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APRESENTAÇÃO

JACOBI, Pedro Roberto

Este livro é o produto da reflexão dos pesquisadores envolvidos no projeto 
de pesquisa Aprendizagem Social e sua aplicação nas relações entre Ciência 
e a Governança Ambiental: 4 Estudos de caso no Estado de São Paulo. 
O projeto teve como objetivo contribuir para melhorar a compreensão 
sobre as formas de geração, transferência e apropriação de conhecimento 
das instituições acadêmicas às diferentes instâncias e órgãos de gestão 
ambiental, enquanto articulação essencial para a Governança Ambiental. 
Agradecemos ao CNPq pelo apoio recebido por meio do processo 
476500/2010-9, que foi fundamental para a realização da pesquisa e para a 
produção deste livro. 

O projeto Aprendizagem Social buscou fornecer os melhores elementos 
para a compreensão das dinâmicas atuais de transferência e apropriação 
do conhecimento sistematizado e científico da academia, enquanto formas 
mais acessíveis de informação, ferramentas de facilitação e negociação, 
por exemplo, pelas instâncias de decisão de políticas públicas, enquanto 
articulação essencial para a Governança Ambiental. Teve como objetivo 
avançar quanto à tradução do conhecimento científico para um público leigo, 
a construção de uma linguagem comum em torno dos problemas que cada 
realidade vivencia e desenvolver ferramentas de facilitação e negociação. 
Os componentes que envolvem a tradução, a discussão, a deliberação e 
a ação concreta são necessários e sua implementação é importante para 
permitir o controle social nas diversas situações que compõem a dinâmica 
do projeto. O tema de pesquisa que uniu os pesquisadores foi a articulação 
entre a gestão do conhecimento, os processos de aprendizagem através de 
diversas manifestações, no sentido de analisar as interações em curso entre 
produção científica e governança ambiental, em especial a questão das 
Áreas de Proteção Ambiental como seu elemento articulador e integrador. 
Estas perguntas nortearam o trabalho de pesquisa:
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1) Quais os determinantes de diferentes processos de aprendizagem 
social estimulados e promovidos por instituição acadêmica associados à 
governança ambiental? Que fatores os condicionam?

2) É possível aperfeiçoar os processos de aprendizagem social associados 
à governança ambiental? De quais instrumentos e ferramentas dispõe a 
universidade para seu avanço? 

A hipótese que deriva das perguntas é que a aplicação de metodologias 
inovadoras baseadas em aprendizagem social, como por exemplo, 
modelagem multiagentes, que ampliem a visão temporal e criem cenários 
de mudanças ambientais profundas, o que incorpora e difunde o 
conhecimento científico de forma acessível, pode contribuir para estimular 
a cooperação entre os atores envolvidos e harmonizar processos de gestão 
ambiental compartilhada. 

Para tanto se desenvolveu um conjunto de atividades articuladas e 
interconectadas:

1) Mapear, diagnosticar, sistematizar e analisar quatro processos de 
governança ambiental, com ênfase nas inter-relações água, território, 
população, visando identificar os principais atores sociais e processos 
que configuram as realidades locais. A partir desta análise, observar os 
potenciais de fortalecimento de práticas de aprendizagem social para a 
tomada de decisão no interior das instâncias participativas, em diferentes 
situações que compõem o leque de estudos de caso da equipe de pesquisa;

2) Identificar, dentre os processos de governança ambiental, que 
conhecimentos gerados nas diversas instâncias acadêmicas foram 
incorporadas nas políticas públicas de gestão. E quais são os debates que 
ocorrem na universidade sobre o tema relacionado à gestão ambiental que 
não são trazidos para as práticas das políticas públicas;

3) Aperfeiçoar o desenvolvimento de metodologias e atividades de 
aprendizagem social que fortaleçam a incorporação destas discussões 
acadêmicas nos diagnósticos colaborativos e articulados, a partir da 
presença de múltiplos parceiros institucionais e comunitários na gestão 
compartilhada, a fim de torná-la mais qualificada a negociação de atores 
sociais numa perspectiva intersetorial, com ênfase nos múltiplos aspectos 
contemplados na governança ambiental;

4) Desenvolver atividades de capacitação e produção de material pedagógico 
com foco na aprendizagem social, governança ambiental inter-relação com 
os recursos naturais e o planejamento ambiental, na qual a premissa é a 
difusão do conhecimento científico dentro das instâncias participativas de 
tomada de decisão;



13

5) Avaliar, os impactos e resultados das diferentes ferramentas e 
instrumentos metodológicos utilizados nos estudos de caso e os alcances 
e limites das relações entre as instituições acadêmicas e diferentes 
instâncias e órgãos de gestão ambiental, enquanto articulação essencial 
para a boa governança. 

A base conceitual da proposta tem como premissa a necessidade de 
articulação entre a elaboração de diagnósticos e a capacitação para a gestão 
compartilhada, através de ferramentas que facilitem a Aprendizagem Social 
(Social Learning-SL), e que podem contribuir no processo de construção 
de tomada de decisão compartilhada, interdisciplinar e intersetorial. A 
pesquisa alicerçou-se no desenvolvimento de metodologias inovadoras, 
na abordagem dos conflitos em torno da gestão e monitoramento do 
território, na qual o referencial e as abordagens foram centradas no 
conceito de Aprendizagem Social. O desafio é criar capacidade crescente 
nas instâncias participativas nos Conselhos Gestores, sejam estes de 
organizações municipais, territoriais/ regionais e de bacias hidrográficas 
para executar tarefas rotineiras e de planejamento relacionadas com a 
governança ambiental. Dentre os elementos que podemos destacar nas 
diferentes escalas de governança (local, regional e de bacia) está o contexto, 
o processo e os resultados, que são frutos das diferentes abordagens 
que condicionam as ações, bem o como as diferentes perspectivas de 
intervenção dos atores envolvidos. 

Como a realidade não é algo controlável somente por um ator, uma 
pluralidade de atores participam do jogo social para alcançar seus objetivos, 
e o fazem de acordo com os recursos que controlam e dos quais dispõem, e 
lançam mão de estratégias de cooperação ou conflito, a partir de diferentes 
estratégias, argumentos, atitudes e recursos. Todo ator controla algum 
tipo de recurso. Os recursos podem ser políticos, humanos, cognitivos 
(de conhecimento), institucionais, materiais, simbólicos, financeiros, 
organizacionais, etc. Por outro lado, a gestão dos recursos naturais, baseada 
no envolvimento dos múltiplos stakeholders, demanda a convergência 
de três premissas-chave: a) nem todos os atores, isoladamente, têm as 
informações necessárias, as competências legais e os recursos para a gestão 
satisfatória do recurso, o que exige a colaboração entre eles; b) a gestão de 
recursos naturais requer uma forma de organização, ou seja, para facilitar 
a colaboração e coordenar as suas ações é preciso estabelecer um processo 
cooperativo orientado a longo prazo; e c) todo o processo de gestão, com 
destaque para os recursos naturais, é um processo de aprendizagem de 
longo prazo, o que demanda o desenvolvimento de novos conhecimentos, 
atitudes, habilidades para lidar com as diferenças de forma construtiva, 
adaptar-se às mudanças e enfrentar a incerteza (HARMONICOP, 2003). 
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Trata-se, portanto, de colocar em prática a elaboração, implementação e 
avaliação de novas tecnologias sociais, como mencionado anteriormente, 
para fortalecer a articulação de atores e instituições no desenvolvimento 
de pactos para a governança ambiental. A articulação de pesquisadores em 
torno desse projeto é fruto da percepção que o grupo aqui constituído tem 
sobre a necessidade de um olhar complexo, interdisciplinar e transversal 
sobre os conflitos e as interfaces da gestão ambiental com as dimensões 
territorial, institucional e sociocultural. Essa proposta de agregação de 
áreas de conhecimento tem respaldo prático em diversos países da Europa 
com arcabouço teórico consistente, como é o caso de diversas experiências 
desenvolvidas por pesquisadores europeus sobre Aprendizagem Social, 
notadamente na Gestão da Água (HARMONICOP, 2003). 

