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Esse documento é o resultado da síntese de textos e das discussões promovidas
do IBAMA em torno do tema Conselhos Gestores de Unidades de Conservação.
tiveram especial importância para a elaboração desse documento, os seguintes textos:

dentro
Assim,

"Diretrizes para: A Realização de Consulta Pública destinada à Criação de
Florestas Nacionais; A Criação e o Funcionamento de Conselhos de Florestas Nacionais"
(CHAGAS. 2004 ).
"Orientações Básicas para a Formação dos Conselhos de Unidades de
Conservação". (CGEUC/IBAMA, 2004).
"Processo de Formação e Formalização dos Conselhos Deliberativos de
Reservas Extrativistas - Versão 01" (DINO, 2005);
"Relatório da Oficina para Definição de Diretrizes e Procedimentos
relativos aos Conselhos Deliberativos das Reservas Extrativistas e Reservas de
Desenvolvimento Sustentável Federais" ( IBAMA, 2005);
"Orientações para criação e implementação de Conselhos de Unidades de
Conservação/Acre" (NEA/IBAMA - AC, 2006).

Esse documento foi elaborado para orientar o processo de formação dos Conselhos
Deliberativos das Reservas Extrativistas (RESEXs) e das Reservas de Desenvolvimento
Sustentável (RDS), de forma a apresentar uma proposta metodológica para que esse processo
resulte em um conselho representativo e com capacidade de gestão, de forma a promover a
qualidade de vida das populações tradicionais, bem como a conservação dos recursos naturais.
A ausência de um fluxo eficiente de informação entre o Estado e a sociedade civil impede a
adequada comunicação entre eles,
fazendo com que a democracia representativa não
assegure a interação efetiva entre Estado e sociedade, gerando maior centralização e
hierarquia, acarretando o fechamento da administração estatal e o fomento ao governo
partidário (Hirst, 1992).
Assim, durante as décadas de 1970 e 1980, buscou-se criar alternativas ao modelo
capitalista de desenvolvimento econômico e social que produziram a afirmação de novos
agentes sociais, como os novos movimentos sociais.
No final da década de 1970, o movimento ambientalista começou a incorporar temas
sociais, inaugurando o sócio-ambientalismo.
O surgimento dos NMSs se intensificou na
década de 1980. No Brasil, esses movimentos assumiram um caráter bem heterogêneo,
destacando-se as Comunidades Eclesiais de Base organizadas por membros da Igreja Católica,
o novo sindicalismo urbano e rural, o movimento ecológico, o movimento operário democrático
popular, que originou o Partido dos Trabalhadores, e outros. Nesse sentido, os movimentos
socioambientais têm contribuído para expor a crise de legitimidade do Estado e para estimular
a dinâmica de participação social. Os novos movimentos sociais apresentam novas formas de
democracia participativa que se mesclam à democracia representativa, redefinindo e
ampliando a esfera política (Branco, 2002). Nesse período, registraram-se as primeiras ações
em defesa do extrativismo e pelo combate ao desmatamento das áreas utilizadas por essa
atividade.
Ao longo do processo de democratização do Brasil, houve a construção de esferas
públicas locais. Nesse processo tanto os movimentos sociais quanto os atores da sociedade
civil conectados a outros atores locais tiveram um importante papel (COSTA, 1997).
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A luta contra o regime militar por parte de setores da sociedade, como os movimentos
sociais, resultou em um projeto democratizante e participativo construído a partir da década
de oitenta, ao redor da expansão da cidadania e do aprofundamento da democracia e que se
tornou o principal fator de união das forças envolvidas no processo de redemocratização do
país. Esse projeto se constituiu no seio da sociedade civil e orientou a prática de vários
setores. O reestabelecimento da democracia formal, com eleições livres e reorganização
partidária, possibilitou que esse projeto democratizante e participativo pudesse ser levado
para a esfera do Estado, ampliando-se aos poderes executivo e legislativo nos níveis
municipal e estadual.
A Constituição de 1988 consagrou o princípio de participação da sociedade civil nos
processos de discussão e de tomada de decisão relativos às questões e políticas públicas e se
tornou o marco formal do processo de expansão da democracia brasileira. Essa expansão
ocorreu no Brasil através da criação de espaços públicos e da participação crescente da
sociedade civil (Dagnino, in http://www.globalcult.org.ve).
De um modo geral, verificaram-se desde
década de oitenta reformas em diversas
políticas setoriais no Brasil. Essas reformas têm sido feitas através da descentralização e da
formação de conselhos gestores de políticas públicas nos setores de educação, habitação,
saúde, assistência social, meio ambiente e recursos hídricos. Mesmo com dificuldades para se
consolidarem, os conselhos, juntamente com a descentralização, podem ser vistos como um
passo positivo para a democratização das políticas públicas, pois se apresentam como uma
possibilidade de garantir o controle das populações locais sobre as decisões e as ações dos
agentes decisórios descentralizados (Abers & Dine, 2005).
Entre as décadas de setenta e oitenta, a luta pela democratização das políticas assumiu
novas características e formas de atuação, passando a ocorrer no seio do próprio Estado,
fazendo com que os atores governamentais assumam importante papel no processo de
construção daquilo que Fleury (2004) menciona como "cultura política deliberativa".
Dessa
forma, observamos a criação de estruturas e processos estatais capazes de refletir e
impulsionar a transferência do poder político para grupos anteriormente afastados do poder.
Ou seja, profundas transformações estão ocorrendo na relação entre a sociedade civil e o
Estado, especialmente no que tange à substituição de estruturas de representação
centralizadoras e monopolistas por uma maior dispersão do poder que passa a abranger
interesses diversos (F!eury, 2004).
No entanto, o acesso ao processo decisório não garante uma participação efetiva,
especialmente considerando-se a cultura política predominante no Brasil, em que a relação
entre sociedade e Estado se baseou no patrimonialismo, no autoritarismo e na exclusão, que
atuam de forma sinérgica e se potencializando.
Os Conselhos, enquanto
espaços públicos sob a
coordenação dos entes
governamentais,
têm encontrado
inúmeras dificuldades
para a sua consolidação,
