ambiental, né, então o 

plano de manejo ele contemplou todos esses, esses recursos naturais essas 

comunidades inseridas nele. Então, se você tem lá a comunidade do Catu 

que é as margens do rio Catu, então aquilo ali foi caracterizado e definido 

como uma zona de uso tradicional sustentável, zona tradicional de uso 

sustentável do Catu, certo. Então, aí ela vai ter normas, objetivos e normas 

específicas pra aquela área característica, por ter remanescente indígena, ai 
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tem a questão da caça, o que é permitido e o que não é, porque em uma área 

normal a caça predatória não é permitida, mas lá até que ponto é permitido 

porque tem essa característica indígena... Então tudo isso é considerado. 
(ENTREVISTA, 2016) 

 

 Para chegar a um consenso entre conservação dos recursos naturais e necessidades da 

comunidade foram realizadas reuniões com INCRA e representantes dos assentamentos. Além 

de respeitar a diretriz IX do SNUC e corroborar com as práticas estudadas pelos autores 

Pyhala (2002), Bojie Fu et al (2004), Rashid et al (2013), essa ação também está alinhada com 

a abordagem do autor Ugarte (2004), que expõe a necessidade de os cidadãos terem condições 

materiais mínimas para exercer uma participação livre, pois, caso contrário, a busca para 

suprir suas necessidades básicas seria maior do que sua vontade de colaborar para a 

conservação da unidade. Portanto, no caso estudado, retirar o sustento básico dessas 

comunidades poderia levá-las para o lado oposto da participação e contribuição para a gestão 

da unidade. 

 Ao considerar as regras de conservação, foi possível obter com os questionários que 4 

respondentes não conhecem o plano de manejo da unidade e 5 respondentes conhecem. 

Apesar da gestora revelar que o plano de manejo está disponível no site do IDEMA e também 

que o mesmo é entregue a todo novo conselheiro para ter ciência das regras de conservação da 

unidade, um número considerável de conselheiros não conhece o plano. Aparentemente os 

procedimentos são certos e abertos para o conselho e população, pelo fato de existirem e 

estarem regulamentados e disponíveis, porém, em razão dos 4 respondentes não conhecerem o 

plano, verifica-se uma necessidade de investigar o porquê eles não conhecerem o plano de 

manejo. A razão desse fato pode estar no meio ou estratégia que se escolheu para 

disponibilizar o plano, pode ser que não seja o mais interessante para os conselheiros e 

comunidade, e também talvez não seja suficiente deixar os procedimentos 

abertos/disponíveis.  

Percebeu-se também que as regras de conservação para o gestor antecedem o plano de 

manejo, elas estão inicialmente dispostas no SNUC, que são as regras que orientam os 

gestores das unidades de conservação. Diante desse contexto, a gestora da APA demonstrou 

conhecimento sobre a lei e a utiliza como guia norteador da sua gestão, realidade 

exemplificada pela fala abaixo quando foi questionada à gestora se ela conhecia alguns 

aspectos do SNUC. 

A gente sabe, sim, é tanto que a gente usa ele realmente como base. Ela dá todo o 

direcionamento, desde a estrutura das unidades de conservação, a gestão que ela é 

feita, a criação que é feita pelos órgãos públicos, né, incentivada pelos órgãos 

públicos, que tem que ser legalmente criado pelos órgãos públicos, sendo que tem 
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que ser de forma participativa. Ai tem vários trâmites, vai para as audiências 

públicas, passa por todo processo de criação que requer uma criação de unidade de 

conservação requer, a própria gestão utiliza-o como instrumento de gestão. 

(ENTREVISTA, 2016) 

 

 Ao sintetizar as observações acerca das regras de conservação, foi possível perceber 

que os elementos da operacionalização foram executados, com alguns aspectos que precisam 

melhorar, como renovar o plano de manejo para que os outros conselheiros possam participar 

também e verificar o porquê parte dos conselheiros não conhecem o plano, para atuar com 

ações que solucionem este problema. Os relatos acerca das regras de conservação 

corroboraram também com a visão inicial de Rousseau (1999) sobre participação, pois ele a 

enxergou como um elemento que une as forças individuais em prol de um bem comum, com 

os benefícios e encargos compartilhados igualmente.  Observou-se nas discussões 

estabelecidas nas oficinas, que todos chegaram a um consenso, visando um bem comum e 

que, em alguns momentos alguns cederam, assumindo alguns encargos, como também foram 

beneficiados em outras situações. 

 

5.1.2 Compartilhamento da gestão 

 Na APA Piquiri-Una, a gestão não é compartilhada com uma organização, no caso 

uma OSCIP. O que acontece são colaborações ou parcerias com ONGs, comunidade local, 

instituições de ensino que contribuem para a realização de algumas atividades na unidade. 

Esse aspecto de colaboração nas atividades será abordado melhor ao discutir a gestão de 

recursos humanos da unidade. 

 Com relação às respostas dos questionários, observou-se que dentre os nove 

respondentes, três marcaram que a gestão é compartilhada, relatando por escrito que o 

compartilhamento se dá com Municípios, ONG´s, Instituições Públicas e IDEMA. Isso não se 

configura com o compartilhamento de gestão previsto no SNUC, mas sim como uma parceria 

relatada no parágrafo anterior. 

 

5.1.3 Capacitação dos gestores 

Na categoria “Capacitação dos gestores” da APA Piquiri-una foram formados dois 

códigos (informações para decisão, tópico de capacitação dos gestores), como mostra a figura 

9. 

 



85 

 

 

Figura 9 – Modelo dinâmica da categoria Regras de Conservação Piquiri-Una 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 Acerca da capacitação dos gestores, foi possível observar com o primeiro código 

“informações para decisão” que na APA ocorre momentos em que são passadas informações 

relevantes para auxiliar em algum aspecto de decisão na reunião do Conselho Gestor, como 

por exemplo, quando o Conselho Gestor convida especialista para fornecer informações na 

reunião acerca da temática que está sendo discutida. O trecho abaixo exemplifica essa 

situação.  

A gente já uma vez, a gente já convidou uma assessoria jurídica pra fazer 

toda essa parte de informações de lei, capacitação com relação a parte legal, 

a gente fez, mas nessa gestão agora não, na gestão anterior, além de ter 

aquela formação inicial dos conselheiros, de conhecer a unidade, a 

documentação e não sei o que, que acaba sendo uma capacitação, né, não 

aquela capacitação, vai ser uma semana de capacitação elaborada, não, 

acontece ao longo da gestão, à medida que a gente vê que há uma 

necessidade de, é, passar pra eles alguma coisa mais direcionada, específica, 

ai a gente convida uma assessoria jurídica, a gente convida uma pessoa da 

área de alguma temática que vai lá e, querendo ou não, não é uma 

capacitação elaborada, mas acaba sendo uma formação. (ENTREVISTA, 

2016) 
 

Apenas 1 (um) respondente de nove questionários afirmou ter vivenciado nos últimos 

dois anos um momento de capacitação e todos os outros assinalaram que não participaram. 

Aquele que assinalou positivamente marcou exatamente os temas debatidos no conselho, 

quando foram convidados especialistas nos momentos de discussão para esclarecer 

determinados assuntos. Este conselheiro pode ter compreendido esses momentos como uma 

capacitação, enquanto os outros acreditam que capacitação é aquela realizada de modo mais 

sistemático.  
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Portanto, a partir da análise dos dados da pesquisa de campo, foi possível perceber que 

não há capacitações, pois segundo Vokou et al (2014) e Pyhala (2002), a capacitação 

corresponde a realização de seminários especializados sobre questões ecológicas, sociais e de 

gestão das UCs, como também treinamentos em habilidades de comunicação e aprender a 

trabalhar em estreita colaboração com colegas de diferentes disciplinas ou setores. 

 Observa-se também que não foram encontrados outros aspectos da operacionalização: 

procedimentos certos, preestabelecidos e abertos; regra da maioria; paridade e diversidade; 

permeabilidade da gestão das diversas demandas; e tornar público o conflito. A razão da 

ausência destes elementos foi devido à falta de momentos para discutir abertamente com o 

Conselho Gestor acerca da necessidade de capacitações para o grupo, quando poderia ser o 

momento, a maneira de realizar, entre outros aspectos. Como não há capacitação, as 

informações são passadas apenas de acordo com a urgência para se compreender um 

determinado tema que será votado. Assim, a participação para discernir sobre esse aspecto 

não existe. Como consequência, a ideia de Jacobi (2004), de que a capacitação na gestão 

participativa deve ser orientada para a deliberação pública emancipando e empoderando os 

indivíduos nas tomadas de decisão não ocorre, pois não há informações dentro do Conselho 

Gestor suficientes para emancipar e empoderar o indivíduo que fica susceptível aos aspectos 

colocados publicamente em reunião, sem uma perspectiva crítica mais aprofundada e uma 

visão ampla sobre a problemática que enfrenta. Como Rao et al (2014) afirmam, a capacitação 

é fundamental para tratar eficazmente as tendências de declínio da biodiversidade. Sem ela, 

portanto, não há uma compreensão ampla sobre essa questão. 

 Todavia, a gestora da unidade tem uma visão de concordância com os autores 

estudados, apesar de não iniciar e incitar maiores discussões sobre uma capacitação 

sistematizada dos conselheiros, revelada no trecho abaixo.  

Quanto mais informação os conselheiros tiverem, o conhecimento, mais ele 

vai refletir na gestão da unidade, né, já pensou você tá discutindo com os 

conselheiros a questão sobre desmatamento, se ninguém tem o conhecimento 

básico de legislação, de nada, né, ai fica difícil, então, é importante, porque 

vai refletir no embasamento que eles tem pra poder discutir e até que você 

não tem muito conhecimento pra discutir, mas você sabe quais são os órgãos 

competentes, quem pode lhe ajudar naquele processo. (ENTREVISTA, 

2016) 

 

 Verificou-se, portanto, que a gestora compreende a importância de uma formação para 

os conselheiros e consequência para a unidade, faltando operacionaliza-la de modo 

participativo. Sua justificativa sobre para não realizar esse procedimento se dá em razão da 
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falta de recursos humanos e financeiros na unidade, que impediram diversas atividades, tais 

como a capacitação, sejam realizadas de forma programada e sistemática. 

 

5.1.4 Educação/capacitação da população local 

Na categoria “Educação da população local” da APA Piquiri-una foram formados sete 

códigos (educação da população, procedimentos certos e abertos, regra da maioria, 

comunicação para participar, permeabilidade de diversas demandas, paridade e diversidade, 

tornar público o conflito), como mostra a figura 10.  

 

 

Figura 10 – Modelo dinâmica da categoria Educação/capacitação da população local Piquiri-Una 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 O Regimento Interno do Conselho Gestor declara em seu Art. 2 que uma das 

atribuições do Conselho Gestor é “IX – Orientar a sociedade civil acerca do uso dos recursos 

naturais da APA, bem como da legislação ambiental vigente”. Para concretizar essa atribuição 

e realizar a educação e capacitação da população local foi formado um grupo na APA Piquiri-

Una, originado do Conselho Gestor. Foi requisitado que os membros do Conselho Gestor 

sugerissem, em cada município, um representante para participar também do grupo de 

educação ambiental. Neste grupo tem membros de associação, secretaria de saúde, 

coordenadores de meio ambiente e educação, representantes de ONGs e de assentamentos, 

configurando-se como um grupo diversificado de participantes. O grupo de educação 

ambiental atua de acordo com a demanda da UC, como visto e exemplificado no relato da 

gestora a seguir. 

Então, esse grupo ele atua de acordo com a demanda da unidade de 

conservação, se a gente que vê que há uma necessidade, por exemplo, ano 

passado a gente viu que a gente fez uma atividade que a gente denominou de 

pitstop, foi realizada em todos os municípios a mesma atividade, qual era o 

objetivo da atividade? Divulgar a unidade de conservação e sensibilizar a 
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população para as questões ambientais, né, então foi feito isso em todos os 

municípios. Se a gente vê que precisa agora para a semana de meio 

ambiente, o que é que a gente vai desenvolver na semana do meio ambiente? 

Então nós vamos nos reunir agora e vamos ver, nós vamos fazer um 

trabalho? Vamos, mas pode ser diversificado, Canguaretama, qual é a 

necessidade atual da gente abordar agora, que tema seria? Ah, lixo, então 

Canguaretama vamos trabalhar o lixo. Lá em Espírito Santo, o que é a gente 

vai trabalhar agora na semana do meio ambiente? Ah, lá a problemática 

maior é o desmatamento, então lá vamos trabalhar o desmatamento. Então, 

as temáticas são de acordo com a demanda. (ENTREVISTA, 2016) 

 

 Outra ação de capacitação foi a criação de um escritório de projetos, voltado para a 

comunidade da APA Piquiri-Una. O escritório se direciona a quem tem ideias para executar 

projetos dentro da unidade, mas não tem conhecimento sobre como escrever o projeto, a quem 

submetê-lo e outras variáveis acerca da elaboração e execução do projeto. Para realizar essa 

ação, a UC buscou parcerias com a UFRN e IFRN, que forneceram estrutura física, recursos 

humanos e capacitações para o grupo responsável no dia a dia pelo escritório. Tal ideia ainda 

está na etapa inicial e é algo pioneiro no Estado do RN. O objetivo é viabilizar a execução de 

diversos projetos dentro da UC que contribuam para um melhor funcionamento da APA e, 

consequentemente, para uma conservação do bioma de modo mais efetivo.  

Todos, toda a comunidade, dos cinco municípios. Se tem uma associação e 

ela quer trabalhar um projeto seja na questão ambiental por exemplo, então 

ela pode procurar esse escritório de projeto, apresentar um projeto, ou junto 

com essa equipe que vai dar esse suporte, vai dar essa assessoria, elaborar 

esse projeto, ver como vai arrecadar o fundo pra esse projeto e ai poder 

implementar esse projeto. Então esse escritório de projeto vai ser uma 

estrutura base, que vai ser dada a toda a população que esteja inserida na 

unidade de conservação. Onde vai ser estruturado? A princípio no IFRN, que 

vai ser um projeto que vai sair pelo IFRN, com parceria da UF e do 

IDEMA. (ENTREVISTA, 2016) 

 
 Como visto, as temáticas de capacitação da população local surgem de acordo com as 

demandas, mas, de modo geral, elas abordam aspectos da educação ambiental, trabalhando 

problemáticas de lixo, desmatamento, conservação e regras da UC. No caso da unidade, 

realizar atividades em escolas, assentamentos, comunidades locais, possibilita exatamente o 

que os autores Bojie Fu et al (2004) argumentaram, que ações dessa natureza são úteis para 

proporcionar vínculos entre conservação e desenvolvimento, auxiliando que as pessoas não 

utilizem de forma irregular a área e contribuam para a fiscalização dela própria 

 Acerca da comunicação com a população local, como a APA não tem um ecoposto, 

um ponto próprio para auxiliar na realização dos trabalhos e divulgação da unidade, foram 

feitas parcerias com os municípios, que organizam atividades e possibilitam que a gestora e 
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sua equipe realizem a divulgação da APA Piquiri-Uma e entrem em contato com a população 

local nessas atividades. O relato da gestora exemplifica essa situação. 

A gente faz o que, a gente usa a própria, o município, que como nossa unidade de 

conservação a gente não tem um ecoposto, um ponto próprio, então, a gente usa os 

próprios municípios, então, por exemplo, vai ter uma semana pedagógica, então a 

gente participa dessa semana pedagógica no município, faz a divulgação, né e, 

assim, vai ter uma semana cultural no município, então a gente tem que se inserir 

naquela semana cultural pra atingir o máximo de público. Ah, vai ter o dia da árvore, 

o dia disso daquilo, então, nos eventos que tem nos municípios a gente tenta 

participar e se inserir nesses eventos pra tentar divulgar. (ENTREVISTA, 2016) 

 

           Utilizar-se desses momentos para mostrar aspectos da unidade, suas regras e limites 

tanto de atuação como de área, contribui para uma melhor gestão da área de proteção como 

argumenta os autores Jianying Xu, Liding Chen, Yihe Lu, Bojie Fu (2006). Segundos os 

referidos autores, a comunidade estará consciente que aquela área é unidade e poderá ter 

alguns cuidados com certas atividades.        

             A comunicação inicial, juntamente com a capacitação, pode-se configurar como um 

primeiro passo para uma futura participação. Segundo a perspectiva do autor Arnstein (1969) 

sobre os degraus de participação, as ações descritas se assemelham com os primeiros degraus 

da participação, em que as populações são “educadas” sobre diversos aspectos que envolvem 

a situação em que estão inseridas e como poderia se dar a participação.  

             Em relação à operacionalização da participação, foi possível observar que eles têm 

procedimentos certos, preestabelecidos e abertos quanto à capacitação/educação da 

população, pois todos sabem que a regra que opera acerca dessa prática é seguir a demanda ou 

necessidade identificadas. O procedimento é conhecido por todos, de modo que os 

conselheiros nas duas reuniões visitadas, comentaram a necessidade de capacitação e, na 

primeira reunião visitada, eles solicitaram também determinadas ações de capacitação.  

            A regra da maioria também é utilizada, pois as demandas e necessidades são 

discutidas nas reuniões do Conselho Gestor e eles têm a oportunidade de votar naquilo que 

acreditam ser mais oportuno. Como as discussões acontecem no Conselho Gestor, todos os 

membros têm direito a participar e votar, configurando-se, portanto, como uma prática que 

tem diversidade e paridade de representação.  

          No que condiz aos dois aspectos de operacionalização da participação: permeabilidade 

da gestão às diversas demandas e tornar público o conflito, detectou-se que ambas as ações 

foram utilizadas nas discussões sobre educação/capacitação da população local, visto a 

existência de espaços nas reuniões para discutir essas questões e pelo fato de que nesses 

espaços todos podem trazer suas demandas e observações. Considerando os questionários, ao 
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perguntar quais os temas mais debatidos na reunião do Conselho Gestor, foram escritos os 

seguintes tópicos que corroboram com a ideia de existe um espaço de discussão: captação de 

recursos para sensibilização das comunidades; parceria para educação ambiental; ações 

ambientais realizadas. Foi questionada à gestora se alguém havia tido alguma ideia de 

capacitação para discussão dentro da reunião e sua resposta está descrita no trecho a seguir: 

Trazem, eles sempre trazem, sempre trazem. De acordo com a demanda e a 

necessidade de cada município. Shirliana por exemplo de Goianinha, “ ah, é gente eu 

to aqui querendo desenvolver essa ação no município e queria a participação assim, 

assim, ou vamos decidir como seria essa atividade, que material usar, que isso e aquilo 

outro”. “Ah Shirliana, beleza, faça assim, faça assim”. Pessoal opina, entendeu. “Ah, 

eu to com uma problemática olhe de desmatamento, assim, assim e eu não consigo, é, 

acionar o IDEMA, não consigo acionar o IBAMA”, ai o outro município sugere, 

“Shirliana, acione a polícia local, faça assim, eu fiz assim”, então há muita troca de 

experiência no conselho gestor, de município pra município, de município pra órgão, 

de órgão pra órgão, muita. (Entrevista, 2016) 
 

             O trecho acima além de exemplificar dois pressupostos da operacionalização da 

participação defendidos por Jacobi (2004), corrobora também com a ideia de função educativa 

da participação, inicialmente defendida por Rousseau e apoiada posteriormente por John 

Stuart Mill, pois estimula uma ação responsável, individual, social e política daqueles que 

estão nos processos participativos (Pateman, 1992).  