O projeto ressalta a importância de agregação de pesquisadores de diversas 
áreas e unidades da USP para pesquisa, reflexão e disseminação de 
conhecimento desenvolvido e seu diálogo com experiências em diversos 
níveis vinculadas à governança ambiental, assim utiliza-se da experiência 
relacionada à gestão das águas em diversas realidades, enquanto objetos 
de estudo complexos. Dá-se continuidade à pesquisa já concluída em 
2010 sobre “Aprendizagem social na gestão compartilhada de recursos 
hídricos em quatro bacias hidrográficas no Estado de São Paulo: desafios e 
oportunidades para a cooperação em plataformas multiatores”, transcende o 
escopo anterior e amplia o enfoque para outras realidades ambientais, como 
aquelas características da zona costeira, além da gestão compartilhada de 
recursos hídricos. Participaram da pesquisa os professores: Pedro Roberto 
Jacobi (Prof. Titular da Faculdade de Educação-FE/USP e do Programa 
de Pós Graduação em Ciência Ambiental da USP/PROCAM/IEE/USP) 
na qualidade de coordenador; os professores doutores, Alexandre Turra 
(Instituto Oceanográfico - IO/USP), Denise de La Corte Bacci (Instituto 
de Geociências – IGc/USP), Ana Paula Fracalanza (Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades – EACH/USP e PROCAM/IEE/USP), Silvia 
Helena Zanirato (Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH/USP 
e PROCAM/IEE/USP) e Gerardo Kuntschik (Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades – EACH/USP); os pesquisadores mestres Felipe Zanusso, 
Luizi Estancione e Marcelo Misato; doutoras Mariana Paz, Vânia Nunes 
dos Santos; e as alunas de Doutorado, Luciana Xavier, e Sandra Beu (in 
memoriam); vinculados ao Grupo de Pesquisa GovAmb/IEE/USP e 
ao Laboratório de Pesquisa e Práticas em Educação e Sustentabilidade 
LAPPES-USP. 

O projeto teve como objetivo entender a dinâmica de aprendizagem social 
ligada à governança ambiental de quatro unidades de conservação do 
estado de São Paulo:

• Área de Proteção Ambiental Itupararanga (APA Itupararanga);
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• Área de Proteção Ambiental Tietê (APA Tietê); 

• Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte (APAMLN); 

• Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro (APAMLC).

De maneira geral, buscou-se entender os fatores que favorecem 
ou dificultam a AS em cada estudo de caso, com foco no papel das 
universidades e centros de ensino e pesquisa na transferência e 
apropriação do conhecimento pertinente à gestão da unidade. Para atingir 
o objetivo do projeto, as informações de cada APA foram coletadas por 
meio de abordagens distintas que contaram com pesquisa documental, 
observação participante e aplicação de questionários aos conselheiros. 
Por meio da combinação dessas três abordagens, analisaram-se dois 
biênios de atuação dos conselhos, com foco nos anos de 2009 a 2013, de 
acordo com as informações disponíveis em atas e registros de reuniões de 
cada APA, que foram disponibilizadas aos pesquisadores. Estas análises 
foram complementadas com reuniões entre a equipe de pesquisa e os 
gestores das APAs, além de intervenções pontuais com apresentação das 
ferramentas promotoras da gestão participativa em alguns conselhos. 
A Figura 1 apresenta o modelo conceitual que resume as etapas de 
realização do projeto. 
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1. Contexto
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1.2 Sistema Físico

2.2 Envolvimento social 2.3 Gestão de conteúdo2.1 Práticas 
relacionais

2. Processos

3. Resultados

1.1 Sistemas de 
Governança

3.2 Qualidades 
técnicas

2.2.1 Definição do problema
2.2.2 Limites da gestão

2.2.3 Estratégias de 
negociação

2.2.4 Liderança e facilitadores
2.2.5 Espaços de interação
2.2.6 Alocação de recursos

5. Ferramentas 
de 

Comunicação 
e Informação

4.Re
alimentação

Figura 1. Apresenta o modelo conceitual que resume as etapas de realização 
do projeto. (Traduzido de CRAPS; MAUREL, 2003)i

i. CRAPS, M.; MAUREL, P. Social Learning Pool of Questions: An instrument to diagnose Social 
Learning and IC-tools in European River Basin Management. - HarmoniCOP combined WP2/
WPE deliverable (online). Available from: http://www.harmonicop.info



Capítulo 1

MEIO AMBIENTE, APRENDIZAGEM SOCIAL E O PAPEL DA 
UNIVERSIDADE

JACOBI, Pedro Roberto

1. Introdução

O quadro socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas 
revela que o impacto dos humanos sobre o meio ambiente causa problemas 
socioambientais cada vez mais complexos, tanto em termos quantitativos 
quanto qualitativos. O agravamento dos níveis de deterioração das 
condições socioambientais tem provocado um aumento da vulnerabilidade 
socioambiental e, apesar do incremento das iniciativas governamentais e não 
governamentais para ampliar o acesso à informação, o que aumenta a percepção 
do público sobre seus efeitos, a incidência e intensidade de desastres naturais 
e os prejuízos econômicos resultantes têm crescido de forma significativa. 
Num contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e dos 
seus ecossistemas, chama atenção a prevalência da racionalidade cognitivo-
instrumental que agravou a situação ambiental do planeta. Nessa direção, o 
tema da sustentabilidade tem assumido um papel central na reflexão em torno 
das dimensões do desenvolvimento e das alternativas que se configuram.

É fato que existe uma evolução do debate quanto à necessidade de 
fortalecimento dos processos participativos de comunicação, negociação, 
planejamento, implementação e controle, associados com a gestão de 
recursos naturais. O conceito de governança que aqui se apresenta está 
centrado sobre a noção de poder social que media as relações entre Estado 
e sociedade civil, como espaço de construção de alianças e cooperação, mas 
também permeado por conflitos que decorrem das assimetrias sociais e 
seus impactos no meio ambiente e das formas de resistência, organização e 
participação dos diversos atores envolvidos. O conceito transcende, portanto, 
uma abordagem técnico-institucional e se insere no plano das relações de 
poder e do fortalecimento de práticas de controle social e constituição de 
públicos participativos (JACOBI, 2009).
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As transformações em curso exigem o aperfeiçoamento dos sistemas de 
governança em decorrência da crescente complexidade dos problemas 
ambientais, estruturas de gestão e governança ambiental, mudanças 
rápidas nas composições de produtos, serviços e tecnologias, problemas em 
muitas interferência nas etapas do sistemas de causa e efeito, redução dos 
recursos públicos e demandas públicas cada vez mais sofisticadas e maiores 
(ROLING; WOODHILL, 2001).

Assim a governança pode ser entendida a partir de um referencial normativo, 
usado para descrever o avanço no processo pelo qual instituições formais 
de governo estabelecem um diálogo sobre o processo político com outros 
atores da sociedade civil. O conceito refere-se a uma forma de coordenar 
atores com base na colaboração, consenso e decisões democráticas, em 
contraponto ao que naturalmente se configura como processos decisórios 
isolados da participação de setores mais amplos da sociedade. O surgimento 
de novas formas de governança implica em uma maior disposição para 
conviver com incertezas na área da formulação de políticas, e que possa 
garantir a conservação da capacidade do ecossistema em prover serviços 
ecológicos ao mesmo tempo em que os interesses e objetivos dos atores 
sociais são atendidos – sem que isso cause um custo ou sobrepeso para a 
sociedade como um todo (CRAPS, 2003).

Entretanto, observa-se que não se trata apenas da construção de arcabouços 
legais e da criação de normas, sistemas de controle, regulamentação e 
legislações; mas trazer à luz a importância da dimensão associada com 
os aspectos interpessoais. As normas e regras só fazem sentido quando 
internalizadas e respeitadas, servindo ao propósito de criar incentivos 
ou constrangimentos ao comportamento individual e coletivo para a 
produção do bem comum. Entretanto, para serem efetivas, devem ser a 
expressão dos valores coletivos de um grupo. O processo de elaboração 
dessas normas deve ser o mais abrangente, participativo e representativo 
possível. E isso demanda o estabelecimento de um sistema de regras, 
normas e condutas que reflitam os valores e visões de mundo daqueles 
indivíduos sujeitos a esse marco normativo. A construção desse sistema é 
um processo participativo, e acima de tudo, de aprendizagem. Entende-se 
que a governança de recursos de uso comum é tão eficaz quanto maior for a 
perspectiva de aprendizado social. Processos de governança que se tornam 
bem sucedidos estão alicerçados sob a premissa de que os atores sociais 
participem em dinâmicas que fortaleçam a aprendizagem social (JACOBI, 
2012). 