especialmente no que concerne à sua representatividade social, à participação dos atores
envolvidos e também às condições de igualdade entre esses atores.
Dessa forma, a criação dos diferentes conselhos gestores, que se constituem em
espaços públicos de democracia deliberativa, se depara com a disparidade de acesso dos
participantes aos recursos capazes de os empoderarem. Assim, os atores governamentais
têm sido demandados a atuar no sentido de ampliar as capacidades e os recursos técnicos e
políticos dos setores mais marginalizados, de forma a permiti-los participar do jogo político em
condições mais favoráveis. Ou seja, cabe ao Estado favorecer a organização da sociedade,
ampliando o seu capital social, mas deve ao mesmo tempo manter a autonomia das
organizações sociais.
Nesse sentido, os atores governamentais têm buscado realizar
processos de capacitação desses atores. marginalizados como forma de enfrentar as
assimetrias de informação e de poder existentes entre os conselheiros. Essa capacitação deve
estar voltada para a construção de espaços que favoreçam a comunicação a partir das
peculiaridades culturais e sócio-econômicas dos atores envolvidos, bem como os auxiliem a se
reconhecerem como interlocultores (Fleury, 2004).
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No que concerne aos temas socioambientais, observaram-se na década de oitenta importantes
ações no sentido de atender às reivindicações dos movimentos sociais pela defesa da função
social da terra e da atividade extrativista, culminando na criação de um novo modelo de
unidade de conservação: a Reserva Extrativista, definida como unidade de uso sustentável
utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se especialmente
no extrativismo, tendo como principal objetivo a proteção da cultura e da subsistência dessas
populações e a conservação dos recursos naturais.
Assim, as primeiras Reservas Extrativistas resultaram do passado de lutas sociais que
gerou um novo modelo de unidade de conservação, criado no Brasil como forma de atender às
reivindicações de grupos sociais com relação à resolução de problemas fundiários e à proteção
da floresta.
O processo de reconhecimento dessas Reservas foi fortemente influenciado pelas discussões
em torno da reforma agrária, no início da década de oitenta, e foi entendido como uma forma
de garantir a função social da terra.
Assim, o fortalecimento da organização social e
comunitária das comunidades extrativistas se tornou aspecto importante do processo de
consolidação das Reservas Extrativistas. Nesse espírito, formaram-se os núcleos de base, as
associações de moradores das reservas e algumas cooperativas. O associativismo assumiu,
então, um importante papel no processo de gestão co-participativa da Reserva.
Por outro lado, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável foi criada por uma demanda
do Estado em reconhecer espaços utilizados por populações tradicionais do Centro-Sul do país,
que não necessariamente são extrativistas, mas que sua "... existência baseia-se em sistemas
sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e
adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na
proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica", conforme definição do artigo
20 da Lei 9.985/ 2000, que estabelece o SNUC.
Na década de noventa, o antagonismo que caracterizara anteriormente a relação entre
o Estado e a sociedade foi paulatinamente substituído pela concepção de uma ação conjunta
entre esses segmentos de forma a possibilitar o aprofundamento do processo democrático.
Essa mudança na relação entre Estado e sociedade civil surgiu em um contexto de valorização
da participação social que fundamentou criação de espaços públicos onde o poder do Estado
pudesse ser compartilhado com a sociedade. Como exemplo desses novos espaços, destacamse os conselhos gestores de políticas públicas (Dagnino, in http://www.globalcult.org.ve).
Como resultado de todo esse processo de democratização das políticas públicas, em
2000, foi aprovado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), estabelecido pela
Lei nº 9.985/00. Dentre as diretrizes do SNUC, estão a participação das populações locais na
administração das unidades de conservação e a sustentabilidade econômica, quando possível,
dessas unidades. De acordo com Chagas (2004), os conselhos de unidades de conservação
federais são organismos legalmente constituídos e vinculados ao IBAMA e seu funcionamento
está regido por um regimento interno. A função desses conselhos é construir um espaço de
discussão e negociação das questões sociais, econômicas e ambientais da Unidade de
Conservação e sua área de influência, desempenhando importante papel na gestão dessa
unidade, desde o planejamento até a tomada de decisão. Assim, o Conselho é um instrumento
de expressão, representação e participação dos diversos segmentos sociais e governamentais
com interesse na gestão da unidade, atuando como mediador das relações Sociedade/Estado.
No caso das RESEXs e RDS, a participação dos envolvidos com a unidade está no nível
de deliberação. Nesse sentido, para a gestão dessas unidades de conservação, o SNUC prevê
a constituição do Conselho Deliberativo.
Esse conselho deve ser presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de
organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se
dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade.
Segundo o SNUC, as RESEX são áreas utilizadas "por populações extrativistas
tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente,
na
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos
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básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso
sustentável dos recursos naturais da unidade". No entanto, apresentou um novo espaço
decisório, o Conselho Deliberativo, em que o espaço de participação das populações
tradicionais na gestão da RESEX é compartilhada com outros atores sociais. Ou seja, o SNUC
criou, no caso das RESEX, um novo espaço decisório, com novos atores sociais e com
competências muito semelhantes às desempenhadas pelo IBAMA e pelas associações das
RESEX antes da aprovação do SNUC, o que tem dificultado, no caso das RESEX, a definição de
papéis na gestão dessas UCs. Os diferentes instrumentos legais ora vigentes1 que regem o
IBAMA, os conselhos e as associações apresentam as seguintes definições:
São competências

do IBAMA, Associações e Conselho Deliberativo

da Reserva:

1) Executar e/ou fazer executar a política nacional do meio ambiente e da preservação,
conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais;
2) Gerir e manter a íntegridade dos espaços territoriais federais especialmente protegidos sob
responsabilidade do IBAMA;
3) Planejar e acompanhar as atividades a serem executadas no âmbito de sua jurisdição;
4) Permitir o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis com vistas à melhoria
da qualidade de vida dos sócios e suas famílias na extensão máxima da Reserva;
5) Permitir o acesso ao crédito e demais serviços indispensáveis ao progresso social e
econômico de seus associados;
6) Conservar o ecossistema florestal para as gerações atuais e futuras;
7) Cumprir

o

Plano de Manejo;

8) Cumprir as normas ambientais vigentes;
9) Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade de
conservação, garantindo o seu caráter participativo;
10)
Acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria,
quando constatada irregularidade;
11)
Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na
unidade de conservação, em sua zona de amortecimento., mosaicos ou corredores
ecológicos.

Compete ao IBAMA e às Associações:
1) Subsidiar as propostas de criação e administrar as RESEX e RDS federais nas respectivas
esferas de atuação;
2) Prestar apoio à participação dos conselheiros nas reuniões, sempre que solicitado e
devidamente justificado; quanto a isso, o Decreto Nº 4.340/ 2002 estabelece que esse
apoio não restringe aquele que possa ser prestado por outras organizações;
3) Disciplinar., cadastrar, licenciar, monitorar
ambientais, florísticos e faunísticos;

e fiscalizar os usos e acessos aos recursos

1
Os instrumentos
legais considerados são:
Lei Nº 7.735, de 22/02/1989,
que cria o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Lei Nº 9.985, de 18/07/2000,
que
estabelece o SNUC; Decreto Nº 4.340/ 2002, que regulamenta o SNUC; Anexo da Portaria Nº 230, de 14
de Maio de 2002, que estabelece o Regimento Interno do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis; Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, celebrado entre o IBAMA e
uma Associação representativa
das populações tradicionais
beneficiárias da RESEXAlto Juruá (no caso a
ASAREAJ)em 21/11/2002;
e o Plano de Utilização vigente da RESEXAlto Juruá.
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4) Executar, direta ou indireta, exploração econômica dos recursos naturais em RESEX ou
RDS, obedecidas as premissas legais e de sustentabilidade do meio ambiente e restrita a:
a) uso público, publicidade, ecoturismo e outros serviços similares; b) produtos e
subprodutos da flora e da fauna, gerados na execução das ações de caráter permanente;
5) Fiscalização e controlar a coleta e transporte de material biológico;
6) Promover o uso sustentável dos recursos naturais renováveis;
7) Monitorar, prevenir e controlar desmatamentos, queimadas e incêndios florestais;
8) Executar suas ações de gestão ambiental, de acordo com o plano de manejo;
9) Elaborar, executar
conservação.

e

prestar

conta

da programação

orçamentária

da

unidade

10)

Conservar e fiscalizar a Reserva concedida;

11)

Recuperar e/ou preservar o meio ambiente e os recursos naturais renováveis;

de

12)
Cumprir e fazer cumprir as obrigações decorrentes do Contrato de Concessão de
Direito Real de Uso;
13)

Observar os limites, confinanças e área total da Reserva, constantes do mapa;

14)

Além de fiscalizar, também realizar o monitoramento e o zoneamento da Reserva;

15)
Autorizar a pesquisa, a fotografia, a filmagem e a coleta de material genético no
interior da Reserva.

São competências do IBAMA e do Conselho Deliberativo da Reserva:
1) Executar as ações e atividades de articulação institucional com os órgãos ambientais
integrantes do SISNAMA e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da NaturezaSNUC, visando a atuação complementar e compartilhada da gestão ambiental, por meio da
execução de convênios, acordos, termos de cooperação e similares;
2) Buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços
territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;
3) Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados
com a unidade;
4) Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população
do entorno ou do interior da unidade.

Compete apenas às Associações:
1) Outorgar Reconhecimento de Posse gratuita de fração ideal aos moradores que
apresentarem algumas condições expressas no Contrato de Concessão de Direito Real de
Uso (tais como aceitar as condições do Contrato, comprovar que se dedica tradicionalmente
à atividade extrativista, reside no local e não é proprietário de imóvel rural);
2) Sempre permitir o ingresso dos representantes do IBAMA na Reserva;
3) Executar bem e fielmente o Plano de Utilização;
4) Cumprir as obrigações decorrentes do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso;
5) Responsabilizar-se pelos encargos civis, administrativos e tributários que incidirem sobre a
Reserva e suas rendas;
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6) Definir o repasse aos moradores dos encargos civis, administrativos
incidirem sobre a Reserva e suas rendas.