  

5.1.5 Participação de stakeholders no processo de gestão 

 Na categoria “Participação de stakeholders no processo de gestão” da APA Piquiri-

Una foram formados sete códigos (tornar público o conflito, benefícios da participação, regra 

da maioria, procedimentos certos e abertos de participação no conselho, permeabilidade a 

diversas demandas, problemas na participação, paridade e diversidade), conforme a Figura 11.  

 

Figura 11 – Modelo dinâmica da categoria Participação de stakeholders no processo de gestão APA 

Piquiri-Una 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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Como mecanismo de participação, a APA Piquiri-Una tem um Conselho Gestor 

consultivo, instituído pelo Decreto Nº 22.182 de 22 de março de 2011. O Conselho Gestor, 

segundo Maciel (2010), é o canal de participação mais comum, constituindo-se como um 

fórum inclusivo e aberto para discussão. 

No Conselho Gestor há representantes de diversos segmentos da sociedade: IBAMA, 

INCRA, SEMARH (Secretaria de Recursos Hídricos), IDEMA, SETUR (Secretaria de 

Turismo), SAP (Secretaria de Agricultura), CAERN, UFRN, IFRN, representantes do poder 

legislativos e executivo de cada município, ONGs, associações de moradores, assentamentos, 

organizações privadas. A fala abaixo exemplifica a diversidade de membros no Conselho 

Gestor. 

Eu acho que tem um peso muito grande, que há uma representação muito 

diversificada, é, há as instituições envolvidas, por exemplo, você tem o 

IBAMA, você tem o IDEMA, que são órgãos ambientais responsáveis pela 

política de meio ambiente e o estado a nível federal, que ciência do que está 

acontecendo ali, você tem a SEMARH, você tem o INCRA, que devido a 

situação, a presença dos assentamentos, você tem o poder legislativo, o 

poder do município, ou seja, você tem a sociedade, você tem quem pode 

atuar nas decisões e que pode verificar e solicitar que as coisas aconteçam, 

então você tem os dois lados, sociedade civil e as instituições 

governamentais que você pode ali ver o que precisa e como se pode agir, né, 

de forma diretamente, então é muito forte um conselho gestor. 

(ENTREVISTA, 2016) 
 

 Com visitas a campo e a partir das alternativas assinaladas quando foram questionados 

sobre os fatores que explicam a participação no Conselho Gestor, foi possível observar nas 

reuniões do Conselho Gestor, vários representantes citados: o IBAMA, IDEMA, INCRA, 

UFRN, IFRN, ONG Anequim, representante da Casa de Cultura de Goianinha, Secretaria de 

Estado de Saúde Pública (SESAP), Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, Poder 

Executivo de Goianinha e representantes de assentamentos. Nessas reuniões, acerca da 

paridade, foi observado que alguns conselheiros por ter uma formação melhor se expressavam 

de modo mais claro com um vocabulário coeso. No entanto, todos conseguiram passar sua 

mensagem, alguns conselheiros de modo mais coloquial e outros de modo mais culto e ser 

aparentemente compreendidos. Tais representantes têm um mandato com duração de dois 

anos, renovável por igual período, em cumprimento a lei e também para possibilitar uma 

rotatividade de pessoas e trazer diferentes perspectivas na reunião. A junção desses fatores 

anteriormente citados, corrobora com o pesquisado pelos autores Sessin-Dilascio et al (2015). 

 Acerca dos procedimentos para participação, a gestora relatou que o conselheiro 

quando inicia sua participação no Conselho Gestor recebe todos os documentos sobre a 

unidade e participação no Conselho Gestor. Porém, não há uma capacitação sistematizada 



92 

 

acerca dessas regras,com o decorrer da vivencia no Conselho Gestor os aspectos vão sendo 

esclarecidos e também as dúvidas acerca da participação. 

O conselheiro novo ele recebe toda essa documentação de decreto, de regimento, de 

plano de manejo, as atas completas do início até agora para eles terem noção do que 

aconteceu. (ENTREVISTA, 2016) 

  

A gente passa o regimento interno do, alias a gente mostra o decreto, todos esses 

documentos, como se dá a criação da unidade, a gente mostra como é gerenciada a 

unidade, o que é que precisa pra gerenciar uma unidade, até porque eles vão fazer 

parte dessa gestão, então eles tem que conhecer o SNUC, a gente passa pra eles, né, 

que é o documento norteador dessa gestão, é, o plano de manejo, que a gente vai 

dizer o que é que tem o plano de manejo, como pode ser utilizado esse plano de 

manejo pra ajudar na gestão, né, então a gente passa essas informações pra eles ... 

Eu pelo menos, nessa última gestão, a gente não fez uma capacitação, “ ah, vamos 

parar para fazer uma capacitação conselho” não, mas na reunião de posse todas essas 

informações estão passadas. (ENTREVISTA, 2016) 

  

 No entanto, foi possível observar, a partir dos questionários, que 4 dos 9 (nove) 

membros do Conselho Gestor que responderam ao questionário, não conhecem o plano de 

manejo da unidade. Os outros 5 conselheiros respondentes conhecem o plano pelas seguintes 

vias: a gestora entregou quando entrou no Conselho Gestor (2 respondentes), um membro já 

do Conselho Gestor entregou quando o outro entrou no Conselho Gestor (1 respondente), foi 

apresentado na reunião do Conselho Gestor (1 respondente - escrito na opção “outros”) e fez 

parte do comitê avaliador do plano de manejo (1 respondente - escrito na opção “outros”). 

Além dos aspectos citados na categoria de “Regras de Conservação”, referente a necessidade 

de compreender o porquê do desconhecimento e investigar se o meio de divulgação é 

acessível e pertinente ao público, outra hipótese que se verifica nessa situação, é o fato do 

plano de manejo ser um documento muito longo e técnico, muitos conselheiros podem não 

entender alguns aspectos do plano, caso o estudem sozinhos, e isso pode ter dificultado o 

acesso ao conteúdo do documento. Verificou-se que, a partir da análise dos questionários, a 

escolaridade dos membros do Conselho Gestor está em níveis de formação diferentes, com 3 

(três) conselheiros com ensino médio completo, 1 (um) conselheiro com pós-graduação 

incompleta e 5 (cinco) com pós-graduação. As áreas de formação que mais se destacam são a 

ciências biológicas e florestais. A pequena parcela que não tem uma formação na área 

ambiental, número muito parecido com aqueles que não conhecem o plano de manejo (3 

conselheiros têm formação básica e 4 conselheiros não conhecem o plano de manejo) pode 

não deter de informações suficientes para compreender o plano, como citado. As 

consequências dessa assimetria de informação repercutem na participação e objetivos da 

unidade de conservação, pois o conselheiro não teria informações suficientes para discernir 

sobre determinados aspectos e seu voto pode prejudicar o curso da unidade, refletindo o que 
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Lüchmann (2006) ressaltou referente a dificuldade ter instâncias realmente participativas em 

um contexto de desigualdades sociais, perceptível no caso estudado pelas diferenças de 

escolaridade. Esta desigualdade social pode desencadear diferenças de poder que 

influenciarão no processo decisório, dependendo de como se posicionem aqueles que detêm 

de maior poder. Nesse caso, ressalta-se a relevância de processos educativos e emancipatórios 

para contornar possíveis uso de força e coerção em prol de interesses privados.  

 Quanto às regras de participação, apenas um conselheiro respondeu não conhecer as 

regras de participação no Conselho Gestor. O Regimento Interno é um documento de poucas 

páginas, de fácil acesso em termos de conteúdo e os conselheiros vivenciam suas regras toda 

vez que estão nas reuniões ou em alguma atividade da unidade, o que faz reforçar o 

conhecimento sobre esses procedimentos. Diante dessas duas situações, é possível refletir a 

partir da visão do autor Demo (2001) que afirma que a participação exige o rompimento com 

hábitos mais fáceis e práticos, possivelmente acerca do plano de manejo, seja necessário 

dispender alguns esforços de ambos os lados da gestão (gestor e conselho gestor) para que as 

regras sejam conhecidas e possam ser cumpridas e disseminadas de modo mais eficaz.  

 Na gestão participativa realizada na APA o conflito é tornado público e nesses 

momentos de discussão há permeabilidade da gestão a diversas demandas. Segundo o Art. 23 

do Regimento Interno, que discorre sobre a ordem de atividades das reuniões, dentre elas, está 

“a leitura, discussão e validação da Ata da sessão anterior” e também a “comunicação da 

Presidência e dos Conselheiros”. Ambos momentos se configuram como oportunidades para 

tornar o conflito público e inserir demandas de cada conselheiro.  Na prática, foram 

observados nas reuniões visitadas ambos os momentos, como também as pautas das reuniões 

eram lidas no início para inclusão de algum ponto de discussão caso houvesse solicitação 

neste sentido. Todos tiveram oportunidade de falar sua opinião sobre o que estava sendo 

discutido e quando mais de um membro queria falar ao mesmo tempo, estabelecia-se uma 

ordem e, no momento em que falavam, a maioria escutava e os outros conselheiros podiam 

estabelecer questionamentos ou comentários sobre a fala do conselheiro, com toda essa 

situação mediada pela gestora da unidade, que controlou o tempo e inscrições da fala, como 

também quando um participante se exaltava devido ao comentário de outro. A partir dos 9 

(nove) questionários respondidos, observou-se o mesmo fato, pois foram listados pelos 

conselheiros diversos temas abordados na reunião e quando questionados se os referidos 

temas abrangiam o que eles gostariam de discutir, as alternativas que tiveram mais marcações 

foi “sempre” (com 4 marcações), e “regularmente” (com 4 marcações), com apenas 1 (um) 
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conselheiro insatisfeito com as discussões, apesar desse mesmo conselheiro não ter sugerido, 

na questão abaixo, outros temas que gostaria de discutir. 

 Acerca do processo de tomada de decisão, os Artigos 26, 27 e 29 do Regimento 

Interno deixam bem claro que todos os membros terão direito a voto e que as decisões serão 

tomadas por maioria simples. Abaixo os artigos citados.  

Art. 26 – Após esgotadas as discussões, as matérias serão colocadas em 

votação pelo Presidente da reunião.  

Art. 27 – Terão direito a voto todos os conselheiros titulares ou suplentes em 

substituição, cabendo ao Presidente da reunião, em caso de empate, o voto 

de qualidade. 

Art. 29. As decisões do Plenário serão tomadas por maioria simples de seus 

membros. (ENTREVISTA, 2016) 

 

  Os artigos citados são respeitados na prática, se configurando, por conseguinte, como 

um processo decisório que utiliza a regra da maioria, operacionalizada exatamente como foi 

definida por Ugarte (2004), acrescentado um aspecto que o autor não ressaltou, referente ao 

voto de decisão em caso de empate, cabendo ao presidente do Conselho Gestor, assumido 

pela gestora da unidade. Um trecho da entrevista descreve como se processa as tomadas de 

decisão no Conselho Gestor. 

Você tem a votação, você tem a maioria, né, que decide, porque você tem as 

representações, você tem os assentos, vamos dizer que o IDEMA ele tem 

três pessoas representando aquele assento, ai você tem, é, o IBAMA, três 

pessoas representando aquele assento, ai vale que cada assento, cada um é um voto, 

né e ai no caso de empate eu como a presidente do conselho eu desempato, eu tenho 

esse poder de desempatar. Se por exemplo, tem lá uma decisão vamos votar a favor 

ou vamos votar contra, então se der empate, então eu dou o meu voto e ai é aceito o 

a favor ou contra, né, mas todos votam e ai você vê a maioria, quem tá presente na 

reunião é que decide e a presidente do conselho tem o poder de desempatar, em caso 

de empate. (ENTREVISTA, 2016) 

  

 As respostas dos 9 (nove) questionários aplicados e analisados também corroboraram 

com a perspectiva da gestora, de modo que a maioria (8 respondentes) assinalou que a decisão 

se dá por ampla discussão dos temas com todos os conselheiros e depois a decisão 

considerando a vontade da maioria, com apenas 1 (um) conselheiro marcando a opção 

“discussão ampla dos temas com todos os conselheiros e depois o gestor toma a decisão”. 

Ainda sobre o processo de tomada de decisão, todos os 9 (nove) respondentes assinalaram que 

estão satisfeitos com as decisões tomadas no Conselho Gestor e a razão da satisfação se dá 

porque os conselheiros conseguem externar a opinião no Conselho Gestor (4 respondentes) e 

ela é considerada (4 respondentes), sempre votam e o voto é considerado (4 respondentes), 

tem voz no Conselho Gestor (5 respondentes) e há participação popular (1 respondente - por 
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escrito na opção “outros”). Destaca-se que o número elevado de marcações é em razão da 

questão possibilitar assinalar mais de uma alternativa. 

 A realidade de satisfação com as decisões tomadas e com a maneira que pode ser 

exercida a participação por meio do Conselho Gestor, confirmam a perspectiva de Loureiro e 

Cunha (2008) que acreditam que os Conselhos Gestores são espaços de maior aceitação 

quando o objetivo é inserir formas de gestão e diálogo entre os vários segmentos da 

sociedade.  

 A gestora ressalta alguns benefícios do Conselho Gestor para a UC, dentre eles refere-

se à questão da diversidade de representantes da sociedade nessa instância de participação e o 

quanto isso pode ajudar a concretizar algumas ações para e dentro da unidade. Um exemplo 

citado é o legislativo e como sua participação é importante para o Conselho Gestor, pois 

algumas situações são debatidas, mas os encaminhamentos extrapolam o Conselho Gestor e 

passam para a esfera legislativa, podendo ser resolvida com uma legislação municipal. Segue 

abaixo um trecho da gestora explicando sua visão sobre o legislativo. 

 
Há importância demais, porque o legislativo ele vai dá todo aquele, é como é que a 

gente diz, é o legislativo que está envolvido diretamente com as ações da população 

local, é o legislativo que vai tá em dialogo como executivo, né. (...). Às vezes a 

gente pode chegar no conselho e alguma decisão pode ser resolvida por uma 

legislação municipal. (...) O vereador vai lá e já dá uma proposta dentro da câmara, 

né, por exemplo e encaminhar um projeto de lei. (ENTREVISTA, 2016) 

 

   Quanto às dificuldades, a gestora relatou problemas com a participação de segmentos 

da sociedade, pois muitos membros do Conselho Gestor costumam faltar às reuniões, 

principalmente, da comunidade local, empresas e legislativo. O Regimento Interno prevê duas 

ações para amenizar os possíveis problemas de ausência, corresponde a realizar as reuniões 

dentro da área da APA e ter um calendário anual aprovado pelo Conselho Gestor. Apesar 

dessas duas ações, a comunidade local tem muitas vezes dificuldade de se deslocar, pois a 

cada dois meses, a reunião acontece em um município diferente, como a APA Piquiri-Una é 

muito extensa, muitas vezes a comunidade não tem transporte para chegar ao local da reunião. 

Já em relação às empresas, a hipótese da ausência de representantes das empresas nas 

reuniões, é devido terem opiniões e ações, muitas vezes, contrárias ao que está sendo 

discutido nas reuniões do Conselho Gestor. Caso os representantes estivessem presentes, 

seriam intensamente questionados, situação que as empresas podem estar se desvencilhando. 

No entanto, independentemente de estarem ou não na reunião, os assuntos que são referentes 

às empresas e deliberam sobre suas ações são levados até a organização por intermédio da 

gestora da unidade, mas seria mais interessante ter as empresas na reunião, pois os problemas 
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poderiam ser solucionados com maior facilidade e diálogo. Quanto ao legislativo, acredita-se 

que a ausência se dá em razão da falta de interesse por parte dos seus representantes. Com 

uma ausência prolongada e de vários segmentos da sociedade, um aspecto da 

operacionalização da participação, a paridade e diversidade, definido e defendido por Diegues 

(2013) e Dagnino (2004), fica a desejar, podendo prejudicar aquele espaço de participação, 

retirando sua condição de efetivamente públicos com a participação de todos.  

 

5.1.6 Gestão de recursos humanos da unidade 

 Na categoria “Gestão de recursos humanos da unidade” da APA Piquiri-Una foram 

formados quatro códigos (nível de RH para UC, procedimentos certos e abertos, problemas 

com RH, atuantes na gestão), como mostra a figura 12.  

 

 

Figura 12 – Modelo dinâmica da categoria Gestão de recursos humanos da unidade APA Piquiri-Una 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 Em relação aos procedimentos e regras sobre atuar na UC, os 9 (nove) conselheiros 

que responderam aos questionários confirmaram que conhecem as possibilidades de atuação 

na unidade, escolhendo as seguintes alternativas (era possível marcar mais de uma 

alternativa), para sinalizar por qual meio tiveram essa informação: por meio das 

comunicações de possibilidade de atuação e quem deseja participar realizadas nas reuniões do 

Conselho Gestor (8 respondentes), quando são discutidos aspectos sobre gestão das pessoas 

que atuam na unidade (4 respondentes), pelo plano de manejo (1 respondente) 

 Sobre a participação dos conselheiros na APA Piquiri-Uma, foi possível verificar que 

alguns membros do Conselho Gestor atuam no grupo de educação ambiental, tanto os 

conselheiros, como pessoas recomendadas por eles. Este grupo atua na unidade de 

conservação realizando atos de educação ambiental na área UC. Os conselheiros também 

contribuem para o monitoramento e fiscalização da APA, trazendo denúncias para as reuniões 
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do Conselho Gestor, quando verificam algo de errado acontecendo na unidade ou ajudando a 

gestora a realizar as suas vistorias também na unidade.  

 A gestora conta também com apoio dos municípios e suas secretarias que fornecem 

estrutura, transporte ou técnicos para desenvolver algumas ações que são da APA. O IFRN 

também é um parceiro, oferecendo estrutura física e aspectos de capacitação, principalmente 

para desenvolver o escritório de projetos.  

 As responsabilidades sobre as atividades ficam a cargo da gestora da APA, que tenta, 

com as parcerias que tem hoje, conciliar todas as suas atribuições. Ela revela que se tivesse 

mais pessoas para contribuir no seu trabalho, ela conseguiria realizar mais atividades e 

melhorar a forma como são executadas. 

 

 

Se a gente tivesse mais condições, mais gente pra desenvolver essas 

atividades, a gente faria muito mais atividades, sendo que a gente não tem, 

só sou eu como gestora, ai tem Iraci que dá o suporte na educação 

ambiental, esse grupo de educação ambiental que tá fazendo com que a gente 

consiga desenvolver as atividades, mas de forma muito precária, poucas 

atividades, poderia a gente fazer muito mais coisas e a gente não faz. Agora 

na semana de meio, por isso que a gente tem o grupo de educação ambiental, 

a gente vai ver o que é que a gente vai fazer na semana de meio ambiente, 

pra envolver a APA como um todo, mas a gente não vai poder tá em todos os 

municípios ao mesmo tempo, então, as vezes a semana do meio ambiente 

acontece uma semana antes num município, acontece 15 dias depois no 

outro município, um mês depois no município, outro mês depois, entendeu? 