Nesse sentido e com foco no papel da produção de conhecimento e sua 
multiplicação, existe a necessidade de reconhecer que a realidade complexa e 
os desafios globais demandam um repensar, uma redefinir e um reaprender, 
e nesse sentido o papel da Universidade e dos seus pesquisadores através de 
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formas colaborativas de atuação pode promover novas ideias que, pautadas 
pela concepção de aprendizagem social, avancem em direção a mudanças 
na forma de se abordar o meio ambiente. 

O processo de aprendizagem é essencial para transformar a forma de se 
pensar a realidade que nos cerca, e para tanto um dos maiores desafios é de 
incrementar a resiliência através do papel exercido por aquele que aprende, 
pelo objeto que se ensina, e pelas potenciais mudanças no plano físico, 
biológico, social, cultural e econômico que intervêm no processo.

A inovação na gestão surge como uma mudança consciente de paradigmas 
que supõe uma racionalidade, e isto implica certo deslocamento do eixo 
de atuação, o que permite observar e analisar as mudanças nas práticas 
individuais, grupais e institucionais. Nesse sentido, o caminho para uma 
sociedade sustentável se fortalece na medida em que se desenvolvam 
práticas que, pautadas pelo paradigma da complexidade, aportem para os 
ambientes pedagógicos uma atitude reflexiva em torno da problemática 
ambiental, na formação de novas mentalidades, conhecimentos e 
comportamentos. Isso implica na necessidade de se multiplicarem as 
práticas. Um aspecto chave do pensamento resiliente é que as mudanças, 
por vezes abruptas ou repentinas, interpretadas como crises, percebidas 
ou reais, podem promover renovação na forma de pensar e inovar. Nessa 
direção, a aprendizagem joga um papel fundamental nos sistemas sócio-
ecológicos, notadamente no compartilhamento de experiências entre 
diferentes atores sociais, o que potencializa novas perspectivas e caminhos 
para promover sustentabilidade socioambiental (GUNDERSON, 2003; 
WALS, 2006).  

Quando se aborda o tema da resiliência, deve se considerar que nos 
referimos tanto à capacidade de lidar com momentos de crise ou 
processos como mudança climática, e o uso desses eventos para promover 
mudanças e inovações. O pensamento resiliente abre estimulantes espaços 
de aprendizagem, articulação, compartilhamento e recombinação de 
experiências com ênfase nas interdependências entre pessoas e natureza. 
Essa nova forma de pensar, segundo Berke et al. (2008) abre a possibilidade 
de não apenas reconstruir as estruturas do passado, mas de antecipar,  
adaptar, aprender e modificar as ações da sociedade, a fim de promover 
bem estar face às grandes mudanças no mundo interconectado e complexo. 
Assim pode se afirmar que a resiliência demanda aprendizagem social e 
novas formas de diálogo multiescalar. Coloca-se o desafio de desenvolver 
conhecimento à uma melhor compreensão do atual processo de mudanças 
e aplicação de referenciais de conhecimento compartilhados para dar novas 
respostas aos complexos processos existentes no sentido de direcionar a 
dinâmica e a capacidade adaptativa da governança de recursos naturais 
como processos multi-níveis de aprendizagem.
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Há um aparente consenso compartilhado por diversos indivíduos, governos 
e empresas de que a forma em que vivemos e nos organizamos socialmente 
segue um curso claramente insustentável. O que tem se tornado cada 
vez mais claro é que para romper com esses padrões insustentáveis de 
produção e consumo, e que influenciam diretamente no comportamento 
da sociedade, outra lógica se faz necessária, impulsionada por processos de 
aprendizagem que permitam ações tanto individuais como coletivas e que 
promovam efetivamente essa transformação (WALS, 2007).  

Para tanto, coloca-se o desafio de ruptura com a compartimentação do 
conhecimento, e isso envolve um conjunto de atores do universo educativo 
em todos os níveis. Abre-se a possibilidade de potencializar outras 
racionalidades para o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, 
da formação e capacitação docente, de profissionais em geral e da 
comunidade universitária, isso fortalece os conteúdos e conhecimento 
baseados em valores e práticas sustentáveis, indispensáveis para estimular 
o interesse, o engajamento e a responsabilização. 

A preocupação em consolidar uma dinâmica de ensino e pesquisa desde 
uma perspectiva interdisciplinar enfatiza a importância dos processos 
sociais que determinam as formas de apropriação da natureza e suas 
transformações através da participação social na gestão dos recursos 
ambientais, leva em conta a dimensão evolutiva no sentido mais amplo e 
inclui as conexões entre as diversidades biológica e cultural, assim como 
as práticas dos diversos atores sociais e seu impacto na sua relação com o 
meio ambiente. 

Desde os anos 80 tem sido desenvolvida ampla produção no plano teórico, 
da qual o enfoque do desenvolvimento sustentável é parte componente 
(VEIGA, 2005; 2007). O avanço do quadro de degradação ambiental e 
da crescente desigualdade entre regiões assume um lugar de destaque 
que reforça a importância de adotar esquemas integradores, e demanda 
a necessidade de repensar os paradigmas existentes; e de outro, o alarme 
dado pelos fenômenos de aquecimento global e a destruição da camada de 
ozônio, dentre outros problemas. 

A partir de 1987 com a divulgação do Relatório Brundtlandt, também 
conhecido como “Nosso Futuro Comum”, a ideia do “desenvolvimento 
sustentável” representa um ponto de inflexão no debate sobre os impactos 
do desenvolvimento. A abordagem em torno da complexidade das causas 
que originam os problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade 
global não só reforça as necessárias relações entre economia, tecnologia, 
sociedade e política; como chama a atenção para a necessidade do reforço 
de uma nova postura ética em relação à preservação do meio ambiente, 
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caracterizada pelo desafio de uma responsabilidade tanto entre as gerações 
quanto entre os integrantes da sociedade dos nossos tempos.

Desde a Rio 92 o enfoque foi adotado como um marco conceitual que 
presidiu todo o processo de debates, declarações e documentos formulados. 
Assim, a interdependência entre o desenvolvimento socioeconômico 
e as transformações no meio ambiente marca também a afirmação de 
uma filosofia do desenvolvimento, o que define as possibilidades de 
crescimento e um conjunto de iniciativas que levem em conta a existência 
de interlocutores e participantes sociais relevantes e ativos através de 
práticas educativas e de um processo de diálogo informado, o que reforça 
um sentimento de corresponsabilização e de constituição de valores éticos 
(JACOBI, 2005).   

Atualmente o avanço rumo a uma sociedade sustentável é permeado de 
obstáculos, na medida em que existe uma restrita consciência na sociedade 
a respeito das implicações do modelo hegemônico de desenvolvimento. 
É possível afirmar que as causas básicas que provocam atividades 
ecologicamente predatórias podem ser atribuídas às instituições sociais, 
aos sistemas de informação e comunicação e aos valores adotados pela 
sociedade. Isso implica principalmente na necessidade de estimular uma 
participação mais ativa da sociedade no debate dos seus destinos, como uma 
forma de estabelecer um conjunto socialmente identificado de problemas, 
objetivos e soluções. 

Isso demanda uma mudança no acesso ao conhecimento, à informação 
e por transformações institucionais e da lógica de governança estatal 
e corporativa e da formação de lideranças focadas nas premissas que 
norteiem a construção de uma sociedade sustentável, a partir do exercício 
de uma cidadania ativa e da mudança de valores individuais e coletivos.  
A multiplicação dos problemas ambientais tem imposto às diversas 
disciplinas científicas temas para os quais essas não estavam anteriormente 
preparadas e cujo enfrentamento as obriga a reformular os parâmetros de 
ensino e pesquisa. 

O caminho para uma sociedade sustentável se fortalece na medida em 
que se ampliem práticas educativas que, pautadas pelo paradigma da 
complexidade, conduzam a uma atitude reflexiva em torno da problemática 
ambiental e visem traduzir o conceito de ambiente na formação de novas 
mentalidades, conhecimentos e comportamentos. A ênfase na abordagem 
da complexidade coloca-se como uma alternativa para a busca de novas 
formas de gerar conhecimento, e promover uma inflexão na estrutura 
consolidada que gerou uma hierarquia de saberes (JACOBI; BEDUSCHI, 
2013). Assim, a sustentabilidade como novo critério básico e integrador 
precisa estimular permanentemente as responsabilidades éticas, na medida 
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em que a ênfase nos aspectos extraeconômicos serve para reconsiderar os 
aspectos relacionados com a equidade, a justiça social e a ética dos seres 
vivos.