São competências

exclusivas

e tributários que

dos Conselhos Deliberativos:

1) Elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação;
2) Avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor
em relação aos objetivos da unidade de conservação;
3) Ratificar a contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de
gestão compartilhada da unidade.
Nesse sentido, a definição de uma estratégia para a formação dos Conselhos
Deliberativos das RESEXs e RDS assume importante dimensão na construção de um
verdadeiro processo de gestão participativa dessas unidades.

A DISAM-IBAMA ao definir um roteiro metodológico para a construção dos Conselhos Deliberativos das
Propósito institucional:
•
•
•
•

Definição de diretrizes institucionais para a implementação dos Conselhos;
Melhor orientação para os técnicos locais através de um referencial comum;
Melhor diálogo entre a Sede e os técnicos locais;
Controle e avaliação dos resultados.

Propósito Metodológico:
•

Garantir o protagonismo e a autonomia das populações tradicionais que lutaram e ainda
demandam pela criação das RESEXse RDS, de forma a promover a sua qualidade de vida e
a conservação dos recursos naturais.

O processo de participação deve ser mais abrangente do que o espaço representado
pelo Conselho, tendo em vista que formar o Conselho não é suficiente para garantir a gestão
participativa da RESEXou RDS. Para isso, é fundamental que a equipe da DISAM-IBAMA atue
de forma permanente na sensibilização da sociedade, dos órgãos públicos implicados com a
Unidade de Conservação (UC) e das comunidades do entorno.
As entidades que integram o Conselho nem sempre estão preparadas para compartilhar
suas decisões com os seus representados. Isso ocorre porque muitas vezes os conselheiros
desconhecem o seu papel enquanto representantes de um setor da sociedade e quais suas
funções perante o Conselho.
Dessa forma, a mobilização social é fundamental para promover o envolvimento dos
atores sociais, especialmente, das populações tradicionais2, na gestão dessas Unidades. A
2

Nesse texto,
quando
mencionamos
as populações
tradicionais
estamos
nos referindo
às
populações tradicionais
residentes
na Unidade de Conservação e aos usuários tradicionais,
que em
algumas Reservas (especialmente
as Marinhas) não residem no interior da Unidade, mas são os atores
sociais para os quais a Reserva foi criada.
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mobilização social deve resultar na equidade entre os atores no processo decisório e na
representatividade do Conselho, especialmente no que concerne a empoderar as populações
tradicionais beneficiárias das Reservas · Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento
Sustentável, gerando o levantamento de prioridades e a definição de ações, que devem
resultar de um espaço de negociação e de solução de conflitos. Tendo em vista que o objetivo
da RESEX e da RDS é o uso sustentável dos recursos naturais, garantindo tanto a qualidade
de vida dessas populações quanto a proteção aos ecossistemas, o Conselho Deliberativo deve
buscar a implementação das políticas públicas e a conservação dos recursos naturais. Assim,
apresentam-se abaixo as diretrizes e a estratégia que devem permear o
processo de
formação e consolidação dos Conselhos Deliberativos de RESEX e de RDS.
DIRETRIZES
1) Os Conselhos devem ser fóruns de expressão, representação e participação dos diversos
segmentos com interesse na gestão da Unidade, principalmente das populações
tradicionais,
atuando
como mediadores
das relações sociedade/Estado;
focados
prioritariamente na finalidade da UC, expressa no seu decreto de criação e/ou no seu plano
de manejo, e respeitando as demais legislações pertinentes;
2) As organizações e lideranças representativas das populações tradicionais devem ter sua
esfera decisória respeitada e assegurada (exceto quando em desacordo com as finalidades
da Unidade);
3) Os Conselhos devem promover o controle social, principalmente por parte das populações
tradicionais, por meio da transparência da gestão da UC, com o envolvimento e a
participação dos diferentes atores sociais representados;
4) Os Conselhos devem ser legalmente constituídos e vinculados ao Órgão Gestor, sendo,
juntamente com o Plano de Manejo, os instrumentos de gestão da Unidade;
5) Os conselheiros devem compreender o seu papel enquanto representantes de um
determinado segmento/instituição/organização;
6) O funcionamento do Conselho deve considerar a sua representatividade, a existência de
desigualdade de condições entre os participantes e os impactos das ações do Conselho
sobre a Unidade.
7) A construção dos Conselhos de UC é um processo contínuo, que envolve sua criação,
funcionamento e monitoramento, passando por momentos de identificação, mobilização,
organização e capacitação de todos os atores envolvidos, os quais devem ter relação direta
ou indireta com a UC;
8) Deve-se considerar a realidade local em todo o processo de construção do Conselho,
priorizando-se a micro-região de influência da UC, de forma a se considerar os diferentes
segmentos sociais, segmentos territoriais e forças políticas organizadas na definição da
composição desse Conselho (recorte da realidade); quando couber, as bacias hidrográficas
serão consideradas no planejamento do processo de mobilização e deverão ser divididas em
sub-áreas de acordo com as características de cada comunidade constituinte das
populações tradicionais;
9) O Órgão Gestor deve coordenar o processo de criação do Conselho, pautando-o na
transparência, participação, representatividade e efetividade, buscando promover a
igualdade de condições entre todos os segmentos interessados, principalmente os de maior
vulnerabilidade social, ambiental ou econômica;
10)
A capacitação dos conselheiros deve lhes possibilitar opinar e contribuir de
forma efetiva e construtiva para a gestão da Reserva3•