(ENTREVISTA, 2016) 

 

 A ausência de pessoas, principalmente, da comunidade, contribuindo para as 

atividades, se dá, segundo a gestora, pela falta de interesse, como também uma falha da 

própria unidade no processo de divulgação e convite da população, pois as demandas da 

unidade são muitas e só há um responsável por todas as atividades, a gestora, que fica 

sobrecarregada. A fala abaixo reflete a situação relatada. 

Eu acho que além de não há um interesse maior, há também uma falha na 

gente no processo de divulgação, de chamar essa população, devido a nossas 

próprias demandas, o que a gente tem de, de executar, que a gente como 

gestora, que é responsável por fazer essa parte de divulgação, de convite, de 

gerenciar o seu gestor, de vistoriar a unidade, de fazer tudo, então eu acho 

que a gente acaba... eu sinto como uma deficiência isso. (ENTREVISTA, 

2016) 
 

 Os autores Sessin-Dilascio et al (2015) afirmam sobre a necessidade e importância de 

garantir recursos humanos suficientes para uma infraestrutura básica, pois caso contrário, 

pode haver dificuldades em se realizar uma cogestão. Fato visto na unidade estudada, que se 
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encontra com dificuldades de exercer todas as suas atividades de modo satisfatório e isso está 

impactando na relação da unidade com a comunidade, que poderia ser mais atuante e 

colaborativa com aspectos da APA.  

 

5.1.7 Sustentabilidade Financeira 

 Na categoria “Sustentabilidade Financeira” da APA Piquiri-Una foram formados 

quatro códigos (paridade e diversidade, procedimentos certos e abertos, estratégias de 

captação de recursos, tornar público o conflito), como mostra a figura 13.  

 

Figura 13 – Modelo dinâmica da categoria Sustentabilidade Financeira APA Piquiri-Una 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Acerca da sustentabilidade financeira da unidade, foi possível perceber que não existe 

um orçamento pré-definido, com uma previsão de recursos financeiros para a unidade. As 

possibilidades que a gestora tem de conseguir recursos são: por meio de uma licitação dentro 

do IDEMA, quando já tem alguma licitação em trâmite e eles conseguem encaixar a 

necessidade; por meio de parceiros dentro dos municípios que estão na unidade, perguntando 

o que eles podem contribuir para executar determinada atividade; ou por meio de doação, 

quando alguma organização privada doa o recurso. As seguintes situações são exemplificadas 

pela gestora nas falas abaixo. 

Às vezes aparece assim, ah, tem a possibilidade de abrir um processo pra a 

sinalização das unidades, então a gente faz o levantamento e vai rodar 

alguma licitação aqui internamente, dentro do (...)  Pra ver se consegue 

recurso, executar. É dessa forma e ai quando a gente tem uma ação a gente 

também vai atrás de parceiros, dentro dos municípios pra ver o que cada um 

pode contribuir e as instituições, as públicas...” 

“as vezes algumas empresas doam, esse ano uma empresa doou um curso, 

acho que 5 mil reais, pra todas as unidades fazerem sua semana de meio 

ambiente (...) que foi quando a gente produziu panfletos, banners (...) Eu em 

Piquiri, por exemplo, a gente pegou esse dinheiro, cada um ficou com 800 

reais unidade, na verdade, com 800 reais a gente fez essa ação de educação 

ambiental, por exemplo, a gente, eu com esse dinheiro junto com essa ação a 



99 

 

gente fez banner, a gente fez os adesivos, as sacolinhas de câmbio, ai as 

prefeituras, cada uma fez o que queria, Pedro Velho ela fez camiseta, 

Canguaretama, ela já não fez camiseta, ela fez outro tipo de de divulgação, 

então cada um entrou com sua contra partida. (ENTREVISTA, 2016) 

 

 Foi questionado se essa quantidade e maneira de conseguir recursos financeiro supria a 

necessidade da unidade e a gestora respondeu que não, pois muitos outros trabalhos poderiam 

ser desenvolvidos e os atuais aprimorados caso houvesse uma previsão orçamentária, ou algo 

predefinido para ela poder planejar as ações. 

 

Não. A gente, a gente poderia trabalhar muito mais é. desenvolver muito 

mais a unidade se tivesse isso predefinido pra gente, pra gente poder 

planejar, uma previsão orçamentária.. a gente num sabe, a medida que as 

demandas vão surgindo, a gente vai vendo como se arrecadar esse 

recurso. (ENTREVISTA, 2016) 
 

 

 Uma outra estratégia adotada para arrecadar recursos financeiros para unidade é o 

escritório de projetos, que apesar de não proporcionar o recurso financeiro diretamente, vai 

proporcionar a elaboração de projetos que atuarão na unidade e terão seus orçamentos 

contemplados por algum edital de financiamento.  

 O processo de decisão sobre essa temática é praticamente inexistente, pois como não 

há recursos, não se tem como planejar antes e discutir como ele será aplicado na unidade. 

Diante da realidade atual, quando tem algum recurso, o mesmo é apresentado na reunião do 

Conselho Gestor e os conselheiros tomam ciência.  Caso seja possível mudar, os conselheiros 

terão voto, opinando no que acreditam ser melhor investir. No entanto, poucas vezes esse 

debate aconteceu, em razão da inexistência de recursos. O trecho da entrevista abaixo 

exemplifica como é gerada a discussão quando tem um recurso: “A gente apresenta, oh, “tem 

essa quantidade e tal que pode ser gastada com isso e isso”. E o pessoal opina também sobre como vai 

ser.” (ENTREVISTA, 2016) 

 Portanto, observa-se que quando há um recurso que pode ser aplicado na unidade os 

conselheiros discutem, tornando público o conflito; todos que estão no Conselho Gestor 

votam. No entanto, como foi dito, essa situação é rara e as respostas dos questionários 

revelam que de fato é quase inexistente, de modo que nenhum respondente assinalou que 

conhece sobre os recursos financeiros da unidade. Alguns dos 9 (nove) conselheiros que 

responderam ao questionário afirmaram que esse tema não é debatido na reunião do Conselho 

Gestor (1 respondente), que faltaram várias reuniões (1 respondente – por escrito na opção 

outros), não leram o plano de manejo (1 respondente – por escrito na opção outros) e 
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desconhecem o próprio (1 respondente – por escrito na opção outros). 

 Os autores Kolahi et al (2013) ressaltam três mecanismos de financiamento 

alternativos: taxa de utilização, patrocínios e doações para reduzir a dependência em relação 

ao erário público. Dos três citados, a unidade faz uso de dois, todavia, ela não conta com um 

orçamento fixo, mesmo que pequeno. Isso dificulta suas as ações, até mesmo para incluir 

aspectos da operacionalização da participação nessa prática, pois, muitas vezes, ela não existe 

ou não tem possibilidade de mudança, como as tentativas de encaixe nas licitações. Além da 

dificuldade relatada ao inserir a participação no aspecto da sustentabilidade financeira, o fato 

de não ter um orçamento prejudica também a efetividade das atividades da unidade, que não 

poderão ser planejadas previamente, apresentando uma continuidade e evolução do trabalho 

em aspectos na unidade. 

 

5.1.8 Monitoramento e Feedback 

 Na categoria “Monitoramento e Feedback” da APA Piquiri-Una foram formados cinco 

códigos (monitoramento e feedback na prática, permeabilidade a diversas demandas, 

procedimentos certos e abertos, paridade e diversidade, tornar público o conflito), como 

mostra a figura 14.  

 

Figura 14 – Modelo dinâmica da categoria Monitoramento e Feedback APA Piquiri-Una 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 As vistorias na área da unidade são realizadas pela gestora de modo sistemático, com a 

colaboração de representantes dos municípios que auxiliam a fiscalização. Eles conhecem 

muito bem área e, por isso, estão aptos para indicarem qual o melhor caminho, bem como 

também, ao chegar nas comunidades são reconhecidos, proporcionando uma recepção mais 

tranquila/amigável para realizar a vistoria na área. O que foi encontrado nas vistorias é 

relatado na reunião do Conselho Gestor para que todos tomem ciência do que vem ocorrendo 

na APA, como também discutam sobre a situação. 
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Eu como gestora sistematicamente faço as vistorias na unidade, né, então eu 

faço a vistoria, sempre, é, eu vou acompanhada de um representante do 

município, por exemplo, ou coordenador do meio ambiente, ou fiscal, 

Canguaretama e Goianinha tem fiscais, então, “gente, oh, vou fazer a vistoria 

ai na zona de conservação tal que o município de Goianinha, dia tal, vocês 

podem ir comigo?”, “posso Railene”, então eles me acompanham e a gente 

vai na área. Os que não tem como Pedro Velho, Espírito Santo e Várzea, 

então eles destinam alguém da secretaria de meio ambiente pra me 

acompanhar, que são pessoas que tanto estão no conselho ou técnico lá local 

que conhece muito bem a área. Então a gente faz essa vistoria, eu faço fotos 

né, faz um relatório, próxima reunião todas as vistorias são apresentadas ao 

conselho, apresenta as datas, “dia tal foi feita vistoria na zona tal e foi 

observado isso, isso e isso, um desmatamento nessa área aqui 

[...] até porque como eu sou só eu e o motorista pra sair daqui, eu não vou 

numa área só por causa de risco também, sempre vou com alguém, eu ou 

mais outra ou duas pessoas mais, do próprio município, porque eles 

conhecem a população que mora ali, a gente é bem recebido, tudo isso. 
(ENTREVISTA, 2016) 

 
 Além das vistorias regulares, existem também aquelas visitas em razão de uma 

denúncia. As denúncias são feitas pelos conselheiros no Conselho Gestor e, também, via 

telefone, visto que o IDEMA tem uma linha exclusiva para denúncias. Neste aspecto, há a 

colaboração dos conselheiros, de modo que cada um em sua região fiscaliza e traz os relatos 

para a reunião do Conselho Gestor. Situação vista nas reuniões visitadas, em que um 

representante de comunidade local trouxe uma denúncia de desmatamento e a questão foi 

debatida. Como também há a colaboração da sociedade, que por meio do telefone do IDEMA 

realiza suas denúncias. O trecho abaixo traz outros exemplos de intervenção do conselho e 

comunidade no monitoramento da unidade. 

 

O desmatamento no Catu, ai então foi o Erivaldo, ele tava lá, ai a questão do 

Aniquim foi o pessoal da ONG que tá lá e traz, é, lá de Canguaretama que 

chega as denúncias e as informações a secretaria ai eles levam, muito através 

dos conselheiros e denúncias anônimas também, denúncias anônimas, 

porque a gente o 0800 do IDEMA (...) então quando eles levam pra lá e lá 

eles tem que saber que chegou uma denúncia de uma unidade conservação e 

nos comunicar. (ENTREVISTA, 2016) 

 

 

 Quando a gestora toma conhecimento de um relato, ela se direciona para o local e 

dependendo do que está acontecendo, ela solicita acompanhamento da CIPAM (Companhia 

Independente de Proteção Ambiental) para acompanhá-la na visita.  

 Acerca da operacionalização da participação, foi possível observar que os 

procedimentos são certos, preestabelecidos e abertos, visto que todos os 9 (nove) 

respondentes do questionário assinalaram saber como é realizado o monitoramento da unidade 
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e quando a gestora vai realizá-las, ela entra em contato com representantes da região para 

acompanhá-la, bem como, também, todos sabem da possibilidade de realizar suas próprias 

vistorias, trazendo as denúncias para as reuniões do Conselho Gestor. Inclusive, ao questionar 

sobre quais atividades o conselheiro realiza na unidade para contribuir com a conservação, 

dentre as 6 (seis) atividades escritas, as mais citadas foram a fiscalização (3 conselheiros 

escreveram) e monitoramento (2 conselheiros escreveram).  

 Sobre tornar público o conflito e ser permeável às diversas demandas, observou-se que 

ambas as condições foram respeitadas, pois são oferecidos momentos de discussão, 

negociação e voto, quando necessário, semelhante ao que foi proposto pelo autor Jacobi 

(2004) quando destacou sobre tornar público o conflito, como também as diversas demandas 

são ouvidas, pois muitos conselheiros e, até mesmo, representantes da comunidade vão às 

reuniões do Conselho Gestor expor seus relatos e, a partir deles, tecerem discussões. O trecho 

abaixo exemplifica principalmente a questão de tornar público o conflito. 

Aí as vezes dá tempo de eu detectar quem é, quem fez, quem não fez, ai levo 

pro conselho, “oh esse desmatamento tá dentro da zona tal que faz parte do 

município tal, vamos ver ai o município tal pra tomar providência, o que 

tem, quem licencia e fiscaliza e o que não a gente vai tomar providências, 

indicar fiscalização pra tomada de providência”, mas tudo isso é apresentado 

no conselho, ai eles opinam, “ah Railene isso ai foi um desmatamento que 

aconteceu mas já foi resolvido agora, fulano me procurou”, ah, eu faço uma 

vistoria e entro lá e ao lado da cerâmica estão escavando a área e eu não vi 

nada da licença na cerâmica, por exemplo, ai, entro na cerâmica pergunto se 

tá com licença se não tá, a extração da madeira, a argila, tá ou não tá, ai, 

“Shirliana”, que é em Goianinha, “a cerâmica tal oh assim e assim”, ai eles 

vão procura, então a gente tem esse feedback, o monitoramento tudo o que 

acontece de vistoria e monitoramento é passado pra o conselho gestor e a 

gente dá os encaminhamentos do que fazer. (ENTREVISTA, 2016) 

 

 Os questionários reforçam o encontrado, pois, ao perguntar como os conselheiros 

conheceram o monitoramento da unidade, 8 (oito) conselheiros (do total de 9 respondentes) 

assinalaram que é comunicado nas reuniões do Conselho Gestor a situação do monitoramento 

da unidade. Ao perguntar também sobre quais temáticas mais discutidas, dentre os 15 temas 

citados, o que teve maior repetição foi “denúncias ambientais” (4 conselheiros escreveram 

esse tema), seguida de “desmatamento” (2 conselheiros escreveram esse tema) e “problemas 

gerais dos municípios em relação a APA” (2 conselheiros escreveram esse tema). Três pontos 

que, na verdade, retratam a mesma questão de colocar em discussão aspectos de 

monitoramento da unidade.  

 Acerca do aspecto paridade e diversidade, foi possível perceber que as denúncias e 

questões de monitoramento vem de diversos representantes, principalmente dos conselheiros 
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e, como o Conselho Gestor é diversificado, tal aspecto da operacionalização também se 

perpetua para as discussões de monitoramento e feedback. No trecho abaixo foi questionado a 

origem das denúncias. 

Vem das secretarias e.. às vezes, é, é, vem acho que aparece muito do 

pessoal do conselho, porque, porque o pessoal já sabe nos municípios 

aqueles participantes ali, então eles procuram diretamente eles pra informar e 

eles vão lá veem em loco e traz a denúncia. (ENTREVISTA, 2016) 
 

 Apesar de na entrevista não ter uma declaração acerca da “regra da maioria”, nos 

questionários esse aspecto foi citado quando se perguntou como o conselheiro participa sobre 

o monitoramento da unidade. Detectou-se que as opções mais votadas foram (podia marcar 

mais de uma opção): “são abertas as discussões sobre como realizar o monitoramento da 

unidade nas reuniões do Conselho Gestor” (4 respondentes); “todos participam das discussões 

e tem direito a voz e voto” (4 respondentes); “as decisões são tomadas após votação e se 

escolhe a opção mais votada” (2 respondentes). Apenas 2 (dois) conselheiros assinalaram a 

seguinte alternativa “ o gestor apresenta (o monitoramento) nas reuniões do Conselho Gestor 

para apenas nos comunicar”. 

 As ações descritas sobre o monitoramento e feedback correspondem ao que está 

disposto no Art. 2 como uma atribuição do Conselho Gestor no Regimento Interno da 

unidade, que afirma que o Conselho Gestor deve fomentar a fiscalização integrada com o 

propósito de proteger os atributos da APA. 

 Observou-se, portanto, que o aspecto monitoramento e feedback contempla os 

aspectos da operacionalização estudados e está em sintonia com as recomendações dos 

autores Hirschnitz-Garbers e Stoll-Kleemann (2011) que acreditam que o monitoramento 

deve ser realizado também pela comunidade local ou um ator da sociedade. 

 A APA Piquiri-Una possui uma área muito grande, fato que dificulta tanto seu 

monitoramento e fiscalização e também a presença de todos os representantes da sociedade 

envolvidos no processo de participação. Unidades com essa extensão são sempre questionadas 

sobre a sua eficácia em prol da conservação, visto que os mecanismos de gestão são difíceis 

de operacionalizar. Apesar dessa característica, que remete a dificuldades, foi possível 

perceber diversos aspectos de participação e uma estratégia inovadora (o escritório de 

projetos) para se conseguir atuação dentro da unidade. O seu Regimento Interno também tem 

um papel importante, pois estabelece diversos mecanismos de participação, apesar de não 

dissertar acerca de como se comportar em caso de um compartilhamento de gestão e também 

sobre aspectos financeiros da unidade. No próximo tópico, serão abordadas e analisadas as 

práticas de gestão do Parque das Dunas. 
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5.2 Parque Das Dunas 

 O Parque Estadual Dunas do Natal, conhecido como Parque das Dunas foi criado em 

1977 por meio do Decreto Estadual nº 7.237 de 22 novembro de 1977. Ele é a primeira 

unidade de conservação do RN, possui uma área de 1.172 hectarese também é reconhecido 

pela UNESCO (Organização das Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura) como parte 

integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica Brasileira (SEARH/COTIC, 2013; 

SEARH/COTIC, 2015). O Parque também é conhecido por ser o maior parque urbano sobre 

dunas no Brasil, contribuindo para a recarga do lençol freático da cidade e purificação do ar e 

exercendo também um papel significativo na qualidade de vida da população que reside em 

Natal (SEARH/COTIC, 2015).  

O seu propósito é garantir a preservação e conservação dos ecossistemas naturais 

englobados, proteger os recursos genéticos, possibilitar a realização de estudos, pesquisas e 

trabalhos de interesse científico, preservar sítios de valor histórico, arqueológico e 

geomorfológico e oferecer condições para o lazer, ecoturismo e atividades educativas em prol 

da conscientização ecológica (SEARH/COTIC, 2015). A entrada do Parque das Dunas é o 

“Bosque dos Namorados”, local onde está a sede administrativa do Parque, centro de 

visitantes, biblioteca, centro de pesquisas, viveiro, unidade de mostra de vegetação, anfiteatro, 

posto de comando ambiental, parque infantil, anel viária e também a partida para trilhas 

interpretativas que percorrem o parque SEARH/COTIC, 2015). 

  A seguir serão dispostos os resultados sobre cada prática de gestão à luz da teoria 

acerca da operacionalização da participação. As práticas de gestão serão abordadas 

separadamente para facilitar a compreensão dos resultados. 