A sustentabilidade como novo critério básico e integrador pode fortalecer 
valores coletivos e solidários, a partir de práticas educativas contex-
tualizadoras e problematizadoras que, pautadas pelo paradigma da 
complexidade, aportem a uma atitude de ação-reflexão-ação em torno da 
problemática ambiental.

Trata-se de estimular e promover uma ampliação da visão crítica sobre a 
lógica de insustentabilidade, expandir o acesso aos canais multiplicadores 
de ideias e práticas que apresentam visões alternativas e promovem a 
corresponsabilidade na sociedade.

2. Os desafios do compartilhamento de conhecimento

A fim de entender como esses processos acontecem em grupos gestores 
de Unidades de Conservação (UCs)do Estado de São Paulo e como eles 
podem ser estimulados através de uma maior aproximação dos conselhos, 
das universidades e centros de pesquisa, foi desenvolvido o projeto 
“Aprendizagem Social e sua Aplicação nas Relações entre Ciência e 
Governança Ambiental: Quatro Estudos de Caso no Estado de São Paulo”. O 
Projeto foi desenvolvido durante o período de 2011 a 2013 sob coordenação 
do Prof. Dr. Pedro Roberto Jacobi, e contou com o envolvimento de um 
grupo multidisciplinar do Grupo de Acompanhamento e Estudos de 
Governança Socioambiental (GovAmb/IEE/USP). 

A realidade socioambiental revela a necessidade de fortalecimento dos 
processos participativos de comunicação, negociação, planejamento, 
implementação e controle, associados com a gestão de recursos naturais. 
As transformações em curso exigem o aperfeiçoamento dos sistemas 
de governança: crescente complexidade dos problemas ambientais, das 
estruturas de gestão e governança ambiental (JACOBI, 2012). 

Entende-se que a governança de recursos de uso comum é tão mais 
eficaz quanto maior for a perspectiva do aprendizado social. Processos 
de governança que se tornam bem sucedidos estão alicerçados sob a 
premissa de que os atores sociais participem em dinâmicas que fortaleçam 
a aprendizagem social. 

O nível atual de esgotamento dos ecossistemas, a sobre-exploração dos 
recursos naturais, o crescente número de conflitos e desigualdades de natureza 
socioambiental, e mais recentemente, a constatação cada vez mais irrefutável 
das alterações climáticas demanda novas respostas e articulações entre 
ciência, economia, sociedade e Estado. Observa-se que muitos dos problemas 
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socioambientais residem na incapacidade de construção de soluções 
compartilhadas entre as partes envolvidas no uso dos recursos comuns.  

A emergência da questão ambiental induz um processo mais complexo 
do conhecimento e do saber para apreender os processos materiais que 
configuram o campo das relações sociedade-natureza (MORIN, 2007).  A 
visão de complexidade enquanto tudo que é “tecido junto” representa a 
resposta face “às articulações despedaçadas pelos cortes entre disciplinas, 
entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento” (MORIN, 1998, 
p. 177). O maior desafio é de religar os saberes e romper com o reducionismo 
e abrir espaço para o que Morin (2005, p. 205) denomina de “pensamento 
que sabe dos seus limites e da realidade das incertezas”. 

As transformações sociais em curso demandam cada vez mais concepções 
interdisciplinares para orientar tanto estratégias de pesquisa e de formação 
de políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável, na qual se deve 
reconhecer os efeitos das políticas econômicas vigentes sobre a dinâmica dos 
ecossistemas e sobre as condições de vida das sociedades (FUNTOWICZ, 
2000; SACHS, 2007).Os enfoques de conhecimento se consolidam a partir 
de referências em torno dos efeitos da problemática ambiental sobre as 
transformações metodológicas, os diálogos interdisciplinares que abrem 
um novo horizonte para o diagnóstico das mudanças socioambientais 
e propiciam a formulação de diferentes abordagens em torno da 
sustentabilidade ambiental (JACOBI, 2000).

A ênfase em práticas que estimulam a interdisciplinaridade e a 
transversalidade revela o grande potencial que existe para sair do 
lugar comum e o trabalho com temáticas que incitam mudanças no 
comportamento, na responsabilidade socioambiental e na ética ambiental, 
o que estimula outro olhar. Trata-se da importância de compreender a 
complexidade envolvida nos processos e o desafio de ter uma atitude mais 
reflexiva e atuante e, por conseguinte, que os cidadãos se tornem mais 
responsáveis, cuidadosos e engajados em processos colaborativos com o 
meio ambiente (WALS, 2007).

Os referenciais da Aprendizagem Social (AS) se inserem nas práticas 
socioambientais educativas de caráter colaborativo, que têm se revelado 
como veículo importante na construção de uma nova cultura de diálogo e 
participação (ARNSTEIN, 2002; JACOBI et al., 2006). 

Enquanto abordagem, que integra as relações entre as esferas subjetivas 
e intersubjetivas, se amplia a possibilidade de constituir identidades 
coletivas em vários espaços de convivência e debates. Isto abre caminhos 
para incrementar os potenciais dos espaços de diálogos horizontalizados, 
de aprendizagem do exercício da democracia participativa, o que promove 
experiências de construção de projetos de intervenção coletiva.
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É possível, assim, que se configurem estratégias que englobam um conjunto 
de atores e práticas, enquanto elemento inovador para a construção de 
pactos de governança ambiental.

A abordagem multiatores reconhece que a maioria dos problemas complexos 
não serão resolvidos de forma unilateral, ou apenas por um grupo. Apesar 
da dificuldade de se articular diversos grupos, como é o caso da comunidade 
científica, os diversos atores envolvidos em atividades econômicas e os atores 
sociais e comunitários assim como os grupos políticos, esses processos 
promovem o encontro e debate de diferentes pontos de vista, o diálogo sobre 
cenários de futuro e opções a serem avaliadas, decisões a serem tomadas e 
ações a serem implementadas. Esses processos envolvem o trabalho com 
as complexidades, que movem as relações entre indivíduos, tanto no plano 
cultural, social, econômico e político. O desafio é desenhar e facilitar esses 
processos de forma a garantir sua efetividade (WOODHILL, 2004).

Nesse contexto, as experiências e práticas educativas e de pesquisa 
interdisciplinares ainda são recentes e incipientes. Os processos de 
conhecimento buscam estabelecer cortes transversais na compreensão e 
explicação dos contextos de aprendizagem e de formação. O estímulo é para 
a interação e interdependência entre as disciplinas e, consequentemente, 
entre as pessoas para o desenvolvimento de práticas interativas, como a 
aprendizagem social e a pesquisa-ação.

Wenger (1998) destaca o aprendizado como um fenômeno que reflete 
a natureza social do homem, no contexto de suas experiências de 
participação no mundo. E alerta para a lacuna do sistema educacional que, 
frequentemente, articula o ensino como se o aprendizado fosse um processo 
individual e desconectado das demais experiências da vida. Aponta que 
é na perspectiva da valorização do caráter social do aprendizado e dos 
aspectos colaborativos envolvidos que as comunidades de prática podem 
ser analisadas como promotoras de aprendizagem, na qual se destaca que 
grande parte do dia-a-dia do indivíduo se dá dentro das mesmas.

Instaura-se, assim, a importância de reconhecer a existência e de fortalecer 
comunidades de prática orientadas para a promoção da sustentabilidade. 
Comunidades que não podem ser impostas, mas sim imaginadas, 
identificadas, estimuladas, cultivadas e valorizadas.

Perceber a aprendizagem como ligada à vida, ao aprender vivendo, é 
reconhecer que não é apenas nas atividades especialmente programadas 
para o ensino que ela ocorre. Estes espaços tornam-se mais férteis quando, 
por intermédio do diálogo, todos se dispõem a dizer e ouvir, ensinar e 
aprender, individual e coletivamente. 
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Nesse sentido, a ideia de mudança é crucial, pois, na medida em que a 
aprendizagem é vista no âmbito da experiência individual, percebe-se 
que ela implica em transformação, em uma nova forma de entender e 
agir com as coisas. É na experiência social que se desenvolve a linguagem 
e o pensamento. Por intermédio da reflexão e memória, bem como da 
imaginação e idealização do futuro, as experiências vividas ganham 
novos significados. Na experiência reflexiva do ser humano é onde se 
assenta, assim, o seu potencial de produzir cultura e intervir na história. 
Se entendermos as experiências de vida como berço das interações 
socioambientais que o indivíduo estabelece na formação contínua de 
sua identidade, veremos que a formação da consciência ambiental e o 
engajamento nas causas ecológicas estão associados à disponibilidade e 
à qualidade das experiências de aprendizagem que o indivíduo vivencia. 
A educação para a sustentabilidade, enquanto promotora de processos de 
aprendizagem de novas práticas culturais, cada momento da vida cotidiana 
é, portanto, uma oportunidade de interação simbólica, um espaço/tempo 
com potencial para articular representações sociais que sejam mais 
sintonizadas com a cultura da paz, da justiça social e da sustentabilidade.