3

Nesse texto, ao mencionarmos
(RESEX) e Reservas de Desenvolvimento

o termo Reserva estamos
Sustentável (RDS).

nos referindo

às Reservas Extrativistas
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11)
No processo de construção do Conselho, deve-se considerar e valorizar as diferentes
formas de saber, especialmente conhecimentos e práticas das populações tradicionais, tais
como os regimes de propriedade comum, o sentido de pertencimento ao lugar, as práticas
adaptativas sustentáveis já existentes e a autonomia de sua cultura;
12)
Faz-se necessária a descentralização das ações para chefias locais do CNPT, em
parceria com os Núcleos de Educação Ambiental do IBAMA, sob a coordenação geral do
CNPT-IBAMA Sede;
13)
O Conselho deve estimular e apoiar a criação e/ou o fortalecimento e formalização das
organizações das populações tradicionais, possibilitando o seu "empoderamento" no
processo de gestão da Unidade;
14)
Devem ser definidos mecanismos de tomada de decisão que assegurem a efetiva
participação das populações tradicionais na gestão da Reserva, de modo a evitar a
reprodução das assimetrias de poder existentes; assim, quando possível, os representantes
das populações tradicionais deverão ter a maioria dos votos no Conselho Deliberativo;
15)
O Conselho deve promover ampla discussão sobre o papel da UC e a sua gestão;
16)
O acesso dos conselheiros às informações necessárias à gestão da Reserva deve ser
amplo e irrestrito. Quando necessário, essas informações devem ser recodificadas;
17)
A criação do Conselho deve ser iniciada imediatamente após a criação da UC,
obedecendo ao princípio da celeridade e respeitando-se a dinâmica local. Para as UCs já
criadas, a constituição do Conselho deve ser considerada ação prioritária e condicionante à
implementação de outras atividades de manejo, seguindo os princípios estabelecidos;
18)
O Conselho deve promover o controle social através do envolvimento e participação
dos diferentes atores socrais que o compõem, especialmente
das organizações
representantes das populações tradicionais;
19)
Deve haver garantia de encaminhamentos efetivos às deliberações do Conselho, que
devem estar focadas nas questões inerentes à gestão da Reserva;
20)
Promoção da equidade entre os atores sociais representados no Conselho Deliberativo
no que se refere às condições de acesso e entendimento das informações;
21)
Considerando que um dos objetivos das RESEXs e RDS é a melhoria da qualidade de
vida das populações tradicionais, os planos de manejo devem incorporar políticas
explicitamente orientadas sobre os três eixos do Desenvolvimento Humano - educação,
saúde e renda - sendo que os Conselhos devem refletir essa orientação, tanto na sua
composição, como nas suas pautas de discussão;
22)
A criação do Conselho deve vir antes ou concomitante à elaboração do Plano de
Manejo da Unidade, de forma que o Conselho Deliberativo possa acompanhar todo o
processo de elaboração do Plano, permitindo o debate sobre a gestão da Reserva;
23)
Alguns aspectos devem estar presentes em todas as fases do processo de construção
do Conselho Deliberativo (aspectos transversais), tais como:
Estímulo/ fortalecimento da organização social das populações
tradicionais;

•
Conservação;

•
•
participativa;

•
•

Trabalho com formas organizativas (formais e não formais);
Realização de intercâmbio entre comunidades ou Unidades de
Capacitação continuada;
A avaliação do funcionamento do Conselho deve ser contínua e
Moderação preferencialmente neutra e independente;
Promoção de ampla discussão sobre a Reserva e sua gestão .

ESTRATÉGIAS
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•

Garantir a participação das populações tradicionais no processo de construção do Conselho
Deliberativo desde a fase de planejamento até a consolidação do Conselho;

•

Garantir aval da Superintendência e da Coordenação Geral quanto ao trabalho de formação
do Conselho Deliberativo da RESEX ou da RDS;

•

Estabelecer processos de formação
tradicionais;

•

Criar condições para que o Conselho Deliberativo tenha uma dotação orçamentária
adequada, com recursos provenientes do orçamento do Órgão Gestor, da receita própria
da UC, de fontes externas complementarmente e de arranjos institucionais locais, que
devem ser estimulados visando a sustentabilidade financeira do Conselho;
Distribuir responsabilidades e deveres entre os atores envolvidos;

•
•

mais amplos

e

integrados

com as populações

Encarar o desafio de como fazer com que o Estado processe as demandas do Conselho
Deliberativo.

A proposta metodológica apresentada relativa às etapas para construção dos Conselhos
Deliberativos se constitui em uma orientação para o desenvolvimento das atividades e deve
ser adaptada às condições socioambientais encontradas. Ou seja, o contexto local deve ser
incorporado na aplicação dessa metodologia, de modo a respeitar o contexto social, político,
cultural, territorial, institucional e ecológico de cada Unidade de Conservação.
Para o melhor andamento dos trabalhos, recomendam-se alguns procedimentos,
mencionados abaixo.
1) A composição do Grupo de Trabalho responsável pelo processo de criação do Conselho
Deliberativo deve contemplar os seguintes critérios:
1. Constituir um grupo multidisciplinar ou interdisciplinar (quando possível);
2. Possuir técnicos locais, pois esses têm maior chance de possuir maior vivência da
realidade a ser discutida e podem promover o acompanhamento das ações;
3. Envolver representantes das populações tradicionais, pois podem facilitar a aproximação
com essas populações e o estabelecimento de relações de confiança; além disso, como
são as principais interessadas, podem favorecer o êxito do trabalho e o compromisso em
longo prazo;
4. Conter representantes que tenham legitimidade e também capacidade decisória, pois
assim evita-se a tomada de decisões que não representem às demandas locais e
também se evita um número excessivo de consultas à comunidade quando a equipe
precisa deliberar sobre algum assunto polêmico;
5. Conter pessoas do sexo masculino e feminino, para facilitar a participação de pessoas da
comunidade de ambos os sexos;
2) Deve-se buscar um nivelamento inicial do Grupo de Trabalho quanto às informações
necessárias à realização das atividades.
3) Sugere-se a elaboração
definindo-se:

de um plano de trabalho

básico pelo Grupo de Trabalho,

1. os assuntos que devem ser tratados;
2. as técnicas mais adequadas para o trabalho;