 

5.2.1 Regras de conservação 

 Na categoria “Regras de Conservação” do Parque das Dunas foram formadas duas 

subcategorias (procedimentos certos e abertos sobre as regras de conservação, plano de 

manejo) e cinco códigos (para gestor, para população, criação do parque, plano de manejo, 

renovação do plano de manejo), como mostra a Figura 15.  
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Figura 15 – Modelo dinâmica da categoria Regras de conservação Parque das Dunas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 Segundo a gestora, o Parque foi criado em 1977 pelo Governo do Estado que tinha a 

intenção de construir uma rodovia, que hoje é a Via Costeira e um Parque. Esse projeto tinha 

como objetivo a proteção da área de dunas, a criação de uma rodovia e o disciplinamento de 

uso da Via Costeira em relação à ocupação do uso do solo. Quando o Parque foi criado, as 

regras de conservação não foram estabelecidas de modo claro. No entanto, a gestora esclarece 

que essa falta de precisão acerca das diretrizes do Parque é resultado da época em que foi 

criada a UC. Em 1977 ainda não existia a Política Nacional do Meio Ambiente, se tornando, 

por conseguinte, algo inovador na época e, além de não haver legislação sobre aspectos 

ambientais, os movimentos ambientais no mundo ainda eram muito recentes. O trecho abaixo 

esclarece essa questão da criação do Parque das Dunas. 

 
Olhe, em 1977 eu vejo assim... porque se você pensar na Política Nacional 

de Meio Ambiente ela é de 1981 né. 1977 foi criado bem antes da Política 

Nacional, se você resgatar a história, em 1972 você tem o marco da questão 

ambiental em Estocolmo né e a partir daí começa a florir, crescer as 

legislações ambientais no Brasil, no mundo na verdade. Ainda em 72 o 

Brasil foi lá pra Estocolmo com plaquinhas “nós queremos a poluição, 

porque poluição é progresso”. Era a visão em 72. Então em 77 eu acho assim 

que é uma coisa bem inusitada né, uma visão bem à frente de forma que 

assim, as diretrizes num (não) foram estabelecidas de maneira muito claro, o 

que queria era resguardar aquela área. (ENTREVISTA, 2016) 

  
 Com o passar dos tempos, a unidade foi se aprimorando e em 1989 foi criado o plano 

de manejo do Parque. Ele foi feito por uma equipe multidisciplinar do IDEMA, que realizou 

trabalhos de campo, mapeamentos, levantamento de fauna e flora, entre outros aspectos do 

diagnóstico. Com base no diagnóstico, se definiu áreas de conflito, o zoneamento da área do 
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Parque, de recuperação, de uso público, semi-intensivo e conflitante. Em relação aos aspectos 

de planejamento participativo, o plano de manejo não trabalhou com a participação da 

comunidade na elaboração. Um dos motivos para isso ocorrer foi devido ao plano ter sido 

construído antes do SNUC, responsável por estabelecer e consolidar diversas condutas acerca 

das UC. O trecho abaixo revela a opinião da gestora frente a essa questão. 

 
Olhe, na época, até porque hoje o SNUC ele exige né que seja um, a 

elaboração do plano de manejo fosse, ela seja realizada com a população, 

com a comunidade, com o conselho gestor da unidade. Na época em 89 eu 

acredito que não, que tenha sido um trabalho mais técnico mesmo, de definir 

pelo menos os parâmetros mínimos pra unidade. (ENTREVISTA, 2016) 

 

  

 Os questionários corroboram com o relatado pela gestora, de modo que 9 (nove) 

conselheiros, do total de 10 (dez) respondentes, assinalaram não ter participado da elaboração 

do plano de manejo e 1 (um) dos conselheiros se absteve nessa resposta.  

 Sobre as populações tradicionais, que possivelmente morassem e dependessem do 

Parque, somente foi detectado um idoso que morava dentro parque. Não havia quaisquer 

resquícios de populações tradicionais que faziam uso da unidade.  

 
[...] que morava aqui dentro a gente tem registro de um senhor, que morava 

aqui, que era até conhecido como a “granja do carioca”, eu já fui até lá na 

área. ela fica perto das torres, quando você vai nas torres, você entra e vai a 

pé..ele morava dentro do Parque, ele tinha até uma casinha lá, hoje ainda tem 

os restos..tinha uma área de coqueiro, não é que ele produzia, mas 

basicamente você não tinha outras populações tradicionais que.. que 

dependessem do parque. (ENTREVISTA, 2016) 

 

 Hoje, está em andamento a renovação do plano de manejo, com o objetivo de 

desenvolver mecanismos que consolidem e fortaleçam a UC. Foi aberto um processo no 

IDEMA com o intuito de contratar uma equipe técnica para revisar o plano de manejo, pois 

ele nunca havia sido revisado. O processo ainda está em trâmites iniciais, esperando 

definições para as próximas ações. No Regimento Interno do Conselho Gestor é previsto em 

uma das atribuições no Art. 7 (destacado abaixo) o acompanhamento da revisão do Plano de 

Manejo, o que configura o início para se estabelecer um planejamento participativo. 

 

I – acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo do 

Parque Estadual Dunas do Natal, quando couber, garantindo o seu caráter 

participativo. 

 

 Acerca das regras de conservação foi possível observar que a gestora conhece o 

SNUC, em especial, pois ela exerce a função docente na área e trabalha, também, com a lei de 
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conservação. Em várias partes da entrevista ela cita trechos do SNUC, respaldando suas 

ações, como por exemplo, no trecho: “Está em processo de atualização. Porque de acordo com 

o SNUC a cada 5 anos você tem que revisar o plano de manejo” (ENTREVISTA, 2016).  

 Foi verificado também que em relação as regras de conservação, elas também são 

abertas para a sociedade, de modo que o plano de manejo está disponível no site do Parque 

das Dunas, bem como também em bibliotecas, à disposição de qualquer pessoa. 

 Em relação aos conselheiros do Parque, segundo a gestora, foram entregues ao 

conselheiro que tomou posse, todos os documentos referentes à unidade, dentre eles, o plano 

de manejo. A partir da análise dos questionários, foi possível observar que 6 dos 10 (dez) 

respondentes afirmaram conhecer o plano de manejo, a maioria assinalou que conheceu por 

meio do gestor da unidade (4 respondentes) e o restante porque procuraram quando entraram 

no conselho (2 respondentes). Inclusive, em uma das discussões nas reuniões visitadas, mais 

de um conselheiro citou o plano de manejo e diretrizes sobre a área do Parque, demonstrando 

que conhecia o instrumento.  

 Em relação à análise das regras de conservação à luz dos construtos de 

operacionalização da participação, observou-se que apenas os procedimentos adequados, 

preestabelecidos e abertos são praticados hoje, pois todos têm acesso ao plano de manejo, 

bem como também a gestora tem conhecimento a lei que regulamenta a unidade de 

conservação que gere. Acerca do acesso ao plano de manejo, ressalta-se que, inclusive, os 

conselheiros que assinalaram não conhecem o plano, podem ter facilmente acesso por 

diversos caminhos (internet, biblioteca, gestora do parque e outros conselheiros) e, como 

Demo (2001) e Loureiro e Cunha (2008) afirmam, a participação é um processo de conquista, 

é algo aprendido de modo não espontâneo e que, portanto, deve haver também a disposição, 

interesse e ação daqueles que estação em processos participativos ou desejam iniciar em 

algum deles. 

  

5.2.2 Capacitação de gestores 

 Na categoria “Capacitação de gestores” do Parque das Dunas, foram formados três 

códigos (procedimentos de capacitação, processos educativos para a deliberação pública, ideia 

de capacitação), como mostra a Figura 16.  
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Figura 16 – Modelo dinâmica da categoria Capacitação de gestores Parque das Dunas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Sobre tal prática foi possível observar que houve um curso de capacitação, quando 

começaram as ações para formar o Conselho Gestor, na qual foram convidadas instituições 

que tinham ligação direta com o Parque para informar a abertura de processo na criação do 

Conselho Gestor e verificar o interesse de participação. Nestes encontros, discutiram-se sobre 

diversos aspectos das legislações ambientais, em destaque o funcionamento do Conselho 

Gestor. O trecho abaixo reflete o que foi exposto. 

 
E aí a gente fazia toda a explicação do que é o SNUC, que é um conselho 

gestor, o que o conselheiro faz, a diferença de um conselho consultivo e um 

conselho deliberativo, todo o arcabouço geral.. até a gente chegar, a pessoa 

dizia “não, eu tenho interesse”.. e aí a gente já ia colocando as instituições 

dentro desse patamar. (ENTREVISTA, 2016) 

 
 

 Além dessas capacitações estarem em sintonia com o proposto por Granderson (2011), 

pois essas reuniões buscaram desenvolver uma estrutura institucional clara e consistente, com 

as responsabilidades entre os envolvidos acordadas e definidas, também retrata o que o autor 

Lockwood (2010) ressaltou ao comentar sobre a importância de empoderar e engajar uma 

variedade de atores para fornecer um sistema mais justo de áreas de proteção. E, de fato, esse 

foi o objetivo dessa ação, pois dessas reuniões saíram os membros que compõem o Conselho 

Gestor atualmente.  

 Aqueles conselheiros que entraram posteriormente a esse momento receberam o 

Regimento Interno do Conselho Gestor, legislações sobre unidades de conservação e a equipe 

do Parque se colocou à disposição para tirar dúvidas. O trecho a seguir relata um pouco do 

que foi citado nos dois últimos capítulos.  
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Capacitação em termos de um curso formal a gente teve só antes do conselho 

ser formado... palestras e tudo mais.. depois não, aí é as reuniões, as coisas 

são atualizadas.. é, assume conselheiro novo a gente entrega o regimento 

interno do conselho, se coloca à disposição, faz uma coletânea da legislação 

que incide sobre unidades de conservação e entrega ao conselheiro novo né, 

porque sempre muda e normalmente ele representa uma instituição, 

normalmente ele é cargo comissionado, aí muda o governo..é outra 

problemática que tem que começar as coisas do zero né.. (ENTREVISTA, 

2016) 
 

 Outro possível momento de capacitação ocorreu quando os conselheiros foram 

convidados a participar de projetos de educação ambiental realizados pelo Parque. Alguns 

deles participaram das palestras, mas não houve uma adesão geral.  

 A capacitação sistematizada no início seguiu o seguinte aspecto de operacionalização 

da participação - processos educativos orientados para deliberação pública. No entanto, não 

houve uma capacitação sistematizada e que fosse discutida em reunião do Conselho Gestor, 

ou seja, os outros aspectos sobre participação não foram postos em práticas. As respostas do 

questionário afirmam a ausência de capacitação sistematizada e específica para o Conselho 

Gestor, visto que todos os 10 (dez) respondentes afirmaram não ter passado recentemente por 

uma capacitação gerencial.  

 A gestora revelou seu interesse em propor novas ações de capacitação, entretanto, 

diante das limitações do Parque, ela precisou resolver demandas mais urgentes antes de 

discutir esse aspecto.  

 

5.2.3 Compartilhamento da gestão 

 Na categoria “Compartilhamento da Gestão” do Parque das Dunas foi formado um 

código (procedimentos certos e abertos), como mostra a figura 17: 

 
Figura 17 – Modelo dinâmica da categoria Compartilhamento de Gestão Parque das Dunas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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 No Parque das Dunas, a gestão não é compartilhada com uma outra organização. 

Assim como a APA Piquiri-Una, há colaborações ou parcerias com ONGs, comunidade local, 

instituições de ensino que contribuem para a realização de algumas atividades na unidade. 

Semelhante também ao que aconteceu na APA Piquiri-Una, 3 (três) conselheiros, do total de 

10 (dez), assinalaram que a gestão é compartilhada e escreveram que o compartilhamento se 

deu com o “Conselho Gestor” e “IDEMA”. Tal realidade não se configura como 

compartilhamento previsto pelo SNUC, mas sim, como uma parceria, conforme descrito.  

 Destaca-se que no Regimento Interno do Conselho Gestor, no art. 7º, duas das 

atribuições descritas referem-se ao compartilhamento da gestão, assinalando que se houver 

uma tentativa de se estabelecer uma parceria com uma OSCIP para compartilhar a gestão; o 

Conselho Gestor participa desde a ratificação do termo de parceria, até, em caso necessário, 

da rescisão do termo por irregularidade. Segue abaixo os trechos do Regimento Interno. 

 
IX – ratificar a contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na 

hipótese de gestão compartilhada da unidade;  

X – acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, 

quando constatada irregularidade; (Regimento  interno do Conselho Gestor do Parque 

Estadual dunas do Natal, 2014)) 

 
 As atribuições destacadas, se configuram como um norte para estabelecer uma conduta 

participativa sobre essa temática dentro da unidade e, portanto, tem os procedimentos certos, 

preestabelecidos e abertos acerca do compartilhamento da gestão. 

 
5.2.4 Educação/Capacitação da população local 

 Na categoria “Educação/Capacitação da população local” do Parque das Dunas foram 

formados três códigos (procedimentos de capacitação, tornar público o conflito, relevância da 

capacitação), como mostra a Figura 18.  

 

 

Figura 18 – Modelo dinâmica da categoria Educação/Capacitação da população local Parque das Dunas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 
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 São diversos os programas realizados com a comunidade, abordando diferenciadas 

temáticas e diferentes abordagens. Há projetos que trabalham com palestras sobre aspectos da 

conservação, com a educação ambiental por meio da cultura, com a convivência em 

ambientes de conservação, dentre outros. Eles são voltados para escolas, como o caso do 

projeto Parque Itinerante ou para aqueles que frequentam o Bosque dos Namorados, o local de 

convívio para a sociedade. Abaixo segue o trecho que fala sobre alguns dos projetos. 

 

A gente tem outros, por exemplo: o Parque Intinerante, que é um projeto 

muito bacana que a gente leva o parque para as escolas. As pessoas que as 

vezes nem conhece, leva animais taxidermizados, leva mudas, leva plantas, 

planta uma na escola, faz teatro, né..essas coisas.. tem também um outro 

trabalho que é o núcleo de ciências, esse núcleo de ciências a gente traz 

estudantes de escola pública do Ensino Médio, eles vem por Parque uma vez 

por semana e aí a gente vai teoria e pratica.. dos aspectos relacionados a 

questão ambiental, bem interessante.. além disso a gente tem por exemplo o 

SIMPARQUE, que é um simpósio que a gente faz,(...)  a gente trabalha a 

questão ambiental, de forma mais profunda. Mas, ai a gente tem o Parque em 

Cena, que é um projeto dentro do bosque, o bosque é uma área de uso 

público dentro da unidade e ele não tem..monta aqui uma estrutura e os 

mamulengos começam a falar “não alimentem os saguis”.. “por que que não 

alimentem os saguis?” .. então assim, buscando essa sensibilização.. tem a 

música instrumental que é uma forma de você atrair o público pra uma área 

limpa, uma área verde, uma área preservada, é uma forma de você aliar a 

cultura à conservação, à preservação.. hoje a gente tem outros projetos 

“Bosque em Cena”, “Dançando nas Dunas” (ENTREVISTA, 2016) 

 

 A gestora estabelece uma reflexão sobre a importância da capacitação, pois, a partir 

dela, pode-se internalizar conceitos sobre o meio ambiente e sua importância para os seres 

humanos, impactando nos cuidados com a unidade. Tal reflexão está em sintonia com aquela 

disseminadas por Chowdhury et al (2014) que defendem a capacitação da população local 

com o propósito de aumentar a consciência de conservação, fato que pode contribuir para uma 

melhor conservação do local.  

 Considerando os aspectos da operacionalização da participação foi possível observar 

que a temática capacitação da população foi colocada em discussão na reunião, portanto, o 

conflito foi tornado público, visto que eles apresentaram no início do ano todos os projetos do 

Parque das Dunas, com o propósito dos conselheiros conhecerem e tecerem comentários. 

Inicialmente, todos gostaram e foram a favor dos projetos. Houveram outras tentativas de 

submissão para novos editais para executar novos projetos, mas não se obteve resposta ainda. 

O trecho abaixo reflete esse aspecto da operacionalização da participação citado. 
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Acrescentar, “acho que devia fazer isso”.., sugestões tá aberta, a gente 

idealiza, começa a botar em prática, até vai buscar recursos, a gente 

submeteu à alguns editais né esses projetos, mas não teve retorno..mas o 

conselho sempre sabe o que tá sendo feito. (ENTREVISTA, 2016) 
 

 Outras discussões acerca de capacitações não foram estabelecidas em razão da 

necessidade de se discutir e decidir sobre temas de urgência. Todavia, é algo que a gestora 

tem interesse de desenvolver melhor e contar com mais colaboração dos que estão envolvidos 

com a unidade.  

 

5.2.5 Participação de stakeholders no processo de gestão  

Na categoria “Participação de stakeholders no processo de gestão” do Parque das 

Dunas foram formados oito códigos (permeabilidade a diversas demandas, regra da maioria, 

benefícios da participação, paridade e diversidade, procedimentos certos e abertos, 

dificuldades da participação, procedimentos para a participação, tornar público o conflito), 

como mostra a Figura 19.  

 

Figura 19 – Modelo dinâmica da categoria Participação de stakeholders no processo de gestão Parque das 

Dunas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 O Parque das Dunas tem um Conselho Gestor consultivo, com reuniões ordinárias e 

extraordinárias. O Conselho Gestor foi criado em 2014, por meio da Portaria 120/2014 do 

IDEMA, o que se configura como algo ainda recente e em processo de consolidação. A 

gestora reconhece que o Conselho Gestor deveria ter sido criado há muito, entretanto, ela 

elencou várias dificuldades para iniciar a participação na unidade, que só se concretizou a 
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partir do esforço e articulação dos que trabalham no Parque. O trecho abaixo descreve alguns 

dos problemas elencados. 

 
Desde o SNUC era pra ter sido criado, mas infelizmente nunca foi. Aí a 

gente conseguiu articular.. um processo de criação do conselho gestor não é 

um processo fácil não é.. até porque nós ainda não estamos habituados a esse 

processo de participar, que é um processo voluntário, você não ganha nada 

pra isso do ponto de vista de retorno, as pessoas tem a vida de trabalho, 

então tem que dedicar um tempo pra participar. Então depende de 

mobilização, depende de estrutura, depende de sensibilização..então são uma 

série de coisas que não são fáceis de serem feitas, que exige um esforço e 

muitas vezes você é consumida pelo dia a dia da gestão, da administração 

mesmo, coisas de varejo e não conseguia formar esse conselho 

extremamente importante e essencial para a gestão da unidade 

(ENTREVISTA, 2016) 
 

 A fala da gestora reflete um dos aspectos citados por Demo (2001) acerca da 

operacionalização da participação, que não se deve ter comodismo, pois a participação requer 

compromisso, envolvimento, presença em ações arriscadas e rompimento com hábitos mais 

fáceis e práticos. Portanto, a equipe do Parque das Dunas, bem como também os conselheiros 

que optaram em fazer parte do Conselho Gestor, romperam com suas situações cômodas para 

essa nova vivência.  