O arcabouço teórico da Aprendizagem Social nos demonstra que o 
aprendizado conjunto é fundamental para que as tarefas comuns e a 
construção de um acordo para a gestão de recursos naturais, levando em 
conta o processo no qual está inserida, seu contexto e seus resultados, levem 
ao entendimento da complexidade das questões ambientais que precisam 
ser decididas. Isso reforça a dimensão da participação, compartilhamento 
e corresponsabilização para decidir quais cenários de sustentabilidade 
desejados. Neste sentido, Pahl-Wostl (2002) argumenta sobre a necessidade 
de incorporar a concepção de “aprendizagem social” e busca ir além do 
simples processo racional de tomada de decisão. 

Para Wals (2006) o processo de aprendizagem social, deve enfatizar a 
colaboração, um processo conduzido pelo interesse coletivo cidadão e 
por abordagens que promovam rupturas com modelos mentais existentes, 
no qual enfatiza paradigmas emergentes de aprendizagem, reflexividade, 
agregação de ideias e reconhecimento da diversidade. Observa-se que ao 
falarmos de sustentabilidade, nos referimos a um processo que está muito 
associado com a forma como se ensina e aprende, assim como sobre o que 
se ensina e aprende, e também sobre a necessidade de fortalecer abordagens 
sistêmicas nos currículos, a importância de um desenho integrado de 
conteúdos e de múltiplas formas de pensar, e de romper as barreiras 
entre o aprendizado institucionalizado e aquele desenvolvido nos espaços 
comunitários.

O conceito pretende, portanto, integrar os seguintes fatores: uma reflexão 
crítica; o desenvolvimento de um processo participativo, múltiplo e 
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democrático; a construção de uma percepção partilhada do problema 
em relação ao grupo de atores sociais envolvidos; e o reconhecimento 
das interdependências e das interações dos atores (PAHL-WOSTL, 2002; 
WILDERMEERSH, 2007; JIGGINS, 2007).

O compartilhamento de conhecimento, sua produção e a valorização são 
algumas das formas mais frequentes de promover mudanças. Isto coloca 
a necessidade de avançar na produção de novas maneiras de interlocução 
e diálogo entre atores sociais numa perspectiva de criar uma cultura de 
resiliência pautada pela incessante necessidade de comprometer um 
numero crescente de indivíduos em ações pro-sustentabilidade nas 
escalas local e regional, aproveitando ao máximo os benefícios das novas 
tecnologias digitais. 

O que parece sensibilizar de forma crescente professores e pesquisadores 
para o envolvimento com práticas pautadas pela abordagem da 
aprendizagem social no campo da governança de recursos naturais e 
sua resiliência é a possibilidade de promover práticas colaborativas que 
possibilitem transformações nos modelos mentais. Abre-se um estimulante 
e criativo campo para promover conhecimento baseado na cooperação, 
compartilhamento de ideias, construção de acordos e sensibilização para a 
possibilidade de mudanças. Isso se relaciona com o fato que a aprendizagem 
social propicia uma nova interação com os aspectos que se revelam críticos 
face á necessidades que se colocam de enfatizar de forma crescente e 
continuada a governança adaptativa de sistemas sócio-ecológicos.

No entanto para quebrar o hiato existente entre o reconhecimento 
da crise social e ambiental e a construção real de práticas capazes de 
estruturar as bases de uma sociedade sustentável, coloca-se a necessidade 
de fortalecimento de comunidades de prática (WENGER, 1998)1 e da 
Aprendizagem Social (GLASSER, 2007)2 como processos que permitam 
ampliar o número de pessoas no exercício deste conhecimento e a 
comunicação entre essas pessoas, de modo a potencializar interações que 
tragam avanços substanciais na produção de novos repertórios e práticas 
de mobilização social para a sustentabilidade. 

Segundo Glasser (2007), o maior desafio é criar oportunidades de 
aprendizagem social ativas, nas quais ocorra o real envolvimento dos 
sujeitos em relações de diálogo, que favoreçam: a percepção da diversidade 
de opiniões e visões de mundo; a mediação de interesses individuais e 
coletivos; e a possibilidade de ampliação de repertórios que aumentem a 

1. Conforme Wenger (1998): “Comunidades de prática são grupos de pessoas que compartilham 
uma preocupação ou paixão por algo que fazem e aprendem como fazê-lo melhor na medida em que 
interagem com regularidade”. 
2. Aprendizagem social como processo de mudança cultural orientado para o enfrentamento dos 
problemas socioambientais da atualidade (GLASSER, 2007).
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capacidade de contextualizar e refletir (GLASSER, 2007; STERLING, 2007; 
WENGER, 1998).

As experiências e práticas educativas interdisciplinares ainda são recentes 
e incipientes. Os processos de conhecimento buscam estabelecer cortes 
transversais na compreensão e explicação dos contextos de aprendizagem 
e de formação. O estímulo é para a interação e interdependência entre as 
disciplinas e, consequentemente entre as pessoas, para o desenvolvimento 
de metodologias interativas. Aborda-se o estudo e conhecimento do meio 
ambiente através de uma concepção integrada, interdisciplinar, na qual 
se identifique disponibilidades e a se avalie as consequências do uso dos 
recursos naturais, fontes energéticas, tecnologias e empreendimentos, na 
formação do conhecimento e nas práticas e estruturas socioculturais. 

A preocupação em consolidar uma dinâmica de ensino e pesquisa desde 
uma perspectiva interdisciplinar enfatiza a importância dos processos 
sociais que determinam as formas de apropriação da natureza e suas 
transformações através da participação social na gestão dos recursos 
ambientais, considerem a dimensão evolutiva no sentido mais amplo, 
incluindo as conexões entre as diferentes matrizes da ciência, seja natural, 
da vida ou das ciências humanas, assim como as práticas dos diversos 
atores sociais, bem como o impacto da sua relação com o meio ambiente. A 
aglutinação de docentes em torno de linhas de pesquisa reflete a necessidade 
que se coloca para abranger temas complexos, de articular conhecimentos 
de forma organizada e coerente em espaços abertos ao diálogo e, também, 
à críticas que favoreçam a hibridação e articulação de conhecimentos, na 
qual se entende a interdisciplinaridade nos termos que Funtowicz e Ravetz 
(2000) como “um novo objeto científico”. 

A crescente incorporação da dimensão socioambiental ao processo de 
gestão empresarial e nas políticas públicas envolve a discussão de múltiplos 
aspectos da dinâmica organizacional. A articulação entre a ação prática 
e os pressupostos acadêmicos na formação de gestores que visem metas 
sociais, ambientais e éticas além dos negócios requer a incorporação 
de novos conceitos e métodos no qual as políticas, processos, práticas e 
programas se tornam partes integrantes da lógica de gestão (BORGER, 
2006). Assim além da responsabilidade social se incorpora a dimensão da 
sustentabilidade numa formação profissional que qualifique o formando 
a desenvolver práticas que agreguem os interesses dos stakeholders, e 
promova ações pautadas pela inovação e criatividade que permitam atender 
ao conjunto de demandas do planejamento e gestão ambiental de entidades 
governamentais e privadas.  