10

3. o papel de cada membro da equipe (facilitador, relator, responsáveis por resolver
situações não previstas, etc);
4. o local de realização dos trabalhos, juntamente com as comunidades envolvidas.
No decorrer dos trabalhos, sugere-se observar alguns procedimentos:
4) Quando, no desenvolvimento das atividades, surgirem aspectos importantes não levantados
durante a elaboração do plano de trabalho, sugere-se a elaboração de um roteiro
(conjunto de tópicos que se deseja abordar) para orientar as discussões. Isso
possibilita que aspectos novos sejam devidamente explorados de acordo com os objetivos
traçados.
Assim, o plano de trabalho não deve ser rígido, mas estar aberto a
adaptações durante o desenvolvimento das atividades, para melhor atender as demandas
de cada situação específica.
5) No processo de sensibilização e mobilização social, deve-se buscar que:
1. A mobilização dos atores sociais seja mediada por: a) entidades ou lideranças que sejam
representativas das populações tradicionais;
b) representantes do CNPT-IBAMA,
especialmente do representante tocai;
2. O retorno das informações levantadas (durante o processo de constituição do Conselho)
aos atores envolvidos seja contínuo, especialmente ao CNPT-IBAMA e às populações
tradicionais;
6) É indicado que o Grupo de Trabalho responsável pela formação do Conselho
Deliberativo acompanhe todas as etapas do processo de constituição do Conselho
Deliberativo, desde a sensibilização dos atores sociais até a elaboração e aprovação do
Regimento Interno do Conselho, bem como a discussão e aprovação do Plano de Manejo
(quando este for elaborado durante o processo de formação do Conselho), de forma a
promover uma maior integração entre o Grupo de Trabalho e os atores sociais envolvidos.
Quando se tratar de equipe contratada, essa deverá trabalhar de forma integrada ao
CNPT/IBAMA.
7) Quando o processo de elaboração do Plano de Manejo coincidir com o processo de
constituição do Conselho Deliberativo, sugere-se:
1. Integrar a equipe que elaborará o Plano de Manejo e a equipe de formação do Conselho
Deliberativo, visando a confluência entre esses dois eixos de trabalho durante o
planejamento e a execução das atividades de elaboração desse plano;
2. Articular a mobilização social e o levantamento técnico de dados;
3. Articular os diversos atores sociais que compartilhem problemas socioamblentais em
uma mesma área da reserva;
4. Valorizar e Incorporar os conhecimentos tradicionais relativos ao manejo dos recursos
naturais na elaboração do plano de manejo;
5. Criar espaços de construção de um conhecimento ambiental que resulte da confluência
entre os conhecimentos técnicos e tradicionais.
Abaixo, apresentam-se, de forma detalhada, as etapas para o trabalho
construção e formalização dos Conselhos Deliberativos das Reservas.

de

I - DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
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1 - Constituição de um GT composto por representantes do CNPT, NEA e da(s)
associação(s) detentora(s)
(ou futura detentora) da Concessão de Uso, que
coordenará o processo de construção da proposta do Conselho Deliberativo da
RESEX, buscando incorporar no processo outras lideranças comunitárias da
estrutura organizativa do grupo demandante da criação da RESEX.
la - Grupo de Coordenação da DISAM institui o GT nos estados e orienta suas ações;
lb - Produção de diagnóstico inicial da RESEX e entorno pelo GT, composto por
representantes do CNPT, NEA e Associação demandante. (elementos característicos do
diagnóstico - ver Anexo 1);
lc - Construção de estratégias e cronograma para reuniões com as bases comunitárias
(núcleos de base), planejando a apresentação, discussão e ampliação do diagnóstico e
considerações sobre o Conselho Deliberativo da RESEX.
ld - Início da construção de Temas Focais através dos quais buscar-se-á organizar nas
comunidades de base representações que coordenem as discussões dessas questões,
futuras demandas para o Conselho Deliberativo da RESEX, compondo referencias para o
Plano de Ação enquanto elementos referenciais para a construção do Plano de Manejo.
2 - Ampliação do Diagnóstico Socioambiental (da RESEX e áreas do entorno) através
de discussões nas bases comunitárias
(núcleos de base),
iniciando-se
discussões sobre o Conselho da Resex. Indicação de lideranças de base para a
composição do GT ampliado e início da composição dos Temas Focais que
deverão ser coordenados por lideranças das comunidades de base.
2a - Ampliar o diagnóstico relevando as expectativas do grupo, as atividades que eles
desenvolvem, os problemas no seu desenvolvimento, as atividades que gostariam de
desenvolver e aquelas que poderiam ser implementadas e ainda não foram, bem como
as possibilidades da exploração de novos recursos ampliando-se a matriz produtiva;
2b - Levantar considerações do grupo sobre a RESEXque temos e a RESEXque queremos;
2c - Discussão e ampliação dos Temas Focais buscando organizar nas comunidades de base
grupos que coordenaram as questões afetas ao tema, elementos que constituirão o
futuro Plano de Ação enquanto demandas par o Conselho Deliberativo da RESEX;
2d - Reuniões
Conselho,
enquanto
Plano de
processo;

com as comunidades de base apresentando-se o propósito da criação do
seu papel, estrutura, os atores sociais que deverão ter assento no conselho,
contribuição e compromisso com a construção e implementação do futuro
Ação da RESEX e outros atores que podem interferir negativamente no