 No Conselho Gestor os procedimentos são certos, preestabelecidos e abertos. O 

Regimento Interno foi elaborado pelos conselheiros, ou seja, eles próprios estabeleceram suas 

regras. A fala abaixo descreve essa situação. 

 

Foi construído com eles né, o regimento interno. Foi um produto do 

conselho. O conselho foi formado por essas e essas pessoas e na portaria de 

criação dizia que o conselho tinha 90 dias pra elaborar o seu regimento 

interno. Então a gente foi se reunindo pra formar, pra elaborar o regimento 

interno, então foi elaborado pelos conselheiros. (ENTREVISTA, 2016) 
 

Quando um novo conselheiro assume, ele recebe todas as informações sobre a unidade e 

Conselho Gestor. Dos 10 respondentes, 8 afirmaram conhecer os procedimentos para exercer 

a participação.  

 Acerca de tornar público o conflito e permeabilidade da gestão às diversas demandas, 

foi possível observar ambos os aspectos. Inicialmente, no Regimento Interno é listado uma 

série de competências dos conselheiros, dentre elas destacam-se no Art. 8º as competências 

abaixo: 

II - propor assuntos para deliberação pelo Conselho Gestor; 

VI - propor inclusão de matéria na ordem do dia, bem como, priorizar 

assuntos dela constante; 
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VIII – levar ao conhecimento do plenário qualquer ato ou fato que em seu 

entender destoe dos objetivos do Conselho Gestor ou do PEDN;  

IX – solicitar ao Presidente a convocação de reuniões extraordinárias, 

justificando seu pedido formalmente; (Regimento Interno do Conselho 

Gestor do Parque Estadual Dunas do Natal, 2014) 

 

 Como pode observar, tais competências permitem uma abertura inicial para os dois 

aspectos citados da operacionalização da participação (tornar público o conflito e 

permeabilidade da gestão às diversas demandas). Além das competências acimas, outros 

artigos (Art. 14º, Art. 29º Art. 30º) no Regimento Interno também ressaltam momentos em 

que o conflito deve ser tornando público e os conselheiros devem levar suas opiniões e 

conhecimentos para reunião do Conselho Gestor.  

 Ainda acerca dos aspectos de participação, tornar público o conflito e permeabilidade 

da gestão às diversas demandas, nas reuniões analisadas, os 10 (dez) participantes da reunião 

tiveram oportunidade de falar, inclusive os participantes que eram só ouvintes, visto que a 

reunião do Conselho Gestor é aberta para a sociedade e, por conseguinte, poderiam expressar 

suas opiniões sobre o que estava sendo colocado em discussão. Caso desejassem colocar 

algum ponto a ser discutido na reunião, antes de iniciar a reunião era questionado se alguém 

gostaria de adicionar algum tópico à pauta. Todas as vivências citadas corroboram com os 

aspectos do Regimento Interno. Quando os conselheiros respondentes foram questionados 

sobre a satisfação dos temas que são discutidos na reunião, dos 10 (dez) respondentes, 6 

assinalaram que regularmente os temas discutidos abrangem o que gostaria de discutir, 3 

disseram que sempre se satisfazem e 1 que as vezes se satisfaz. 

 O aspecto paridade e diversidade também foi observado no Conselho Gestor do 

Parque, de modo que há representantes de diversos setores da sociedade, universidades, 

associação de moradores, conselho comunitário (de bairros), IBAMA, ICMBio, Secretaria de 

Turismo, Setor empresarial, Setor Militar, CAERN, ONG’s e outros setores também da 

administração pública. A formação dos membros é diversificada, com pessoas que tem Ensino 

Médio até pessoas com pós-graduação, formados em áreas diferentes, com uma 

predominância nas ciências ambientais. Diante do grupo de representantes e seus diferentes 

níveis e áreas de formação, foi possível observar pessoas mais tímidas, outras mais 

comunicativas. O trecho abaixo revela essa situação comentada. 

Sim, tem, mas faz parte acho que de todo colegiado, de todo o setor.. em 

uma sala de aula você tem estudante que participam, outros não falam mas 

estão ali totalmente antenados e entendendo tudo e não hora que você requer 

ele vai tá.. então assim, tem pessoas que tem uma facilidade maior de expor 

suas ideias, de se colocar, tem outras que já ficam mais caladas, o que não 

significa dizer, pelo menos eu imagino que exista competências diferentes... 
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existe na verdade uma postura individual de cada um, mas a compreensão do 

seu papel ali acho que todos têm ciência. (ENTREVISTA, 2016) 
 

 A regra da maioria está claramente presente no Regimento Interno no Art. 14, que 

discorre sobre o plenário e o que lhe compete; conforme o parágrafo do Regimento Interno: 

“§ 2º As deliberações das reuniões serão tomadas por maioria simples de voto dos seus 

membros presentes” 

 Na prática, a regra da maioria foi vista nas discussões no Conselho Gestor e, 

claramente em uma das reuniões visitada, em que os 10 (dez) participantes votaram acerca de 

uma decisão sobre um ofício e optaram ao final pelo posicionamento da maioria. Todos os 

respondentes do questionário (total de 10 conselheiros) assinalaram que há discussões amplas 

dos temas com todos os conselheiros e, após a decisão, respeitando a vontade da maioria. 

Todos os 10 respondentes também assinalaram que estão satisfeitos com a tomada de decisão 

no Conselho Gestor, pois consegue externar a opinião na reunião do Conselho Gestor (6 

respondentes), a opinião é considerada (5 respondentes), tem voz no Conselho Gestor (3 

respondentes), sempre vota e o voto é ponderado (2 respondentes) e nas discussões as 

decisões são por votação (1 respondente – escreveu na alternativa outros). Essa pergunta 

poderia assinalar mais de uma alternativa. A partir da análise dos questionários e entrevista, 

ressalta-se que todos têm direito a voz e voto, como também é previsto no Regimento Interno 

e observado nas reuniões.  

 

Art. 15 - Os membros titulares deste Conselho têm direito à voz e voto na 

plenária; os membros suplentes possuem somente direito à voz, quando na 

presença dos titulares; e direito à voz e voto, quando na ausência do titular. 

(Regimento Interno do Conselho Gestor do Parque Estadual Dunas do Natal, 

2014) 

 

 A gestora reflete sobre a importância do Conselho Gestor e argumenta que antes as 

decisões eram centralizadas, não contava com as diferentes perspectivas daqueles que tinham 

interesse no Parque ou estão envolvidos com ele. E, por conta do Conselho Gestor, essa 

realidade deixou de existir e as decisões foram e são tomadas em conjunto com a consulta do 

Conselho Gestor. Em relação a participação deles nesse grupo, observa-se que é peculiar, pois 

todos internalizaram interesse maior, independente do seu segmento, que foi a conservação, 

como visto no relato abaixo. 
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Sinceramente eu vejo assim uma forma de você fortalecer a unidade, na hora 

que você tem um grupo, um grupo envolvido, responsável..pelo menos nos 

moldes do que eu conheço do Parque, o conselho do Parque das Dunas só 

tem ganhos. Porque você tem uma frente muito forte de defesa dessa 

patrimônio. E aí você tem uma coisa bacana que independe do segmento que 

você esteja representando no conselho, eu sinto isso no Parque. Não existe 

isso de “ah, porque eu sou empresário eu vou querer um objetivo..”.. não, a 

gente internalizou que isso aqui é um patrimônio e esse patrimônio ele é de 

todos nós. Então o conselho eu vejo como uma instância que vem só somar 

né. (ENTREVISTA, 2016) 

 

 Esse último relato se assemelha com uma das funções da participação ressaltada por 

Rousseau (apud PATEMAN, 1992) referente ao fato da participação proporcionar a sensação 

de que cada cidadão “pertence” à sua comunidade, uma espécie de função de integração. 

Então, os conselheiros sentem parte daquela comunidade formada para proteger os recursos 

naturais, o que proporcionou uma integração e sinergia de todos os membros. 

 

5.2.6 Gestão de recursos humanos da unidade 

Na categoria “Gestão de recursos humanos da unidade” do Parque das Dunas foram 

formados dois códigos (disponibilidade de recurso, participação da sociedade), como mostra a 

Figura 20.  

 

Figura 20 – Modelo dinâmica da categoria Recursos humanos do Parque das Dunas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 A gestão de recursos humanos para o Parque das Dunas encontra, atualmente, 

dificuldades, em razão de ter uma quantidade de pessoas insuficientemente para realizar suas 

atividades, apesar de ter uma estrutura física para realizá-la. Como exemplo, nas reuniões 

observadas foi debatido sobre as trilhas do Parque das Dunas, que estão fechadas, pois não 

tem estagiários, nem policiais da CIPAM para guiar e acompanhar os visitantes das trilhas.  A 

gestora faz uma reflexão acerca da problemática, afirmando que a falta de pessoas não é só 

encontrada no Parque das Dunas, mas em diversas UC, pois ainda permanece uma visão de 

que as unidades representam um gasto e não um investimento para a sociedade. Com a 
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permanência dessa visão, fica mais difícil dispender maiores recursos para a conservação. O 

relato da gestora abaixo exemplifica com clareza o que foi posto acima. 

 

E não um investimento né..na verdade o legado né, essa palavra tá muito em 

moda agora, é uma obrigação moral e ética das gerações atuais de cuidar 

dessas áreas e a gente ainda observa muita negligência. Então pessoal é uma 

coisa complexa, muito complexa, aqui no Parque das Dunas eu tenho uma 

deficiência enorme de pessoal. Pessoal técnico pra realizar pesquisas 

internar, nós temos uma estrutura bastante interessante, um centro de 

pesquisa bastante legal, mas a gente não tem pessoal pra fazer isso né..então 

pessoal insuficiente. (ENTREVISTA, 2016) 

 

 Para colaborar com algumas atividades do Parque, foi estabelecida parceria com uma 

ONG, representante do Conselho Gestor, que contribui com alguns projetos do Parque, como 

semana do meio ambiente, nas atuações nas escolas, com passeios de bicicleta e outros 

aspectos envolvendo a educação ambiental. Quanto aos outros conselheiros, cerca de 80% 

respondeu conhecer as possibilidades em que pode atuar na UC, por meio do plano de 

manejo, discussões nas reuniões do Conselho Gestor, discussões sobre gestão de pessoas no 

Conselho Gestor e por e-mail. No entanto, não atua na unidade, apenas um dos conselheiros 

ressaltou que teve dificuldade ao tentar executar uma atividade. 

 Analisando os questionários,  7 (sete) dos 10 (dez) conselheiros entrevistados 

assinalaram conhecer as possibilidades de atuação no Parque, por meio do plano de manejo (2 

respondentes), é comunicado nas reuniões do Conselho Gestor as possibilidades de atuação e 

questionado quem deseja participar (1 respondente), regularmente tem discussões sobre 

gestão de pessoas que atuam na unidade (1 respondente) e recebe por e-mail pessoal (1 

respondente). A partir do relatado e dos questionários, foi possível concluir que os 

procedimentos são adequados e abertos para os conselheiros.  

 Segundo Sessin-Dilascio et al (2015), é importante ter recursos humanos suficientes 

para manter uma infraestrutura básica que permita organizar reuniões, monitorar vigilância e 

execução. A ideia dos referidos autores não acontece no Parque estudado, pois os recursos 

humanos não são suficientes e as atividades listadas pelos autores são prejudicadas.  

 

5.2.7 Sustentabilidade Financeira 

  Na categoria “Sustentabilidade financeira” do Parque das Dunas foram formados três 

códigos (fonte dos recursos, discussão sobre recursos financeiros, estratégia de captação), 

como mostra a Figura 21. 
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Figura 21 – Modelo dinâmica da categoria Sustentabilidade financeira do Parque das Dunas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 Os recursos do Parque são oriundos do IDEMA e há uma conta do Parque recebe o 

montante referente ao pagamento do Bosque dos Namorados. Tal valor é baixo em relação à 

necessidade do Parque, visto que a entrada custa apenas R$ 1. Portanto, a maioria dos 

recursos vem do IDEMA por meio de licitações. 

 

O Parque é mantido integralmente pelo IDEMA né e os recursos que ele 

arrecada de um real por pessoa é depositada numa conta do Parque, são 

depositadas numa conta do Parque e tudo que é pra ser aplicado tem que ser 

a partir de um processo de licitação. 

Vai tudo pra conta, então o Parque tem uma conta, a gente deposita toda 

semana o que o Parque arrecada e aí por exemplo, as folhas da árvore que tá 

toda caída ali, aquela lona que precisa repor.. a gente vai buscar recursos na 

conta do Parque que normalmente não dá, porque é pouquíssimo né .. e aí o 

IDEMA vai complementar.” (ENTREVISTA, 2016) 

 

 

 Além das licitações, o IDEMA também paga todos os atuais funcionários do Parque, 

que, na verdade, são funcionários do IDEMA alocados no Parque das Dunas. Além dos 

recursos citados, não há outra fonte, inclusive não há uma receita pré-estabelecida para a 

unidade, as necessidades vão sendo atendidas na medida em que há uma disponibilidade de 

recurso no órgão gestor. Para tentar suprir algumas necessidades do Parque, foi submetido um 

projeto a um edital, porém, ainda não houve respostas, mas, esse comportamento de buscar, 

escrever e submeter projetos é reconhecido pela gestora como necessário e está em sintonia 

com o afirmado por Kolahi et al (2013) que defende, além dos investimentos do governo, a 

busca por diferentes estratégias para apoio orçamental. 

 Acerca das discussões sobre sustentabilidade financeira no Conselho Gestor, no 

Regimento Interno foi possível observar no Art. 7 que duas das atribuições do Conselho 
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Gestor são voltadas para aspectos financeiros da unidade, segue abaixo. 

 

VI – acompanhar a aplicação dos recursos financeiros decorrentes de 

compensação ambiental na respectiva unidade; 

VIII – avaliar o orçamento do Parque Estadual Dunas do Natal e o relatório 

financeiro anual elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos 

desta unidade; (Regimento Interno do Conselho Gestor do Parque Estadual 

Dunas do Natal, 2014) 

 

  Apesar das orientações do Regimento Interno, a gestora revelou que não há um debate, 

mas que pretende institui-lo no Conselho Gestor, por meio de práticas de prestação de contas 

e discussão sobre o que precisa ser feito. O trecho a seguir relata o comentado. 

 

Esse assunto ainda não foi devidamente tratado né, como eu lhe disse, tantas 

coisas reprimidas né, mas vai ser apresentado ao conselho toda a prestação 

de contas, quanto que se arrecada, o que é que é feito, o que precisa ser feito, 

quanto é que tem em conta, o que é que a gente precisa fazer..tem que ser 

dada a devida transparência né, tem que tá tudo aberto pra quem quiser 

consultar, agora oficialmente não foi discutido ainda. (ENTREVISTA, 2016) 

 

 Os conselheiros corroboram com o afirmado pela gestora, de modo que 8 dos 10 (dez) 

respondentes afirmaram não conhecer sobre os recursos financeiros da unidade, pois não é 

informado pelo gestor (1 respondente), não há discussões no Conselho Gestor (2 

respondentes). Os dois conselheiros que marcaram que conheciam, 1 (um), na opção “outros”, 

escreveu que o único aspecto que sabia era acerca da existência da taxa de entrada do Bosque 

dos Namorados e 1 (um) assinalou que é comunicado nas reuniões do Conselho Gestor a 

situação financeira, fatos que não se configuram como uma discussão sobre os recursos 

financeiros da unidade. 

 

5.2.8 Monitoramento e feedback 

 Na categoria “Monitoramento e feedback” do Parque das Dunas foram formados três 

códigos (dificuldade com o monitoramento, contribuição da sociedade, tornar público o 

conflito, ideias para o monitoramento, paridade e diversidade), como mostra a Figura 22.  
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Figura 22 – Modelo dinâmica da categoria Monitoramento e feedback do Parque das Dunas 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

  

 A fiscalização era realizada pela polícia ambiental. Porém, com o problema de efetivo 

enfrentado pela CIPAM, em razão de boa parte dos policiais terem sido deslocados para 

atender as demandas de segurança do Estado do RN, o Parque das Dunas foi prejudicado e as 

fiscalizações que eram rotineiras quase inexistem hoje. No trecho abaixo, a gestora retrata 

essa situação atual sobre o monitoramento da unidade. 

Olhe, é.. eu diria a você que o seguinte, atualmente muito precário. Até uns 

sei lá, uns dois anos atrás a gente tinha isso de forma mais sistemática, com 

fiscalizações rotineiras da polícia ambiental...Tanto no perímetro do Parque 

quanto nas trilhas, nas trilhas oficiais que nós usamos pra educação 

ambienta, quanto pras trilhas clandestinas que existem..eles andavam, eles 

abordavam as pessoas que tavam lá, orientavam “olhe, você tá dentro de 

uma unidade de conservação, não pode portar armas”.. as vezes as pessoas 

tavam armadas. Então hoje é muito precário isso, eu diria que quase 

inexistente. (ENTREVISTA, 2016) 

 

 Portanto, atualmente existem muitas dificuldades para realizar um monitoramento, 

principalmente, o preventivo. Diante desta situação, a gestora relatou sua ideia sobre um 

monitoramento ideal, que abarcaria uma fiscalização técnica destinada às unidades de 

conservação, para estruturar aspectos da unidade, com o objetivo de evitar acontecer o que 

ocorre hoje, de “correr atrás do prejuízo” (citado pela gestora), pois, a fiscalização somente se 

dá quando o ato já foi iniciado ou concretizado.  

 A população contribui para o monitoramento da unidade por meio das denúncias, 

relatando quando se deparam com algo ou alguma situação diferente dentro do Parque. No 

entanto, como ressalta a gestora, este ainda seria um monitoramento preventivo, só se 

fiscalizaria depois que ocorrência já estava concretizada. Segundo Fiagbomeh e Bürger-Arndt 

(2015) uma saída para engajar mais a população, no caso do Parque das Dunas, que os 

denunciantes extrapolassem seu papel de denunciadores, seria instituir comitês para contribuir 

no monitoramento, servindo como vigias deles mesmo. 
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Denúncia, isso aí por exemplo as pessoas... tem uma fumacinha o povo vai 

liga “oi, eu acho que tem um incêndio”... De um modo geral. As vezes cai 

uma árvore e eles ligam “olhe, eu acho que tão desmatando”.. aí você chega 

lá e realmente tem uma árvore que caiu, porque é um ser vivo né, tem uma 

idade de vida..então a gente tem esse atendimento de denúncias, mas não é o 

ideal, você tem que ter uma coisa prévia e ativa mesmo né..porque vai correr 

atrás do prejuízo sempre? (ENTREVISTA, 2016) 
 

 Quando foi questionado aos conselheiros se eles conheciam como é realizado o 

monitoramento, 5 dos 10 (dez) respondentes afirmaram conhecer como é realizado o 

monitoramento da unidade, por meio de comunicados sobre o monitoramento no Conselho 

Gestor (4 respondentes), regularmente tem discussões sobre monitoramento (1 respondente) e 

tem informações sobre o monitoramento disponíveis no plano de manejo (1 respondente). 