Atualmente o desafio de fortalecer uma educação ambiental convergente 
e multirreferencial se coloca como prioridade para viabilizar uma prática 
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educativa que articule de forma incisiva a necessidade de se enfrentar 
concomitantemente a degradação ambiental e os problemas sociais. Assim, 
a compreensão sobre os problemas ambientais se dá por uma visão do meio 
ambiente como um campo de conhecimento e significados socialmente 
construído, que é perpassado pela diversidade cultural e ideológica, 
como pelos conflitos de interesse. Nesse universo de complexidades, os 
repertórios pedagógicos devem ser amplos e interdependentes, na medida 
em que a questão ambiental é um problema híbrido, associado a diversas 
dimensões humanas. Os formadores devem estar cada vez mais preparados 
para reelaborar as informações que recebem, e dentre elas as ambientais, 
para poder transmitir e decodificar para os alunos a expressão dos 
significados em torno do meio ambiente e da ecologia nas suas múltiplas 
determinações e intersecções. A ênfase deve ser a capacitação para perceber 
as relações entre as áreas, e como um todo, destaca-se uma formação 
local/global e a busca para marcar a necessidade de enfrentar a lógica da 
exclusão e das desigualdades. Nesse contexto, a administração dos riscos 
socioambientais no contexto das áreas de proteção ambiental, nas suas 
diversas especificidades, coloca cada vez mais a necessidade de ampliar o 
envolvimento público através de iniciativas que possibilitem um aumento 
do nível de consciência ambiental dos moradores garantindo a informação 
e a consolidação institucional de canais abertos para a participação numa 
perspectiva pluralista. A educação ambiental deve não apenas destacar 
os problemas ambientais que decorrem da desordem e degradação da 
qualidade de vida nas cidades e regiões, mas gerar propostas alternativas 
que contribuam para a melhoria da qualidade de vida.

Entende-se que esta generalização de práticas ambientais só será possível 
se estiver inserida no contexto de valores sociais, mesmo que se refira a 
mudanças de hábitos cotidianos.
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Capítulo 2

O PATRIMÔNIO COMO FATOR DE IDENTIDADE E IMPUL-
SOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E DA PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL

MISATO, Marcelo Takashi; ZANIRATO, Silvia Helena

1. Apresentação

Este capítulo aborda os sentidos que o patrimônio cultural e natural 
assumem na contemporaneidade, entre os quais, o de reforçar a identidade 
social da comunidade que o abriga. Com esse entendimento procura 
discorrer sobre as identidades dos membros do Conselho Gestor (CG) 
de Áreas de Proteção Ambiental (APA) do Estado de São Paulo com 
os espaços que geram e que conservam em seu interior bens culturais e 
naturais. O patrimônio cultural e natural é aqui compreendido como um 
fator que pode ser visto como estímulo ao processo de desenvolvimento 
local e, assim, um elemento de proteção e valorização coletiva.

Sabemos que a identidade é indutora da participação (CANDAU, 2011). 
Assim considerado, procuramos entender as bases nas quais se constroem 
as identidades com os espaços apropriados e territórios que expressam 
modos de ver, que são decisivas para a governança.

Com esse propósito, o texto está organizado em sete partes. Inicialmente, 
abordamos os modos como foram instituídas no Brasil as políticas 
participativas. A seguir, discorremos sobre a identidade como um 
fator decisivo para a participação dos sujeitos sociais nas formulações e 
implementações de políticas públicas. Na continuidade, nos voltamos 
para as políticas públicas ambientais formuladas no âmbito dos Conselhos 
Gestores de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, nas quais se 
considera que a premência de vínculos afetivos e de reconhecimento 
dos atributos culturais e naturais das Unidades de Conservação são 
imprescindíveis para a gestão participativa desses espaços. Para finalizar, 
abordamos os usos sociais do Patrimônio Cultural e Natural, entre os quais 
o turismo, que pode ser um propulsor do desenvolvimento local, mas que 
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necessita ser criteriosamente planejado para que contribua, de fato, para 
a proteção de elementos frágeis, como o patrimônio cultural e natural em 
Áreas de Proteção Ambiental.
 
2. Participação social: um desafio
 
A Constituição Federal de 1988 assegurou uma série de conquistas e inovou 
em aspectos essenciais, especialmente no que concerne à descentralização 
político-administrativa, distribuiu as competências de gestão das políticas 
entre as instâncias municipais, estaduais e federais e aumentou o estímulo à 
participação da sociedade civil organizada. Assim, foi instituído um método 
de articulação democrático participativo, que definiu a corresponsabilidade 
entre sociedade e Estado na formulação, execução e controle das políticas, 
por meio da criação de mecanismo de participação comunitária com base 
na ação de órgãos locais (BRANCHER, 1993).

A descentralização implicou na criação de Conselhos como instâncias 
formuladoras de estratégias e de controle da execução das políticas, inclusive 
em quesitos financeiros. O Estado ficou com a tarefa de se organizar de 
maneira a propiciar a descentralização das ações, pondo fim à tradição 
centralizadora de gestão pública (DE MARCO, 1997). 

A participação da sociedade nos processos de formulação de políticas 
públicas tornou-se um dos princípios organizativos nas três esferas de 
poder (MILANI, 2008), sendo os conselhos “instrumentos de expressão, 
representação e participação da população” (GOHN, 2006, p. 7). Mas, 
passados 26 anos da aprovação da Constituição, permanece o desafio 
de não fazer do campo político “um espaço de relações interpessoais de 
mando e obediência definidas pela posição da autoridade” (CHAUÍ, 1991, 
p. 67). Para isso, os conselhos devem cumprir seu papel, o de deliberar 
sobre assuntos que tratam. Não é raro ouvir que
 

nos municípios sem tradição organizativo-associativa, os conselhos tem 
sido uma realidade jurídica formal, em muitas vezes, um instrumento 
a mais nas mãos de prefeitos e elites, falando em nome da comunidade, 
como seus representantes oficiais, não atendendo minimamente aos 
objetivos de serem mecanismos de controle e fiscalização dos negócios 
públicos (GOHN, 2006, p. 8).

Se a instituição dos Conselhos foi, de fato, um avanço institucional no 
diálogo entre o governo e a sociedade civil (TATAGIBA, 2005), não se 
pode ignorar que o setor público é o responsável pela formalização das 
políticas públicas. Há um processo formal de responsabilidade do Estado, 
legalmente constituído, que tem o poder e a autoridade sobre a população e o 
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território. A implementação de políticas não escapa das redes de interesses, 
necessidades e demandas existentes no próprio governo e/ou de segmentos 
da sociedade civil, que podem colaborar para que determinada ação se 
efetive ou não (RODRIGUES, 2010). Justamente por isso, a participação na 
tomada de decisão se faz em um processo que busca conciliar as preferências 
e interesses dos atores envolvidos.

Além das dificuldades diretamente vinculadas à dinâmica de funcionamento 
do Conselho Gestor, que afetam a capacidade de formulação, implementação 
e articulação das políticas públicas (MILANI, 2008), há também o que 
se denomina crise de governança, ou seja, o questionamento sobre a 
legitimidade do Estado em ser atuante e, também, a arena política do 
processo de decisão. 

O Estado em tese perdeu o monopólio de produção e proteção do 
bem público, que agora deve ser compartilhado com os interesses e 
responsabilidades da sociedade civil, mas, nem sempre isso ocorre. O 
poder de decisão dos Conselhos pode ser limitado pelo Estado, que acata 
ou não as decisões colegiadas e, consequentemente, inibe a participação 
social (DAGNINO, 2002).

Para compreender melhor os problemas existentes na gestão participativa, 
há que se entender o ciclo de políticas públicas que, de forma simplificada, 
compreende três etapas principais: 1) formulação; 2) implantação; 3) 
avaliação. Uma das principais ações do Conselho Gestor se efetiva na 
formulação, o que envolve a identificação e definição de problemas, a 
construção de agendas e elaboração de alternativas. 

É importante ressaltar que essas fases não refletem necessariamente a 
realidade, pois são conceituais e muitas delas se interligam e ocorrem de 
forma não sequencial (DAGNINO, 2002). As etapas e divisões apresentadas 
têm como objetivo facilitar a interpretação dos processos políticos e 
possibilitam “descobrir o que os governos fazem, porque fazem e que 
diferença isto faz”, dessa forma é uma descrição e explicação de causas e 
consequências da tomada de decisão sobre um território (DYE, 1975, p. 1). 
Isso não se faz sem identificar os aliados no processo coletivo e sem se fazer 
valer de uma cultura democrática. 

A democracia, devemos ter claro, não ocorre sem o exercício de divergências. 
A participação política não é dádiva e sim uma conquista (DEMO, 2001), 
e ela implica em querer mudar a política, em ter vontade de agir em prol 
de ações de governo, ciente de que isso gera conflito, o que é muitas vezes 
inevitável.
 

A política é a arte de tratar de desacordos, dos conflitos, das oposições e, por 
que não, de fazê-las surgir, incentivar, multiplicar, pois é assim que os caminhos 
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inesperados se abrem e que as possibilidades se multiplicam (THUNDEROZ, 
2010, p. 19).

Para a participação ser representativa e efetiva, os membros dos Conselhos 
precisam ter clareza de seu papel e de sua identidade com o que representam.