2e - Analisar as possibilidades e as restrições do Plano de Manejo frente à Concessão de
Direito Real de Uso e as exigências da legislação (Art. 13 do Decreto nº 4.340 de 2002,
que regulamenta a Lei SNUC) e recomendações para sua elaboração;
2f -

Discutir a indicação de lideranças comunitárias como representantes de base na
organização do Conselho da RESEX, prováveis conselheiros representando as
comunidades de base.

3 - Aprimoramento e consolidação do Diagnóstico Socioambiental da RESEX e áreas
do entorno pelo GT ampliado (NEA+CNPT e representantes das comunidades de
base) e aprofundamento da discussão sobre os Conselhos das RESEX, seu papel,
o papel da associação, o papel do IBAMA e a Concessão de Direito Real de Uso.
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Discussão sobre os Temas Focais enquanto elementos
orientadores
do
Diagnóstico Socioambiental. Produção de uma primeira concepção do Plano de
Ação para a RESEX e elementos referenciais para a formação do Conselho.
3a -

Consolidação do diagnóstico incorporando as contribuições das bases comunitárias
(núcleos de base) observando Temas Focais relevantes;
3b - Discussão sobre Conselhos de RESEX - O papel do Conselho, das Associações e do
Ibama frente à RESEX (atentar para a importância da Concessão de Uso na regulação do
uso da RESEX);
3c - Discussão de temas focais extraídos do Diagnóstico Socioambiental pelo GT ampliado
identificando propostas, carências e prioridades em relação a cada uma das comunidades
de base. Levantar e identificar atores que usam e demandam (de forma positiva ou
negativa) recursos da RESEX, atores que deveriam atuar na solução dos problemas ou
conflitos apontados e possíveis parceiros que ainda não atuam junto às comunidades de
base da RESEX;
3d - Discussão sobre a organização interna da Reserva e proposição dos representantes das
comunidades de base no Conselho, atentando para possibilidade de ampliar as
organizações de base pelos Temas Focais;
3e - Discussão de elementos para composição do futuro Plano de Ação, baseado nas
formulações dos Temas Focais, referencias para composição de critérios que aponte a
melhor configuração para o Conselho Deliberativo da RESEX;
3f - Organizar uma agenda, definindo cronograma, para operacionalizar as etapas posteriores
desta proposta até a criação do Conselho Deliberativo da RESEX.
Instrumento: Eixos I a IV.
4 - Apresentação do marco legal - SNUC, Dec. 4.340, Dec. 271 (Concessão de Uso)
e Plano de Manejo - e definição de critérios de composição do Conselho
(incluindo intervenientes) pelo GT ampliado.
4a - Apresentação e discussão do SNUC, Decreto 4340, Concessão do Direito Real de Uso, o
Decreto 271 e Plano de Manejo;
4b - Análise e formulação de critérios para a constituição do Conselho à luz do Diagnóstico
Socioambiental
e da Legislação pertinente,
atentando
para a paridade e a
responsabilidade frente à Concessão de Uso.

II. MOBILIZAÇÃO, DEFINIÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

s -

Mobilização das bases comunitárias (núcleos de base) para apresentação do
Diagnóstico Consolidado e dos critérios construídos para a composição do
conselho. Discussão e indicação da composição preliminar
do Conselho,
candidatos compromissados com a formulação e implementação do futuro Plano
de Ação da RESEX.

Proposição da estrutura de gestão discutida no item 3d, que envolva as comunidades de base,
pólos, regiões, associações, conselho comunitário
etc, como forma de ampliar a
representatividade do futuro Conselho Deliberativo.
Essa estrutura pode conter grupos focais, dentro dos pólos/núcleos, compostos por pessoas
responsáveis por diferentes Temas Focais (saúde, educação, comunicação, lazer etc). Os
demandantes que compõem esses grupos poderão ser os futuros coordenadores e/ou
executores do Plano de Ação do Conselho Deliberativo dentro da Reserva.
Sa - Apresentação às comunidades de base (núcleos de base), do Diagnóstico Consolidado
com a formulação dos Temas Focais, a recomendação de organizar na base grupos focais
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responsáveis pela operacionalização das atividades do futuro Plano de Ação da RESEX,
atuando como ponte entre o Conselho e comunidades de base;
Sb - Apresentação às comunidades de base (*núcleos de base) dos critérios construídos para
composição do Conselho, que deverá ser constituído por candidatos compromissados
com os termos do Plano de Ação preliminar, discutindo a composição para o mesmo.
6 - Apresentação aos representantes das instituições intervenientes (identificados e
respaldados pelas comunidades de base) pelo GT ampliado da proposta de
participação no Conselho da RESEX buscando o aprimoramento e consolidação
da composição final do conselho.
6a - Reuniões do GT ampliado com cada uma das instituições intervenientes, apresentando os
motivos da escolha e as demandas das comunidades de base nos termos do diagnóstico
e dos Temas Focais, convidando-as para integrá-las numa composição preliminar do
Conselho Deliberativo da RESEX;
6b - Reunião com o grupo preliminarmente apontado para apresentar o resultado do
Diagnóstico Socioambiental, a proposição preliminar do Plano da Ação com base na
organização dos Temas Focais e estabelecimento
dos compromissos de cada
interveniente com os termos dessas formulações frente à sua participação no Conselho;
6c - Consolidação da composição do Conselho.