Eles complementaram afirmando que nas discussões sobre monitoramento todos participam e 

têm direito a voz e voto (3 respondentes) e são abertas discussões sobre como realizar o 

monitoramento da unidade nas reuniões do Conselho Gestor (3 respondentes). Nessa última 

questão poderia assinalar mais de uma opção. 

 Acerca dos aspectos de operacionalização foi possível observar, que “tornar público o 

conflito” foi atendido, visto que nas reuniões a temática de monitoramento já foi debatida, 

inclusive na reunião visitada ao tratar de segurança junto com o representante da CIPAM, 

foram vistos aspectos do monitoramento. Este tema também foi citado ao questionar quais os 

seriam mais discutidos na reunião do Conselho Gestor. Pelo fato da discussão ocorrer dentro 

do Conselho Gestor e ele ter uma diversidade de representação e paridade na participação, as 

questões sobre monitoramento também respeitam o aspecto “paridade e diversidade”. Quanto 

aos “procedimentos certos, preestabelecidos e abertos”, “regra da maioria” e “permeabilidade 

da gestão das diversas demandas”, não houve indícios suficientes para concluir sobre a 

existência desses aspectos nas discussões de monitoramento. 

 O Parque das Dunas do Natal é uma unidade de proteção integral que enfrenta muitas 

pressões por se situar dentro de um espaço urbano, portanto, muitos são os interesses na área, 

apesar de não ser tão extensa. Diante desse contexto, a criação do Conselho Gestor foi um 

elemento essencial para respaldar as decisões do Parque e para ter uma maior aceitabilidade 

das decisões pelos grupos sociais. Apesar de tardio, o Conselho Gestor é regido pelo seu 

Regimento Interno, que dispõe detalhadamente sobre diversos aspectos que envolvem a 

participação. Ainda não houve tempo hábil para colocar em prática todos os aspectos do 

Regimento Interno, fato que revela que a participação tem um caminho a percorrer dentro da 

unidade. No próximo capítulo, serão apresentadas as conclusões e recomendações finais do 

trabalho.



122 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 Neste capítulo, serão apresentadas as reflexões acerca dos resultados da pesquisa. 

Também serão apresentadas as contribuições teóricas, metodológicas e práticas, seguidas das 

limitações e lacunas da pesquisa.  

 

6.1 Principais resultados encontrados  

 As discussões acerca das duas unidades de conservação estudadas serão iniciadas 

respondendo aos objetivos específicos do presente trabalho e em seguida ao objetivo geral do 

trabalho. 

Sobre a APA Piquiri-Una, em resposta ao primeiro objetivo específico, pode-se 

concluir que acerca das regras de conservação, todos os elementos de participação 

selecionados no trabalho foram contemplados para tal finalidade, no entanto, com ressalvas a 

serem aprimoradas acerca da disponibilidade e acessibilidade da informação sobre as regras 

de conservação. Como a gestão não é compartilhada com uma OSCIP ou outra organização, 

este tópico não teve maiores considerações. Na categoria, educação/capacitação da população 

foram observados todos os aspectos de operacionalização selecionados nessa pesquisa, 

concluindo, assim, como uma prática participativa, apresentando também ações interessantes 

que podem estimular a participação na unidade para outros membros da comunidade. Acerca 

da participação de stakeholders no processo de gestão, observou-se que os elementos da 

operacionalização da participação são seguidos na instância de participação estudada, o 

Conselho Gestor da unidade. No entanto, problemas de presença nas reuniões pode afetar 

inicialmente um dos aspectos da operacionalização da participação - a diversidade e paridade, 

e em consequência outros como permeabilidade da gestão às diversas demandas, pois quando 

muitos faltam, haverá momentos de discussão em que as várias opiniões e perspectivas não 

existirão. Sobre a sustentabilidade financeira da unidade, observou-se que quando há algum 

recurso e ele é passível de mudança ou escolha de onde investir, os cinco aspectos da 

operacionalização são respeitados. Porém, essa situação praticamente não ocorre. O 

monitoramento e feedback cumpre com todos os aspectos estudados no presente trabalho 

sobre a operacionalização da participação.  

Já em relação à capacitação dos gestores, considerando o segundo objetivo, há um 

déficit na execução dos procedimentos de participação, com nenhum dos aspectos de 

operacionalização da participação exercidos, fato que pode impactar bastante a gestão da 
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unidade, pois a capacitação é uma estratégia para combater problemas como assimetria de 

informação e poder nas instâncias participativas. 

Sobre o terceiro objetivo, a gestão dos recursos humanos da unidade, foi visto que os 

procedimentos são abertos e preestabelecidos. Porém, ainda com pouca adesão da 

comunidade para realizar atividades.  

 Sobre o Parque das Dunas, considerando o primeiro objetivo, observou-se que as 

regras de conservação, por terem sido criadas antes mesmo da legislação principal sobre 

conservação, o SNUC, aspectos sobre a participação e a operacionalização não foram 

seguidos. Todavia, com a renovação do plano, que ainda está em processo inicial, isso poderá 

ser revertido. Apenas pode-se dizer que hoje os procedimentos são certos e abertos para todos. 

Apesar da gestão não ser compartilhada com uma OSCIP ou outra organização, pode-se 

observar que os procedimentos sobre um possível compartilhamento são certos, abertos e 

preestabelecidos, por estarem presentes no Regimento Interno do Conselho Gestor. Sobre a 

educação/capacitação da população local foi possível perceber que apenas um elemento da 

operacionalização da participação foi colocado em prática, “tornar público o conflito”. Sobre 

a participação dos stakeholders no processo de gestão foi possível perceber que no Conselho 

Gestor, os cincos elementos da operacionalização da participação previstos para essa 

categoria são realizados, caracterizando como um espaço participativo. Não há ainda debates 

sobre os recursos financeiros da unidade, portanto, os aspectos da operacionalização não 

existem nessa prática. No monitoramento e fiscalização são operacionalizados os seguintes 

aspectos: paridade e diversidade e tornar público o conflito. 

Sobre o segundo objetivo, acerca da capacitação dos gestores foi possível observar que 

apenas o aspecto de operacionalização da participação “processos educativos orientados para 

deliberação” foi exercido, no entanto, de modo pontual. 

Ao considerar o terceiro objetivo, foi possível perceber que os procedimentos sobre 

gestão de recursos humanos são certos, preestabelecidos e abertos. No entanto, não há tanta 

adesão dos conselheiros, cabendo investigar se o problema está na abertura do Parque para 

realização das atividades ou na falta de vontade de contribuir por parte dos conselheiros. 

 Considerando agora as duas unidades, é possível perceber um maior avanço da 

participação nas práticas de gestão na APA Piquiri-una. A razão dessa diferença está no fato 

da APA ter sido implementada já considerando alguns pressupostos do SNUC, que preconiza 

a participação. Portanto, a unidade foi efetivada e respaldada em algumas práticas 

participativas.  
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Outro fator é o tempo, a implantação da APA se deu em 2010, portanto, eles tiveram 

mais tempo para vivenciar esse modelo de gestão. Por outro lado, no Parque das Dunas, a 

necessidade de seguir as leis somada à vontade e disposição dos funcionários para fazer as 

adequações está provocando mudanças na maneira de gerir a unidade. As dificuldades nessa 

situação podem ser maiores, pois é necessário desconstruir um hábito e construir outro. Além 

disso, o fato da mudança na maneira de gerir ser ainda muito recente, o Conselho Gestor do 

Parque vive um período de adaptação e resolução de demandas urgentes que precisam ser 

resolvidas antes de aplicar outros procedimentos e temáticas que estão pressupostas na 

participação.  

 Em ambas as unidades se observou um aspecto semelhante, qual seja, a influência das 

capacidades institucionais nas práticas de gestão. Segundo Bichir (2011) existem várias 

capacidades institucionais no plano local:  recursos humanos, capacidade de gestão e 

articulação entre diversos serviços e políticas, infraestrutura disponível, entre outros aspectos. 

Nas unidades estudadas, detectou-se que os recursos humanos e capacidade de gestão e 

articulação foram decisivos para algumas iniciativas de gestão. Por exemplo, na APA se não 

fosse um novo gestor que reorganizasse o setor de conservação do IDEMA, juntamente com a 

gestora da unidade, considerando a gestão participativa, provavelmente a APA ainda estaria 

sendo gerida da mesma maneira que antigamente. Por sua vez, no Parque das Dunas, se não 

fosse a equipe atual com sua vontade e articulações para implementar o Conselho Gestor, até 

os dias atuais, o Parque ainda não teria essa instância de participação. Portanto, essas pessoas 

e suas habilidades fizeram diferença na inserção da participação nas unidades. Sobre este 

aspecto, ressalta-se novamente a importância da capacitação dos gestores, que foi deficiente 

nas duas unidades, pois em processo constante de formação, as capacidades institucionais 

podem ser aprimoradas, impactando diretamente na efetividade da unidade.  

Pode-se verificar que em ambas as unidades estudadas há práticas de gestão que 

podem ser configuradas como práticas participativas de gestão, no entanto, com aspectos 

importantes referentes a participação a avançar, como a capacitação dos envolvidos nas 

instâncias participativas. Comparando as duas unidades, a APA Piquiri-Una possui mais 

práticas participativas em relação ao Parque das Dunas, que ainda se encontra em um 

processo inicial de inserção da participação nas práticas de gestão.  

 Por fim, após as investigações realizadas e discussões estabelecidas foi possível 

compreender se as práticas de gestão das Unidades de Conservação na Mata Atlântica do RN 

estudadas podem ser configuradas como práticas participativas de gestão, alcançando o 

objetivo geral do presente trabalho.  
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6.2 Reflexões e contribuições teóricas, metodológicas e práticas 

 Com relação ao arcabouço teórico, percebe-se que diversos elementos destacados 

pelos autores que escreveram sobre a participação são válidos para explicar a realidade hoje.  

Observou-se na prática a importância da participação em contribuir para a aceitação da 

decisão, aspecto ressaltado pelos autores estudados. Processos participativos possibilitam uma 

decisão mais embasada a partir de diferentes perspectivas, ao qual facilita a aceitação e adesão 

aos diferentes grupos da sociedade.  

Observou-se que participação é um processo evolutivo, ou seja, quando bem 

conduzido a tendência é melhorar os aspectos de participação com o tempo. Há, portanto, um 

processo longo para sedimentar uma cultura, resolução de demandas iniciais (como 

elaboração de documentos, procedimentos etc), que vão aos poucos organizando a 

participação.  

Outra constatação sobre a participação, está no fato de tornar público as possibilidades 

de atuação na unidade. A partir do observado nas unidades estudadas, conclui-se que talvez 

não seja suficiente apenas tornar público as possibilidades de atuação, mas se faz necessário 

ter uma política de incentivo aos possíveis atuantes na unidade juntamente com abertura, por 

parte dos gestores, às propostas daqueles que desejam participar, facilitando assim a resolução 

de um dos problemas verificados nas unidades que é a falta de recursos humanos para 

desenvolver as diversas atividades 

Nas discussões sobre gestão de unidades de conservação no Brasil, o modelo de gestão 

criado nessa pesquisa, por consolidar diversos achados e reflexões de autores com as 

diretrizes do SNUC, reflete um modelo de gestão, que pode ser utilizado nas unidades de 

conservação no Brasil, como guia de gestão. Esse mesmo modelo também pode ser replicado 

e aprimorado em outras pesquisas para orientar quais práticas poderão ser investigadas em 

UC. 

Os aspectos selecionados sobre operacionalização da participação na presente 

pesquisa, como resultado de uma revisão sistematizada sobre a teoria, acompanhada da junção 

dos principais elementos da operacionalização da participação, se consolidam como aspectos 

que podem ser aplicados em diversas outras instâncias de participação para verificar se, de 

fato, as práticas utilizadas refletem uma metodologia participativa. Portanto, se configura 

como uma contribuição para aqueles que desejam investigar a participação em outras políticas 

públicas.  

Pode-se observar que nas duas unidades estudadas, as gestoras informaram ter 

entreguetodos os documentos referentes às UC, mas a leitura e compreensão depende da ação 
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dos conselheiros. Sobre esse aspecto, duas reflexões:  a primeira acerca do fato do material ser 

muito extenso e de difícil compreensão, como o caso do plano de manejo. Torná-lo um 

documento mais acessível quanto ao seu conteúdo pode contribuir para que as pessoas tenham 

uma maior acessibilidade das informações e possam respeitá-las, com um entendimento 

melhor do porquê cumpri-las. A segunda reflexão é sobre a importância de capacitações 

periódicas no Conselho Gestor sobre as regras e procedimentos da UC, pois essas 

informações são essenciais para a tomada decisão dentro dessa instância, de modo que a 

ausência de conhecimento pode afetar no curso da decisão para algo que não conduza para os 

objetivos da unidade, como também retirar o caráter democrático participativo da gestão da 

unidade.  

A partir da revisão bibliográfica juntamente com o estudo dos casos foi possível 

perceber a importância de um orçamento prévio para as unidades, pois as organizações, de 

modo geral, precisam realizar seus planejamentos de atividades baseados na quantidade de 

recursos que tem disponível. 

Por fim, observou-se a importância da participação para as duas categorias de unidade. 

As unidades de uso sustentável apresentam áreas enormes de conservação, muito mais abertas 

e flexíveis quanto às atividades dentro de sua área. Assim, percebe-se que a participação 

colabora para que, considerando a função educativa da participação, tenha uma sensibilização 

maior para contribuir para a conservação do bioma local. Caso a população residente não 

participe, além dela não ser sensibilizada, também não haverá recursos humanos contribuindo 

para a execução das atividades na unidade e a eficácia da unidade ficará comprometida. Já nas 

UCs de proteção integral, apesar de apresentarem áreas menores do que as de uso 

sustentáveis, elas possuem restrições de atuação dentro da unidade muito mais severas. Então, 

a pressão sobre a unidade é bem maior e quando localizada em ambientes muito povoados, 

como centro de cidades, podem ter mais interesses, sendo a participação importante para ter 

diferentes perspectivas na análise e resposta às pressões, fato que fortalece a decisão. A 

participação também afeta o processo educativo, que assim como nas unidades de uso 

sustentável, contribui para reconhecer a importância da unidade.  

 

6.3 Limitações da pesquisa e estudos futuros 

Uma das limitações reconhecidas foi não conseguir realizar também entrevistas 

semiestruturadas com os conselheiros, visto que poder-se-ia obter respostas com melhor 

contextualização e mais densas de informação. 
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Outra limitação, foi o fato de não ter acompanhado um maior número de reuniões de 

Conselho Gestor, verificando in loco quais as temáticas que eram de fato discutidas e como 

elas estavam sendo discutidas.  

Ainda em relação à pesquisa de campo, pode-se perceber que as capacidades 

institucionais influenciaram a maneira como participação foi realizada, principalmente, as 

capacidades associadas ao aspecto humanos (habilidades humanas e capacidade de gestão e 

articulação). Elas interferiram diretamente na concretização da participação. Essa pode ser 

uma lacuna a ser melhor investigada nas realidades de unidades de conservação no Brasil. 

Outro aspecto que foi verificado nos resultados, no entanto, não foi melhor investigado 

é acerca da assimetria de poder dentro das duas instâncias de participação estudadas. 

Investigar esse elemento associado a aspectos da realidade brasileira dentro desses espaços, 

pode se configurar como uma outra proposta de estudo. 

Sobre as diversas práticas desenvolvidas, ressalta-se o escritório de projeto em 

processo de implementação na APA Piquiri-Una. Acredita-se que essa ação deve ser melhor 

estudada, inclusive quais serão os impactos na unidade, para possivelmente ser replicada em 

outras unidades de conservação, como uma estratégia para combater a deficiência de 

disponibilidade de recursos que as unidades no Brasil enfrentam.  

Além desses pontos, uma agenda futura de pesquisa pode investigar qual o impacto 

das capacidades institucionais na gestão participativa das unidades de conservação, 

aprofundando novos aspectos teóricos que influenciam a participação. Ainda sobre a teoria 

participativa, pode-se abordar a gestão das unidades de conservação à luz de outras 

perspectivas teóricas da participação, pois são diversos autores que trabalham com esse 

conceito e trazem diferentes visões sobre a participação. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE I - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

  

Nome do entrevistado: 

Unidade de Conservação do gestor: 

Data da entrevista: 

Pesquisador responsável: 

  

I - CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

1) Sexo 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

 

2) Escolaridade 

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino 

médio 

completo  

Graduação 

incompleta 

Graduação 

completa 

Pós-

graduação 

incompleta 

Pós-

graduação 

completa 

Especificar o curso de graduação e pós-graduação: 

_____________________________________________________________ 

 

3) Me fale um pouco sobre o que você sabe da lei que regulamenta as unidades de 

conservação?  

 

II - PERGUNTAS DIRECIONADORAS DA ENTREVISTA 

 

1) COMO SE DEU O PROCESSO DE CRIAÇÃO DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO? 

 

1.1. como foram definidas as regras e outros aspectos da unidade?  

1.2 como funciona o acesso às regras e outros aspectos das unidades? 

1.3 como foi envolvimento da sociedade (comunidade local, empresas, ONGs) com a criação 

da unidade? 

 1.4 foi buscado algum apoio ou cooperação de organizações externas ao IDEMA para a 

criação da unidade e das suas regras?  

(exemplos: ONGs, Universidades com pesquisas científicas, pessoas físicas) 

1.5 houve integração de terras da UC com as áreas próximas? Se sim, com quais? 

1.6 existe alguma população ou comunidade que fazia uso dos recursos naturais da unidade?  

 

 

2) COMO É A GESTÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO?  

 

3.1 Como funciona o conselho gestor? 

3.2  Os conselheiros receberam informações sobre como funciona a gestão e o conselho? 

3.3 Você acredita que há algum representante da sociedade que deveria participar do 

conselho, mas que hoje não participa?   

3.4 Quais benefícios e dificuldades vivenciados com a existência do conselho gestor? 

3.4 Há alguma diferença de participação entre os diversos membros do conselho?  
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3.5 Como são tomadas as decisões no conselho? 

 

 

3) COMO É A CAPACITAÇÃO E/OU TREINAMENTO DAQUELES QUE 

PARTICIPAM DA GESTÃO DA UC? 

 

3.1 há capacitação para você gestor?   

3.2 há capacitação para outros membros vinculados de alguma forma a unidade de 

conservação? (membros do conselho gestor?)  

3.3 quais os tópicos abordados 

3.4 como funciona as decisões sobre quais capacitações serão realizadas e quando vai 

acontecer? 

3.5 Os conselheiros são comunicados previamente sobre como funciona as capacitações no 

conselho gestor, as datas, os temas...? 

 

 

4) COMO É A CAPACITAÇÃO E/OU EDUCAÇÃO PARA A POPULAÇÃO LOCAL, 

DAS PROXIMIDADES DA UC? 

 

4.3 quais os tópicos abordados? 

4.3 como funciona as decisões sobre quais capacitações serão realizadas e quando vai 

acontecer? 

4.4 Os conselheiros são comunicados previamente sobre como funciona as capacitações, as 

datas, os temas...? 