3. Identidade e apropriação territorial

Os vínculos identitários contribuem para a defesa de valores comuns, 
estimulam a participação e facilitam os processos de resolução de problemas. 
A identidade é um campo essencial para uma efetiva gestão participativa, 
mas isso não é dado, e sim construído.

A identidade é uma construção social, que ocorre por meio de um processo 
de significação partilhado por grupos sociais. Nesse processo, os sujeitos 
recorrem às informações que circulam no social e que são apropriadas, (re)
processadas e reorganizadas “em função de tendências sociais e projetos 
culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de 
tempo/espaço”. As informações são fornecidas “pela história, geografia, 
biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e 
por fantasias pessoais, pelos aparatos e de poder e revelações de cunho 
religioso” (CASTELLS, 1999, p. 23). 

Disto, depreende que as identidades são construídas por subjetividades 
individuais e coletivas e podem estar relacionadas a grupos sociais e a 
espaços territoriais. Em acordo com Manuel Castells (1999), as identidades 
são resultantes dos significados construídos a partir das experiências de 
vida de um determinado grupo social sobre um território e das relações 
de poder.

Três elementos são essenciais para a construção do sentimento de 
identidade: a unidade física, manifesta através do sentimento de 
pertencimento a um espaço, que delimita um grupo; a continuidade 
em um tempo cronológico e em seu sentido moral e psicológico; e o 
sentimento de coerência entre o indivíduo e seu meio. Aliado a esses 
três, outro fator determinante é a memória (POLLACK, 1992; CANDAU, 
2011). Que nos dizeres de Joël Candau

não pode haver identidade sem memória (assim como lembrança e 
esquecimento), porque somente esta permite a autoconsciência da duração. [...] 
Por outro lado, não pode haver memória sem identidade, pois o estabelecimento 
de relações entre estados sucessivos do sujeito é impossível se este não tem a 
priori um conhecimento de que esta cadeia de sequências temporais pode ter 
significado para ele (CANDAU, 2011, p. 442)
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As identidades se constroem na experiência, num processo contínuo 
de lembranças, esquecimentos, de incorporação de novos valores e 
abandono. É necessário o investimento na memória para reforçar o 
sentimento de unidade, de continuidade, de coerência, ou seja, de 
identidade (POLLACK, 1992). 

Esse investimento evidencia a existência de múltiplas identidades, e 
não somente uma, assim consideramos que os indivíduos durante sua 
experiência de vida convivem com diversos quadros sociais sobre os quais 
incidem suas memórias. Não se pode considerar a existência de uma 
identidade única e homogênea. É necessário pensar em múltiplos quadros 
sociais, que estão em constante mudança, assim como em indivíduos com 
múltiplas apropriações (SANTOS, 2001).

As identidades também implicam em laços que se fazem no tempo e no 
espaço e que permitem a configuração de territórios. Rogerio Haesbaert 
(2004, p. 01) entende que o território tem uma dupla conotação: material e 
simbólica e, “para quem tem o privilegio de usufruí-lo, o território inspira 
a identificação, o sentimento de pertencimento e a efetiva apropriação 
simbólica e cultural”.

A apropriação de um espaço, tornado território, é considerada por Paul 
Little (2002, p. 02) “como o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, 
usar e controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente 
biofísico, convertendo-o, assim, em seu território”.

O território expressa as práticas sociais e as formas de ocupá-lo e apropriá-
lo. Ele comporta, em diferentes graus de correspondência e intensidade, 
uma dimensão simbólica e cultural expressa nas identidades atribuídas 
pelos grupos sociais ao espaço onde vivem, e uma dimensão mais concreta 
de caráter político-disciplinar, de controle do espaço como forma de 
domínio dos indivíduos (HAESBAERT, 2004).

As relações políticas, econômicas e culturais que ocorrem no espaço 
definem as territorialidades, de modo que essas se encontram intimamente 
ligadas ao modo como as pessoas utilizam o espaço, como o organizam e 
quais significados atribuem a ele. 

Os sentidos de pertencimento, que decorrem dessas territorialidades, 
contudo, podem ser alterados pela constituição de outras territorialidades, 
que alteram modos como os grupos sociais se situam no espaço, separando 
o que era antes considerado um único território. Isso se passa, por exemplo, 
em espaços tornados Unidades de Conservação.

A criação de Unidades de Conservação nos espaços onde há relações 
estabelecidas acaba por cindir o território, dividi-lo em outras e novas 
territorialidades, definindo lugares (lugar de conservação da biodiversidade, 
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lugar da cultura, lugar das relações de trabalho). Assim, a identidade 
com o espaço se modifica, torna-se outra. Por todas essas razões, pensar 
a participação social em políticas públicas de gestão do espaço, tornado 
Unidade de Conservação, é um desafio imenso, que precisa ser melhor 
compreendido para que seja efetivamente democrático. 

A formulação e implementação de políticas ambientais expressam, como 
em outras políticas, interesses, necessidades e demandas diferenciadas e 
muitas vezes contraditórias. A disputa de poder entre as partes envolvidas 
no processo político tem como base a capacidade do homem de influenciar 
o comportamento de outros (RODRIGUES, 2010). Quando se trata da 
questão ambiental, isso pode ser agravado pelas alterações significativas 
que se colocam no espaço, por exemplo, com restrições aos usos, em prol 
da defesa de atributos ali encontrados. Para que essas ações de limitação 
de uso sejam incorporadas e defendidas pelos gestores das Unidades de 
Conservação, é preciso que esses tenham clareza da importância de seu 
pertencimento aos territórios, agora organizado em outras territorialidades. 

4. A participação política em Unidades de Conservação

Com a instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC) em 2000, a gestão participativa de áreas ambientalmente 
protegidas tornou-se obrigatória. A partir de então, foi definido que as 
Unidades deveriam ser geridas por um Conselho presidido pela instituição 
responsável pela administração da Unidade e composto por representantes 
da sociedade civil e do poder público. O Conselho Gestor deveria ser o 
principal fórum de participação no planejamento e na gestão da Unidade. 

O objetivo da criação das Unidades de Conservação (UC) foi o de ordenar 
a ocupação de espaços em áreas com características naturais e culturais 
singulares. Dentre as diversas categorias de Unidades de Conservação 
encontram-se as Áreas de Proteção Ambiental (APA), que correspondem a

uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas e tem como 
objetivo básico proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 
2000, p. 17).

 
As APA’s foram criadas com o intuito de promover o desenvolvimento 
sustentável e a qualidade de vida da população. Não por acaso, o maior 
desafio do Conselho Gestor desse tipo de Unidade de Conservação é o de 
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compatibilizar a conservação da natureza com as atividades econômicas e 
sociais desenvolvidas e propostas pelas populações do local. 

A gestão por meio do Conselho se baseia na formação de Plataformas 
Multiatores, representadas por órgãos do poder público e entidades 
da sociedade civil, cujo objetivo é o de garantir a conservação dos 
atributos naturais e culturais do espaço. É competência do Conselho 
acompanhar a elaboração do Plano de Manejo,  o instrumento de 
gestão territorial mais importante para a Unidade de Conservação, e 
a formalização e implementação de ações de proteção e fiscalização 
ambiental (BRASIL, 2000).

O processo de gestão de uma APA envolve uma diversidade de atores, o que 
implica em multiplicidade de práticas de gestão, que requerem negociação e 
decisão coletiva e, assim, cabe à instituição responsável pela administração 
da unidade viabilizar técnica, jurídica, administrativa e burocraticamente 
a decisão tomada.

A eficiência das políticas públicas ambientais, formuladas a princípio 
no âmbito dos Conselhos e aprovadas pelos órgãos superiores e de 
meio ambiente, estão intimamente vinculadas à forma como é gerida a 
Unidade de Conservação. Os melhores resultados são vistos em conselhos 
na qual o contexto político favorece a governança democrática e a 
corresponsabilização política (RODRIGUES, 2010).

Quando analisamos as ações dos Conselhos Gestores das APAs do 
Estado de São Paulo, geridas pela Fundação Florestal, vemos que, apesar 
de legalmente instituídas, há ainda um longo caminho a percorrer para 
alcançar um contexto favorável de representação e participação social.