III. FORMALIZAÇÃO DO CONSELHO, CAPACITAÇÃO INICIAL DOS CONSELHEIROS
E INÍCIO

DA CONSTRUÇÃO DA AG.ENDADO CONSELHO.

7 - Formalização do Conselho, através de:
7a - Solicitação de documentação
Deliberativo (ver Anexo 2);

para compor

o processo para criação do Conselho

7b - Abertura de processo para criação do Conselho;
7c - Publicação de portaria criando o Conselho;
7d - Reunião para instalação do Conselho Deliberativo, posse dos conselheiros.
8 - Capacitação inicial visando o nivelamento de informação sobre os temas e a
integração dos membros do Conselho.
• Histórico e situação atual da RESEX, Política Nacional de Meio Ambiente,SNUC, PNAP,
Concessão de Direito Real de Uso, CONSELHOS e papel do CONSELHO e Plano de Manejo,
enfocando o tema da GESTÃO da RESEXetc.
• Desenvolver programas de capacitação referenciados nos Temas Focais demandados pelas
comunidades de base nos termos do Diagnóstico Socioambiental.
Instrumento: Apresentação do Diagnóstico Socioambiental e do Marco Legal.

IV. CONSOLIDAÇÃO DO CONSELHO
9 - Elaboração do Plano de Ação Bianual do Conselho através de Metodologia de
Planejamento participativo {Regimento Interno como primeira ação do plano).
Usar como base para a elaboração as informações sobre expectativas,
atividades desenvolvidas ou não, etc. constantes no Diagnóstico. Relevar no
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-

regimento clausulas de averiguação
representatividade e desempenho.

do papel do conselheiro

quanto

à sua

Instrumento: Eixo IV a partir dos resultados dos eixos I a III definidos com os demandantes.

V. CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS CQNSELHEIROS E ATORES DEMANDANTES
10 - Implementação
e acompanhamento das ações do programa
continuada previstas no Plano de Ação elaborado.

de capacitação

ANEXOS
ANEXO I - Elementos para Diagnóstico Socioambiental
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histórico da RESEX;
Formas de organização de base;
Questões referentes à saúde;
Questões referentes à religião;
Questões referentes à educação;
Questões referentes a lazer;
Questões referentes à cadeia produtiva
(produção, beneficiamento,
escoamento,
comercialização);
Matriz produtiva: Novos produtos possíveis de serem explorados, possibilidade de
agregação de valor aos produtos;
Produção de subsistência: cultivas, plantas medicinais, caça, pesca.

Obs: Começa-se a pensar nas instituições intervenientes, relevantes para composição e
participação no Conselho, desde o início do Diagnóstico. Os temas focais devem servir
para orientar o trabalho do GT na formulação do diagnóstico, do GT ampliado, dos
núcleos de base e servir como pauta de ações do Conselho no que concerne às
demandas das instituições intervenientes que terão assento como conselheiros,
orientando inclusive o Plano de Ação e as capacitações.

ANEXO II - Documentos necessários para formalização dos Conselhos
Deliberativos de RESEXe RDS:
1) Memorial do processo de criação do Conselho, contendo a cronologia das atividades
desenvolvidas;
2) Cópias dos ofícios expedidos pelo IBAMA representando pelo responsável da Unidade de
Conservação, às representações definidas para compor o Conselho, convocando-as para
fazer parte do mesmo e solicitando indicação de seus representantes, titular e suplente;
3) Cópias dos documentos expedidos pelas representações respondendo ao convite do IBAMA;
4) Cópia das atas das reuniões realizadas, acompanhadas das respectivas listas de presença e
quando possível, com seus registros visuais anexados, e;
5) Cópia da lista das representações escolhidas para compor o Conselho Deliberativo da
Unidade de Conservação e de seus respectivos representantes titulares e suplentes.
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6) Ato legal de criação e CNPJ, em caso de entidades governamentais;
7) Estatuto registrado em cartório e CNPJ, em caso de entidades não governamentais;
8) Cópia da ata de Reunião em que houve eleição, registrada em Cartório ou com atestado de
fé pública por servidor do IBAMA, em caso de representantes de comunidades da Reserva
eleitos por suas comunidades - sejam pessoas físicas ou formas organizativas.

ANEXOIII - Os atores sociais na formação dos Conselhos Deliberativos
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ANEXO IV - Integração entre a formação do Conselho Deliberativo e a

elaboração do Plano de Manejo

Técnicos DISAM + Populações tradicionais

s

Definição de temas focais

Jl

Zoneamento

s
s

Plano de Utilização (esboço)-----

Definição de Políticas
Públicas p/ Resex/RDS

Definição de atores para compor o
Conselho e de elementos para o
Plano de Ação Bianual do Conselho

il
Jl

Conselho Deliberativo
Elaboração do Plano de Ação
Bianual do Conselho e ( esboço ou
minuta) do Plano de Manejo

s

Plano de Manejo
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