 

 

5) COMO FUNCIONA A ATUAÇÃO DE GRUPO DE PESSOAS OU 

ORGANIZAÇÕES REALIZANDO ATIVIDADES NA UC? 

 

5.1 os que estão no conselho sabem que podem atuar com alguma atividade para a UC? 

5.2 quais grupos ou organizações participam com alguma atividade para a UC?  

 

 

6) COMO É A CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DA UC? 

 

6.1 Como é realizada a captação e gestão dos recursos financeiros da UC? 

6.2 É comunicado previamente aos conselheiros sobre como é realizada a captação e gestão 

dos recursos financeiros da unidade?  

6.1 quais as fontes de recursos disponíveis para a gestão da UC? 

 

 

7) COMO SE DÁ O MONITORAMENTO DA UC? 

 

7.1 Como são discutidas as questões sobre monitoramento da UC? 

7.2 É comunicado previamente aos conselheiros sobre como é realizado o monitoramento e as 

possibilidades de atuar nele?  

7.3 alguma organização ou indivíduo auxilia no monitoramento? 
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APÊNDICE II - QUESTIONÁRIO FECHADO 

 

PESQUISA SOBRE A GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

LOCALIZADAS NA REGIÃO DA MATA ATLÂNTICA DO RN 

 

Solicitamos a sua colaboração para responder às perguntas abaixo com o objetivo de 

conhecer a atuação dos Conselhos Gestores de Unidades de Conservação localizados na 

região de Mata Atlântica do RN. Trata-se de uma pesquisa acadêmica vinculada ao 

Programa de Pós-Graduação em Administração da UFRN e seus resultados serão 

utilizados compor o trabalho de dissertação de mestrado.  A pesquisa está sob 

responsabilidade da aluna CAROLINA DE SOUSA MARTINS MELO do curso de 

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Administração do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

I - PERFIL DOS CONSELHEIROS   

 

1. ESCOLARIDADE  

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino 

médio 

completo  

Graduação 

incompleta 

Graduação 

completa 

Pós-

graduação 

incompleta 

Pós-

graduação 

completa 

 

Especificar o curso de graduação e pós-graduação: 

_____________________________________________________________ 

 

 

2. TEMPO DE ATUAÇÃO NO CONSELHO 

Menos de 1 ano  De 1 a 2 anos  Acima de 2 anos  

 

 

3. Quais os fatores que explicam a sua participação no Conselho dessa unidade de 

conservação? É possível assinalar mais de uma alternativa. 

  

Indicação do gestor da unidade de conservação (   )  

 

Militância na área do meio ambiente (    )  

 

Representante da comunidade que reside na unidade de conservação ou em 

suas proximidades (   ) 

Representante de uma organização social ( ONG; sindicato; associação) (   ) 

Se possível, especificar o tipo da organização: ________________ 

Representante de uma organização privada (   )  

Se possível especificar o ramo da empresa: _________________________ 

 

Representante de uma organização pública (   ) 

Se possível, especificar qual: ____________________________________ 

 

Interesse na área da unidade de conservação (   )  

 

Outros (   )  Especificar:______________________ 
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II – DA ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

1. Você conhece o plano de manejo da unidade? 

(   ) Sim                            (    ) Não 

 

1.1 Em caso positivo, como você conheceu o plano de manejo?  

(   ) eu fui atrás quando entrei no conselho gestor 

(   ) o gestor da unidade me entregou quando entrei no conselho gestor 

(   ) um membro do conselho me entregou quando entrei no conselho gestor 

(    ) outro. Especifique: _________________________________________ 

 

 

2. Você participou da elaboração do plano de manejo da unidade de conservação? 

(   ) Sim                            (    ) Não 

 

2.1 Em caso positivo, como ocorreu o processo de elaboração do plano de 

manejo? 

(    ) todos votavam e as decisões escolhidas correspondias àquelas que tinham 

mais votos 

(    ) havia representação de diversos membros da sociedade 

(    ) todos tinham direito a voz e voto igualmente  

(    ) todas as demandas daqueles que participaram eram expostas e consideradas 

para o processo decisório 

(   ) houve várias discussões e negociações sobre itens do plano de manejo 

(   ) o gestor decidia tudo e depois apenas comunicava suas decisões ao conselho 

gestor 

(   ) outro. Especifique: _______________________________________________ 

 

 

3. A gestão é realizada pelo gestor em parceria com outra organização? 

(   ) Sim                            (    ) Não 

 

3.1 Em caso positivo, qual a organização que realiza a gestão junto ao gestor? 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

3.2 Em caso positivo, a decisão sobre ter ou não parceria com outra organização 

para gerir a unidade de conservação foi realizada como? Pode marcar mais de 

uma alternativa. 

(   ) realizada apenas pelo gestor da unidade, que sozinho tomou a decisão e 

depois comunicou ao conselho 

(   ) todos votavam e a decisão escolhida correspondeu àquela que tinham mais 

votos 

(   ) na decisão havia de diversos membros da sociedade e todos tinham direito a 

voz e voto igualmente  

(   ) as opiniões de todos os membros foram escutadas e ponderadas 

(   ) houve várias discussões e negociações para concretizar a decisão 

(   ) Outros. Especifique: ________________________________________ 
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3. Você conhece como são captados e geridos os recursos financeiros utilizados na 

unidade de conservação? 

(   ) Sim                            (    ) Não 

 

4.1 Em caso postivo, como você conheceu sobre a captação e gestão dos recursos 

financeiros. Pode marcar mais de uma alternativa. 

(   ) tem disponível no plano de manejo  

(   ) é comunicado nas reuniões do conselho gestor a situação financeira da 

unidade 

(   ) regularmente tem prestação de contas no conselho gestor  

(   ) eu recebo por email informações de captação e gestão de recursos financeiros 

(   ) Outro. Especifique:________________________________________ 

  

4.1.1 como são as discussões e decisões sobre como captar e gerir os 

recursos financeiros? Pode marcar mais de uma alternativa 

(   ) não há discussões, o gestor centraliza todas as ações referentes a 

captação e gestãoe só comunica ao conselho 

(   ) no conselho gestor há espaço para discussão, negociação e voto sobre 

essa temática 

(   ) as opiniões de todos os membros são ouvidas e ponderadas nas 

decisões 

(   ) as decisões são tomadas após votação de todos e escolhendo pela opção 

que a maioria votar 

(   ) outro. Especifique:________________________________ 

 

4.2 Em caso negativo, qual(is) a(s) razão(es) para você não conhecer essas 

informações? 

(   ) o gestor não comunica como é captado o recurso nem como ele é gerido 

(   ) esse tema não é debatido no conselho 

(   ) os membros do conselho não se interessam por essa questão e por isso não 

permitem que seja comentado na reunião do conselho 

(   ) outro. Especifique: _________________________________ 

 

 

5. Você conhece as regras e procedimentos para exercer a participação no conselho? 

(   ) Sim                            (    ) Não 

 

 

6. Qual a frequência que você participa das reuniões do Conselho?  Assinalar uma 

alternativa  

Mensal   Bimestral  Trimestral  Semestral  Anual  Outra   /  

Indicar  

 

 

 

7. Quais os temas mais discutidos nas reuniões do Conselho?  
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8. Esses temas abrangem o que você gostaria de discutir na reunião? 

(   ) nunca (  ) raramente  (   ) às 

vezes 

(   ) 

regularmente 

(   ) sempre 

 

OBS.: liste alguns temas que você gostaria de discutir na reunião em caso de insatisfação 

com os temas discutidos na reunião? 

 

 

 

 

9. Como se dá o processo de tomada de decisão no Conselho?  

(   ) discussão ampla dos temas com todos os conselheiros e depois a decisão 

considerando a vontade da maioria 

(   ) discussão ampla dos temas com todos os conselheiros e depois o gestor toma a 

decisão 

(   ) a presidência decide sobre os temas, sem ponderar a opinião dos conselheiros 

(   ) outros. 

Especificar__________________________________________________________ 

 

 

10. Você está satisfeito com as decisões tomadas no conselho? 

(   ) Sim                            (    ) Não 

 

10.1 Em caso negativo, sua insatisfação é em razão de que? É possível marcar 

mais de uma alternativa.  

(  ) minha opinião representa a minoria e raramente é considerada 

(  ) eu não consigo externar minha opinião na reunião do conselho 

(  ) meu voto é único, todos ficam contra mim 

(  ) eu não tenho voz, nem voto no conselho 

(  ) outros, especificar _____________________________________________ 

 

10.2 Em caso positivo, sua satisfação é em razão de que? É possível marcar mais 

de uma alternativa 

(  ) minha opinião é considerada 

(  ) eu consigo externar minha opinião na reunião do conselho 

(  ) eu sempre votoe ele é sempre ponderado 

(  ) eu tenho voz no conselho 

(  ) outros, especificar _____________________________________________ 

 

 

11. Você conhece como é realizado o monitoramento da unidade? 

(   ) Sim                            (    ) Não 

 

11.1 Em caso positivo, como se você conheceu sobre o monitoramento da 

unidade? 

(   ) tem disponível no plano de manejo  

(   ) é comunicado nas reuniões do conselho gestor a situação do monitoramento 

da unidade 
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(   ) eu recebo por email as informações do monitoramento 

(   ) Outro. Especifique:________________________________________ 

 

11.1.1 Como você participa das discussões sobre monitoramento da 

unidade? Pode marcar mais de uma alternativa. 

(   ) o gestor apresenta nas reuniões do conselho para apenas nos 

comunicar 

(   ) são abertas discussões sobre como realizar o monitoramento da 

unidade nas reuniões do conselho 

(   ) todos participam das discussões e tem direito a voz e voto  

(   ) as decisões são tomadas após votação e se escolhe a opção mais votada. 

(   ) outro. Especifique:__________________________________ 

 

 

12. Você conhece as possibilidades em que pode atuar na unidade de conservação, 

contribuindo para seu funcionamento? 

(   ) Sim                            (    ) Não 

 

12.1 Em caso positivo, como lhe foi divulgado as possibilidades de atuar na 

unidades de conservação contribuído para seu funcionamento? Pode marcar 

mais de uma alternativa 

(  ) tem disponível no plano de manejo 

(   ) é comunicado nas reuniões do conselho gestor as possibilidades de atuação e 

questionado quem deseja participar 

(   ) regularmente tem discussões sobre gestão das pessoas que atuam na unidade 

(   ) eu recebo por email as informações  

(   ) Outro. Especifique:________________________________________ 

 

 

13. Você realiza alguma atividade dentro da UC, em busca de colaborar para sua 

efetividade? Se sim, lista quais? 

 

 

 

14. Você tem participado de algum curso de capacitação gerencial nos últimos dois 

anos? 

(   ) Sim                            (    ) Não 

 

14.1- Em caso positivo, como vocês tomam conhecimento das capacitações que 

ocorrem com os membros do conselho gestor 

(   ) todos discutem e votam na reunião sobre qual o tipo de capacitação estamos 

precisando 

(   ) é discutido no conselho e o gestor decide sobre a capacitação 

(   ) o gestor comunica quando e sobre o que será a capacitação 

(   ) Outros_______________________________________________________  

 

14.2- Quais as temáticas dos cursos que você tem participado? É possível marcar 

mais de uma alternativa. 

(   ) sobre o Unidade de Conservação 

(   ) sobre conservação de um modo geral 
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(   ) sobre temas da gestão 

(   ) sobre gestão participativa 

(   ) sobre controle social  

(   ) outros  Especificar:______________________________________________ 

 

 

Muito Obrigada 
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APÊNDICE III - NOTA DE CAMPO 

 

Data reunião do conselho gestor: _____/_____/_________ 

Local:  

  

1. Todos os membros os membros do conselho tiveram oportunidade de falar? Eles foram 

ouvidos por todos no momento em que se expressaram? 

 

2. As demandas ou solicitações dos conselheiros foram ponderadas? Foram estabelecidas 

discussões/conversas para decidir sobre o aspecto levantado? 

 

3. Nos momentos de decisões, operou a regra da maioria? 

 

4. Havia diversidade de membros na reunião? Quem era os participantes? 

 

5. Havia alguma diferença entre conselheiros de se expressar/participar da reunião? 

 

5.1 Algum dos membros do conselho se expressou mais e melhor que os outros? Tem 

uma desenvoltura melhor na falar e argumentos?  

 

6. Algum membro foi obrigado a fazer algo que não queria? O que? 

 

7. Houve algum momento de capacitação na reunião do conselho? Se sim, sobre o que? 

 

8. Registre outras considerações importantes (se necessário). 
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APÊNDICE IV - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

         Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assine no final deste documento, que está em duas vias. Uma dela é sua e outra é do 

pesquisador. 

         O título da pesquisa é: Análise sobre a gestão de Unidades de Conservação da Mata 

Atlântica do RN à Luz do SNUC. A pesquisa objetiva compreender se as práticas de gestão 

das Unidades de Conservação do Litoral do RN estão em sintonia com as diretrizes do SNUC.        

 A sua participação na pesquisa consiste em responder um questionário semiestruturado 

a partir de uma entrevista que será gravada e realizada pelo próprio pesquisador, sem qualquer 

prejuízo ou constrangimento para o pesquisado. Os procedimentos aplicados por esta pesquisa 

não oferecem risco a sua integridade moral, física, mental ou efeitos colaterais. As 

informações obtidas através da coleta de dados serão utilizadas para alcançar o objetivo acima 

propostoe para a composição do relatório de pesquisa, resguardando sempre sua identidade. 

Caso não queira mais fazer parte da pesquisa, favor entrar em contato pelo telefone ou e-mail 

abaixo citados, nesta situação, quaisquer dados coletados serão devolvidos ou destruídos. 

         

Eu,________________________________________________________________________, 

CPF_________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador sobre a 

pesquisa e, os procedimentos nela envolvidos, bem como os benefícios decorrentes da minha 

participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento. 

Local: _________________________________________ Data ____/______/_______. 

Assinatura do sujeito de pesquisa: 

______________________________________________________ 

 

 

Pesquisador responsável: Carolina de Sousa Martins Melo 

Telefone: (84) (98832-2499)  

Email: carolina.carolsmm@gmail.com 
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APÊNDICE V - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE VOZ 

  

   

Título da pesquisa: Análise sobre a gestão de Unidades de Conservação da Mata Atlântica do 

RN à Luz do SNUC. 

   

Eu, _________________________________________________________________ permito 

que o pesquisador relacionado acima obtenha gravação de voz de minha pessoa e realize a 

transcrição na íntegra para fins de pesquisa científica/ educacional. 

  

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser 

publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. 

Porém, minha pessoa não deve ser identificada. 

  

As gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores pertinentes ao estudo e sob 

sua guarda. Caso não queira mais fazer parte da pesquisa, favor entrar em contato pelo 

telefone ou e-mail abaixo citados, nesta situação, quaisquer dados coletados serão devolvidos 

ou destruídos. 

 

  

  

Assinatura do Sujeito de Pesquisa: 

  

 _______________________________________________________________ 

  

 

 

Pesquisador responsável: Carolina de Sousa Martins Melo 

Telefone: (84) (98832-2499)  

Email: carolina.carolsmm@gmail.com 
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APÊNDICE VI – QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS DA APA PIQUIRI-UNA  

 

Total: 9 respondentes 

 

 

I - PERFIL DOS CONSELHEIROS   

 

1. ESCOLARIDADE  

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino 

médio 

completo  

Graduação 

incompleta 

Graduação 

completa 

Pós-

graduação 

incompleta 

Pós-

graduação 

completa 

 3   1 5 

 

Especificar o curso de graduação e pós-graduação:  

Análise Ambiental; Agronomia e Engenharia da produção; Graduação em tecnologia em meio 

ambiente e ciências biológicas e mestrado em ciências biológicas; ciências biológicas e 

mestrado em biologia animal; Biologia e ciências florestais 

 

2. TEMPO DE ATUAÇÃO NO CONSELHO 

Menos de 1 ano  De 1 a 2 anos  Acima de 2 anos  

 3 6 

 

3. Quais os fatores que explicam a sua participação no Conselho dessa unidade de 

conservação? É possível assinalar mais de uma alternativa. 

  

Indicação do gestor da unidade de conservação ( 1 )  

 

Militância na área do meio ambiente ( 3 )  

 

Representante da comunidade que reside na unidade de conservação ou em 

suas proximidades ( 1 ) 

Representante de uma organização social ( ONG; sindicato; associação) ( 2 ) 

Se possível, especificar o tipo da organização: Associação; Representante da Casa 

de Cultura de Goianinha 

Representante de uma organização privada (   )  

Se possível especificar o ramo da empresa: _________________________ 

 

Representante de uma organização pública ( 7 ) 

Se possível, especificar qual: Poder executivo de Goianinha; IBAMA; INCRA; 

Vigilância ambiental da secretaria de saúde; Secretaria de Estado de Saúde Pública 

(SESAP); UFRN 

 

Interesse na área da unidade de conservação ( 2 )  

 

Outros ( 1  )  Especificar: Assentamentos 

 

 

II – DA ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
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1. Você conhece o plano de manejo da unidade? 

( 5 ) Sim                            ( 4 ) Não 

 

1.1 Em caso positivo, como você conheceu o plano de manejo?  

(   ) eu fui atrás quando entrei no conselho gestor 

( 2 ) o gestor da unidade me entregou quando entrei no conselho gestor 

( 1 ) um membro do conselho me entregou quando entrei no conselho gestor 

( 2 ) outro. Especifique: Apresentação no conselho; Fiz parte do comitê avaliador 

 

2. Você participou da elaboração do plano de manejo da unidade de conservação? 

( 3 ) Sim                            ( 6 ) Não  

 

2.1 Em caso positivo, como ocorreu o processo de elaboração do plano de 

manejo? 

( 1 ) todos votavam e as decisões escolhidas correspondias àquelas que tinham 

mais votos 

( 2 )  havia representação de diversos membros da sociedade 

( 1 ) todos tinham direito a voz e voto igualmente  

( 1 ) todas as demandas daqueles que participaram eram expostas e consideradas 

para o processo decisório 

( 3 ) houve várias discussões e negociações sobre itens do plano de manejo 

(   ) o gestor decidia tudo e depois apenas comunicava suas decisões ao conselho 

gestor 

(   ) outro. Especifique: _______________________________________________ 

 

 

3. A gestão é realizada pelo gestor em parceria com outra organização? 

( 3 ) Sim                            ( 4 ) Não 

 

3.1 Em caso positivo, qual a organização que realiza a gestão junto ao gestor? 

 Municípios; ONG´s; Instituições Públicas; IDEMA 

 

3.2 Em caso positivo, a decisão sobre ter ou não parceria com outra organização 

para gerir a unidade de conservação foi realizada como? Pode marcar mais de 

uma alternativa. 

(   ) realizada apenas pelo gestor da unidade, que sozinho tomou a decisão e 

depois comunicou ao conselho 

(   ) todos votavam e a decisão escolhida correspondeu àquela que tinham mais 

votos 

(   ) na decisão havia de diversos membros da sociedade e todos tinham direito a 

voz e voto igualmente  

( 1 ) as opiniões de todos os membros foram escutadas e ponderadas 

( 2 ) houve várias discussões e negociações para concretizar a decisão 

(   ) Outros. Especifique: ________________________________________ 

 

 

3. Você conhece como são captados e geridos os recursos financeiros utilizados na 

unidade de conservação? 

(  ) Sim                            ( 9 ) Não 
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4.1 Em caso postivo, como você conheceu sobre a captação e gestão dos recursos 

financeiros. Pode marcar mais de uma alternativa. 

(   ) tem disponível no plano de manejo  

(   ) é comunicado nas reuniões do conselho gestor a situação financeira da 

unidade 

(   ) regularmente tem prestação de contas no conselho gestor  

(   ) eu recebo por email informações de captação e gestão de recursos financeiros 

(   ) Outro. Especifique:________________________________________ 

  

4.1.1 como são as discussões e decisões sobre como captar e gerir os 

recursos financeiros? Pode marcar mais de uma alternativa 

(   ) não há discussões, o gestor centraliza todas as ações referentes a 

captação e gestãoe só comunica ao conselho 

(   ) no conselho gestor há espaço para discussão, negociação e voto sobre 

essa temática 

(   ) as opiniões de todos os membros são ouvidas e ponderadas nas 

decisões 

(   ) as decisões são tomadas após votação de todos e escolhendo pela opção 

que a maioria votar 

(   ) outro. Especifique:________________________________ 

 

4.2 Em caso negativo, qual(is) a(s) razão(es) para você não conhecer essas 

informações? 

(   ) o gestor não comunica como é captado o recurso nem como ele é gerido 

( 1 ) esse tema não é debatido no conselho 

(   ) os membros do conselho não se interessam por essa questão e por isso não 

permitem que seja comentado na reunião do conselho 

( 2 ) outro. Especifique: Faltei a várias reuniões e não li o plano de manejo; 

desconhecimento próprio 

 

5. Você conhece as regras e procedimentos para exercer a participação no conselho? 

( 8 ) Sim                            ( 1  ) Não 

 

6. Qual a frequência que você participa das reuniões do Conselho?  Assinalar uma 

alternativa  

Mensal   Bimestral  Trimestral  Semestral  Anual  Outra   /  

Indicar  

1 4 2 1   

 

 

7. Quais os temas mais discutidos nas reuniões do Conselho?  

Desmatamento (2), esgotamento sanitário, resíduos sólidos, preservação ambiental das APP 

(2) e mananciais, Degradação ambiental; Captação de recursos para sensibilização das 

comunidades; Denúncias ambientais (4);  Fiscalização (1) ; Parceria para educação ambiental; 

Problemas gerais dos municípios em relação a APA (2); Ações ambientais realizadas; 

histórias; Plano de manejo; ações afirmativas 

 

8. Esses temas abrangem o que você gostaria de discutir na reunião? 

( 1 ) nunca (  ) raramente  (   ) às ( 4 ) ( 4 ) sempre 
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vezes regularmente 

 

OBS.: liste alguns temas que você gostaria de discutir na reunião em caso de insatisfação 

com os temas discutidos na reunião? 

 

Resíduos sólidos; Competência dos entes do SISNAMA; Legislação ambiental; Métodos de 

recuperação de áreas 

 

9. Como se dá o processo de tomada de decisão no Conselho?  

( 8 ) discussão ampla dos temas com todos os conselheiros e depois a decisão 

considerando a vontade da maioria 

( 1 ) discussão ampla dos temas com todos os conselheiros e depois o gestor toma a 

decisão 

(   ) a presidência decide sobre os temas, sem ponderar a opinião dos conselheiros 

(   ) outros. 

Especificar__________________________________________________________ 

 

 

10. Você está satisfeito com as decisões tomadas no conselho? 

( 9 ) Sim                            (    ) Não 

 

10.1 Em caso negativo, sua insatisfação é em razão de que? É possível marcar 

mais de uma alternativa.  

(  ) minha opinião representa a minoria e raramente é considerada 

(  ) eu não consigo externar minha opinião na reunião do conselho 

(  ) meu voto é único, todos ficam contra mim 

(  ) eu não tenho voz, nem voto no conselho 

(  ) outros, especificar _____________________________________________ 

 

10.2 Em caso positivo, sua satisfação é em razão de que? É possível marcar mais 

de uma alternativa 

( 4 ) minha opinião é considerada 

( 4 ) eu consigo externar minha opinião na reunião do conselho 

( 4 ) eu sempre votoe ele é sempre ponderado 

( 5 ) eu tenho voz no conselho 

( 1 ) outros, especificar: há participação popular 

 

11. Você conhece como é realizado o monitoramento da unidade? 

( 9 ) Sim                            (    ) Não 

 

11.1 Em caso positivo, como se você conheceu sobre o monitoramento da 

unidade? 

( 1  ) tem disponível no plano de manejo  

( 8 ) é comunicado nas reuniões do conselho gestor a situação do monitoramento 

da unidade 

( 1 ) eu recebo por email as informações do monitoramento 

(   ) Outro. Especifique:________________________________________ 

 

11.1.1 Como você participa das discussões sobre monitoramento da 

unidade? Pode marcar mais de uma alternativa. 
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( 2 ) o gestor apresenta nas reuniões do conselho para apenas nos 

comunicar 

( 4 ) são abertas discussões sobre como realizar o monitoramento da 

unidade nas reuniões do conselho 

( 4 ) todos participam das discussões e tem direito a voz e voto  

( 2 ) as decisões são tomadas após votação e se escolhe a opção mais 

votada. 

(   ) outro. Especifique:__________________________________ 

 

12. Você conhece as possibilidades em que pode atuar na unidade de conservação, 

contribuindo para seu funcionamento? 

( 9 ) Sim                            (    ) Não 

 

12.1 Em caso positivo, como lhe foi divulgado as possibilidades de atuar na 

unidades de conservação contribuído para seu funcionamento? Pode marcar 

mais de uma alternativa 

( 1 ) tem disponível no plano de manejo 

( 8 ) é comunicado nas reuniões do conselho gestor as possibilidades de atuação e 

questionado quem deseja participar 

( 4 ) regularmente tem discussões sobre gestão das pessoas que atuam na unidade 

(   ) eu recebo por email as informações  

(   ) Outro. Especifique:________________________________________ 

 

13. Você realiza alguma atividade dentro da UC, em busca de colaborar para sua 

efetividade? Se sim, lista quais? 

Fiscalizações (3) ; vistorias; ações ambientais; educação ambiental; sensibilização de pessoas; 

monitoramento (2) 

 

14. Você tem participado de algum curso de capacitação gerencial nos últimos dois 

anos? 

( 1 ) Sim                            ( 8 ) Não 

 

14.1- Em caso positivo, como vocês tomam conhecimento das capacitações que 

ocorrem com os membros do conselho gestor 

(   ) todos discutem e votam na reunião sobre qual o tipo de capacitação estamos 

precisando 

( 1 ) é discutido no conselho e o gestor decide sobre a capacitação 

( 1 ) o gestor comunica quando e sobre o que será a capacitação 

(   ) Outros_______________________________________________________  

 

14.2- Quais as temáticas dos cursos que você tem participado? É possível marcar 

mais de uma alternativa. 

( 1 ) sobre o Unidade de Conservação 

( 1 ) sobre conservação de um modo geral 

( 1 ) sobre temas da gestão 

( 1 ) sobre gestão participativa 

( 1 ) sobre controle social  

(   ) outros  Especificar:______________________________________________ 
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APÊNDICE VII - QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS DO PARQUE DAS DUNAS  

 

Total: 10 respondentes 

 

I - PERFIL DOS CONSELHEIROS   

 

4. ESCOLARIDADE  

Ensino 

fundamental 

completo 

Ensino 

médio 

completo  

Graduação 

incompleta 

Graduação 

completa 

Pós-

graduação 

incompleta 

Pós-

graduação 

completa 

 2 1 1 1 4 

 

Especificar o curso de graduação e pós-graduação:  

Pós-doutorado em ecologia global pela Standford University (EUA); Graduação em ciências 

econômicas e ciências contáveis, pós-graduação em gestão ambiental, educação e 

sustentabilidade ambiental; História; Graduação em biologia e mestrado em ecologia; 

Ciências biológicas e doutorado no programa de pós-graduação em biodiversidade e evolução 

do museu Emílio Goeldi, Pará; Gestão Ambiental Urbana 

 

 

5. TEMPO DE ATUAÇÃO NO CONSELHO 

Menos de 1 ano  De 1 a 2 anos  Acima de 2 anos  

3 7  

 

 

3. Quais os fatores que explicam a sua participação no Conselho dessa unidade de 

conservação? É possível assinalar mais de uma alternativa. 

  

Indicação do gestor da unidade de conservação (   )  

 

Militância na área do meio ambiente ( 2  )  

 

Representante da comunidade que reside na unidade de conservação ou em 

suas proximidades ( 2 ) 

Representante de uma organização social ( ONG; sindicato; associação) ( 3) 

Se possível, especificar o tipo da organização: SHRBS-RN; Conselho 

Comunitário 

Representante de uma organização privada ( 1 )  

Se possível especificar o ramo da empresa: UNP 

 

Representante de uma organização pública ( 5 ) 

Se possível, especificar qual: UFRN; SEMURB – Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo; SETUR; ICMBio; Exército Brasileiro 

Interesse na área da unidade de conservação (   )  

 

Outros (   )  Especificar:______________________ 
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II – DA ATUAÇÃO DOS CONSELHEIROS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

1. Você conhece o plano de manejo da unidade? 

( 6 ) Sim                            ( 4 ) Não 

 

1.1 Em caso positivo, como você conheceu o plano de manejo?  

( 2 ) eu fui atrás quando entrei no conselho gestor 

( 4 ) o gestor da unidade me entregou quando entrei no conselho gestor 

(   ) um membro do conselho me entregou quando entrei no conselho gestor 

(    ) outro. Especifique: _________________________________________ 

 

 

2. Você participou da elaboração do plano de manejo da unidade de conservação? 

(   ) Sim                            ( 9 ) Não 

 

2.1 Em caso positivo, como ocorreu o processo de elaboração do plano de 

manejo? 

(    ) todos votavam e as decisões escolhidas correspondias àquelas que tinham 

mais votos 

(    ) havia representação de diversos membros da sociedade 

(  ) todos tinham direito a voz e voto igualmente  

(    ) todas as demandas daqueles que participaram eram expostas e consideradas 

para o processo decisório 

(   ) houve várias discussões e negociações sobre itens do plano de manejo 

(   ) o gestor decidia tudo e depois apenas comunicava suas decisões ao conselho 

gestor 

(   ) outro. Especifique: _______________________________________________ 

 

 

3. A gestão é realizada pelo gestor em parceria com outra organização? 

( 3 ) Sim                            ( 7 ) Não 

 

3.1 Em caso positivo, qual a organização que realiza a gestão junto ao gestor? 

 Conselho gestor e IDEMA 

 

3.2 Em caso positivo, a decisão sobre ter ou não parceria com outra organização 

para gerir a unidade de conservação foi realizada como? Pode marcar mais de 

uma alternativa. 

(   ) realizada apenas pelo gestor da unidade, que sozinho tomou a decisão e 

depois comunicou ao conselho 

( 2 ) todos votavam e a decisão escolhida correspondeu àquela que tinham mais 

votos 

( 3 ) na decisão havia de diversos membros da sociedade e todos tinham direito a 

voz e voto igualmente  

(   ) as opiniões de todos os membros foram escutadas e ponderadas 

( 2 ) houve várias discussões e negociações para concretizar a decisão 

(   ) Outros. Especifique: ________________________________________ 

 

 

4. Você conhece como são captados e geridos os recursos financeiros utilizados na 

unidade de conservação? 
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( 2  ) Sim                            ( 8 ) Não 

 

4.1 Em caso postivo, como você conheceu sobre a captação e gestão dos recursos 

financeiros. Pode marcar mais de uma alternativa. 

(   ) tem disponível no plano de manejo  

( 1 ) é comunicado nas reuniões do conselho gestor a situação financeira da 

unidade 

(   ) regularmente tem prestação de contas no conselho gestor  

(   ) eu recebo por email informações de captação e gestão de recursos financeiros 

( 1  ) Outro. Especifique: Sei que é cobrado uma taxa dos visitantes 

  

4.1.1 como são as discussões e decisões sobre como captar e gerir os 

recursos financeiros? Pode marcar mais de uma alternativa 

( 1 ) não há discussões, o gestor centraliza todas as ações referentes a 

captação e gestãoe só comunica ao conselho 

(  ) no conselho gestor há espaço para discussão, negociação e voto sobre 

essa temática 

(  ) as opiniões de todos os membros são ouvidas e ponderadas nas decisões 

(  ) as decisões são tomadas após votação de todos e escolhendo pela opção 

que a maioria votar 

( 1 ) outro. Especifique: não informado 

 

4.2 Em caso negativo, qual(is) a(s) razão(es) para você não conhecer essas 

informações? 

( 1 ) o gestor não comunica como é captado o recurso nem como ele é gerido 

( 2 ) esse tema não é debatido no conselho 

(   ) os membros do conselho não se interessam por essa questão e por isso não 

permitem que seja comentado na reunião do conselho 

( 1  ) outro. Especifique: Não conheço em detalhes, mas sei que os recursos 

financeiros vêm do IDEMA, órgão responsável pela gestão das UC estaduais no RN 

 

5. Você conhece as regras e procedimentos para exercer a participação no conselho? 

( 8 ) Sim                            ( 2  ) Não 

 

6. Qual a frequência que você participa das reuniões do Conselho?  Assinalar uma 

alternativa  

Mensal   Bimestral  Trimestral  Semestral  Anual  Outra   /  

Indicar  

 9 1    

 

7. Quais os temas mais discutidos nas reuniões do Conselho?  

Manter a integridade do parque; Temas relacionados ao parque; Utilização; Invasões; 

Proposta de aplicação; Projetos (2); Todos os temas relacionados a unidade de proteção 

integral; Conservação do meio ambiente; questões relacionadas ao uso público do parque; 

pesquisas desenvolvidas no parque; Problemas enfrentados pelo parque; Propostas para 

melhoria; Segurança; Questões Jurídicas; Inovação para o parque; Atualização e revisão do 

plano de manejo; utilização do parque para trilhas, pesquisas e atividades culturais; 

delimitação da área e propostas de uso por parte da prefeitura e governo 

 

8. Esses temas abrangem o que você gostaria de discutir na reunião? 
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(   ) nunca (  ) raramente  ( 1 ) às 

vezes 

( 6 ) 

regularmente 

( 3 ) sempre 

 

OBS.: liste alguns temas que você gostaria de discutir na reunião em caso de insatisfação 

com os temas discutidos na reunião? 

Questões de gestão; utilização de recursos; Impacto das populações periféricas do parque; 

categoria do parque como UC e ZPA 

 

9. Como se dá o processo de tomada de decisão no Conselho?  

( 10 ) discussão ampla dos temas com todos os conselheiros e depois a decisão 

considerando a vontade da maioria 

(   ) discussão ampla dos temas com todos os conselheiros e depois o gestor toma a 

decisão 

(   ) a presidência decide sobre os temas, sem ponderar a opinião dos conselheiros 

(   ) outros. 

Especificar__________________________________________________________ 

 

10. Você está satisfeito com as decisões tomadas no conselho? 

( 10 ) Sim                            (    ) Não 

 

10.1 Em caso negativo, sua insatisfação é em razão de que? É possível marcar 

mais de uma alternativa.  

(  ) minha opinião representa a minoria e raramente é considerada 

(  ) eu não consigo externar minha opinião na reunião do conselho 

(  ) meu voto é único, todos ficam contra mim 

(  ) eu não tenho voz, nem voto no conselho 

(  ) outros, especificar _____________________________________________ 

 

10.2 Em caso positivo, sua satisfação é em razão de que? É possível marcar mais 

de uma alternativa 

( 5 ) minha opinião é considerada 

( 6 ) eu consigo externar minha opinião na reunião do conselho 

( 2 ) eu sempre voto e ele é sempre ponderado 

( 3 ) eu tenho voz no conselho 

( 1 ) outros, especificar: As discussões decisões por votação 

 

11. Você conhece como é realizado o monitoramento da unidade? 

( 5) Sim                            (  5  ) Não 

 

11.1 Em caso positivo, como se você conheceu sobre o monitoramento da 

unidade? 

( 1 ) tem disponível no plano de manejo  

( 4 ) é comunicado nas reuniões do conselho gestor a situação do monitoramento 

da unidade 

( 1  ) regularmente tem discussões sobre o monitoramento 

(   ) eu recebo por email as informações do monitoramento 

(   ) Outro. Especifique:________________________________________ 

 

11.1.1 Como você participa das discussões sobre monitoramento da 

unidade? Pode marcar mais de uma alternativa. 
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(   ) o gestor apresenta nas reuniões do conselho para apenas nos 

comunicar 

( 3 ) são abertas discussões sobre como realizar o monitoramento da 

unidade nas reuniões do conselho 

( 3 ) todos participam das discussões e tem direito a voz e voto  

(   ) as decisões são tomadas após votação e se escolhe a opção mais votada. 

(   ) outro. Especifique:__________________________________ 

 

12. Você conhece as possibilidades em que pode atuar na unidade de conservação, 

contribuindo para seu funcionamento? 

( 7 ) Sim                            (  2  ) Não 

 

12.1 Em caso positivo, como lhe foi divulgado as possibilidades de atuar na 

unidades de conservação contribuído para seu funcionamento? Pode marcar 

mais de uma alternativa 

( 2 ) tem disponível no plano de manejo 

( 1 ) é comunicado nas reuniões do conselho gestor as possibilidades de atuação e 

questionado quem deseja participar 

( 1 ) regularmente tem discussões sobre gestão das pessoas que atuam na unidade 

( 1 ) eu recebo por email as informações  

(   ) Outro. Especifique:________________________________________ 

 

 

13. Você realiza alguma atividade dentro da UC, em busca de colaborar para sua 

efetividade? Se sim, lista quais? 

Não (4); Participo das atividades de uso público do parque; não, já tentei desenvolver mas tive 

algumas dificuldades para conseguir executar 

 

14. Você tem participado de algum curso de capacitação gerencial nos últimos dois 

anos? 

(   ) Sim                            (  9  ) Não 

 

14.1- Em caso positivo, como vocês tomam conhecimento das capacitações que 

ocorrem com os membros do conselho gestor 

(   ) todos discutem e votam na reunião sobre qual o tipo de capacitação estamos 

precisando 

(   ) é discutido no conselho e o gestor decide sobre a capacitação 

(   ) o gestor comunica quando e sobre o que será a capacitação 

(   ) Outros_______________________________________________________  

 

14.2- Quais as temáticas dos cursos que você tem participado? É possível marcar 

mais de uma alternativa. 

(   ) sobre o Unidade de Conservação 

(   ) sobre conservação de um modo geral 

(   ) sobre temas da gestão 

(   ) sobre gestão participativa 

(   ) sobre controle social  

(   ) outros  Especificar:______________________________________________ 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 

 

APA Piqui-uma – Casa de cultura de Goianinha 

 

 

Parque das Dunas – Auditório do Parque das Dunas

 