Algumas das dificuldades na gestão participativa foram levantadas por 
Pedro Jacobi et al. (2013), e se traduzem em: 1) Envolvimento e participação 
dos stakeholder; 2)Estruturade governança; 3) Oportunidades de interação; 
4) Motivação e conhecimento das lideranças e facilitadores; 5) Abertura 
e transparência na gestão do Conselho Gestor; 6) Representatividade dos 
stakeholders; 7) Interpretação e reinterpretação dos problemas/questões 
enfrentados; e 8) Acesso à recursos para fomentar a participação. 

O empoderamento da sociedade civil, um dos fatores chave para a 
participação nos Conselhos Gestores, em muitos casos, é escasso e, via de 
regra, não ocorre (JACOBI et al. 2013). O que se verifica é um processo 
de discussão sem a consequente implementação das decisões colegiadas, 
o que torna o processo desgastante e desfavorece a construção de uma 
institucionalidade participativa (MILANI, 2008; PADDISON, 1999). 

Os Conselhos em uma APA são consultivos, assim é responsabilidade do 
órgão deliberativo superior implementar, ou não, as normas acordadas, em 
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conformidade com o que foi formulado pelo conselho. Permanece, segundo 
Jacobi et al. (2013), a dificuldade de descentralização do poder do Estado 
para a gestão dos recursos naturais e culturais, pois não há uma cultura 
instaurada para a efetiva ação, por exemplo, de grupos de trabalho na 
resolução de problemas. Nos casos estudados por Jacobi et al. (2013) nota-
se que as ações de planejamento ainda estão muito vinculadas à iniciativa 
do gestor da Unidade, e não dos conselheiros. Observa-se, assim, a falta de 
empoderamento dos conselheiros, traduzida na ausência de iniciativas e/
ou de ações desvinculadas da figura do gestor. 

O histórico de instituição dos Conselhos Gestores das APAs no Estado de 
São Paulo também explica as dificuldades de atuação dos conselheiros. 
Em um primeiro momento, quando foram criadas, o modelo instituído 
se caracterizava por uma formulação racional, implementação top down 
e uma avaliação indutora de mudanças. Essa associação teve como efeito 
formulações elaboradas em desacordo com metodologias específicas 
de planejamento, resultado de pouco diálogo e/ou acordos partidários, 
na qual se constata um poder indiferenciado entre as partes, a ausência 
da participação popular, e o favorecimento das elites no poder. Sua 
implementaçãoera aparentemente desprovida de conflitos imediatos, não 
envolvia a participação direta dos atores locais e seus resultados, por estarem 
atrelados a acordos e não possuíam planos e metas claras, eram ineficazes 
à sociedade mais ampla, porém atendem aos interesses dos proponentes 
(DAGNINO, 2002).

Com a percepção da ineficiência alcançada por esse modelo houve a 
busca por mudança a fim de implementar políticas públicas que possuam 
uma formulação incremental e implementação bottom up e avaliação 
ritualística. Essa composição, ao contrário da primeira, tem por princípio 
o planejamento prévio para a tomada de decisão, feito de forma a explicitar 
os conflitos existentes sobre a temática em questão. Por ser pautada 
em objetivos, planos e metas claros, sua implantação permite maior 
acompanhamento e, consequente, melhor avaliação dos resultados. 

É importante ressaltar que, ainda assim, a participação quantitativa 
e qualitativa nos Conselhos é variável de acordo com o entorno 
socioeconômico de cada Unidade, com o poder deliberativo conferido aos 
Conselhos e com a manutenção das decisões tomadas, que muitas vezes 
ficam à mercê das oscilações da gestão, de acordo com a conjuntura política 
(JACOBI et al. 2013).

A participação dos atores é decorrente do agrupamento ou categoria social 
ao qual se encontram vinculados. Porém, algumas vezes a indicação do 
membro do Conselho Gestor não está calcada nas experiências e vivências 
que ele tem com o espaço, apropriado como território, e isso ocorre tanto 
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com representantes do segmento público, quanto da sociedade civil. Sem 
vínculos mais efetivos com o espaço, os componentes acabam por se limitar 
a emitir opiniões e, a opinião apenas não basta, nos dizeres de Gohn (2006), 
assim como a participação tutelada. Torna-se imprescindível ter clareza 
do motivo para participar, em que contexto participar e quais interesses 
representam. Os vínculos com o território são necessários para um melhor 
posicionamento face aos desafios da defesa de posições e para a construção 
e consolidação de pactos.

Em um Conselho Gestor de Unidade de Conservação não há como pensar 
a participação sem fazer relação com a história e as tradições culturais do 
local, que vinculam o espaço a ser protegido com os interesses da população. 
Em um contexto de gestão participativa, não há como o Estado proteger e 
valorizar um território se a população local não reconhece sua importância 
ou não possui vínculos afetivos com o espaço e da mesma forma se o 
Estado não reconhece como importante a participação e o conhecimento 
da população local presente nos Conselhos. 

A vinculação afetiva resulta no reconhecimento dos atributos culturais 
e naturais da Unidade e contribuem para o empoderamento e a gestão 
participativa (COOKE; KOTHARI, 2001). Todavia, a vinculação, como 
elemento compositor da identidade é uma aprendizagem que pode ou não 
ocorrer. Em face disso, se faz necessário aliar o empoderamento com a 
Aprendizagem Social, definida como um aprender conjunto para o manejo 
e tomada de decisões. A expectativa é a de que, a partir dos vínculos 
identitários com os atributos a serem protegidos, seja possível reconhecer o 
contexto de criticidade na qual esses se encontram, conjugados às condições 
de governança para o seu manejo, e, assim, intervir de forma coletiva em 
contextos ambientais complexos (JACOBI, 2013). A vinculação favorece a 
percepção para o conjunto de problemas, prioridade de resolução e formas 
de ação sobre assuntos que afetam a vida dos proponentes, e que, justamente 
por isso, têm que ser uma construção coletiva, para uma resolução mais 
democrática e inclusiva.

A dinâmica de um bom quadro de governança e governabilidade, como 
definido por Milani (2008), a complementariedade entre o empoderamento 
e os vínculos identitários e também a Aprendizagem Social são caminhos 
que possibilitam aperfeiçoar os processos de gestão ambiental nas APAs. 

Os vínculos identitários, que contribuem para fortalecer a participação 
e a ação coletiva podem ser encontrados no esforço que os Conselhos 
empregam em prol do desenvolvimento local, muitas vezes alicerçado na 
valorização dos atributos culturais e naturais da Unidade de Conservação. 
O reconhecimento da possibilidade de contribuir para o desenvolvimento 
local, para a transformação da realidade local é um meio de estimular a 
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participação social na valorização dos atributos, ou seja, naquilo que 
designamos como patrimônio cultural e natural.

5. O patrimônio cultural natural como indutor de identidades

O que designamos como patrimônio não contempla somente os elementos 
culturais, mas também os naturais, elementos de natureza material e 
imaterial, que estão associados a um processo de construção coletiva, 
resultante de um contexto histórico e vinculado a um determinado grupo 
social e a um território (ZANIRATO, 2009).

Para Canclini (1994)

Esses bens são resultantes da dialética entre o homem e o meio, a comunidade e 
seu território, e vinculam o ser humano ao seu passado, quer no plano coletivo 
ou individual, quer no público ou privado.

Nesse sentido, o patrimônio é uma criação social, que se produz em um 
contexto territorial concreto; é algo que se define, que se transforma ao 
longo do tempo, mas que também se conserva para as gerações futuras. 
O reconhecimento e valorização dos atributos culturais e naturais estão 
diretamente ligados à leitura que se faz do território. As razões para sua 
proteção algumas vezes se restringem aos fatores estéticos: beleza cênica, 
autenticidade e outras, se fundam na perspectiva de ser recurso explorado 
como um produto a mais do mercado, interessante pelos benefícios 
econômicos imediatos que pode gerar.

O reconhecimento dos atributos naturais e culturais como um legado 
recebido, cujos valores estão além do econômico e se verificam também 
na criação humana, na existência por si e que devem ser transmitidas às 
gerações futuras, é condição fundamental para sua salvaguarda.

 
Salvaguardar o que se denomina patrimônio é condição essencial para a 
manutenção do sentimento de enraizamento do sujeito com o espaço que 
habita, para a configuração de suas identidades (ZANIRATO, 2011, p. 190).

Justamente por ser uma herança/criação social, espera-se que seja 
acessível a todos, que sua gestão seja pública e que sua conservação se 
efetive a partir do envolvimento da comunidade que a detém, tornando-a 
capaz de identificá-la, conservá-la e difundi-la. Isso pressupõe o 
reconhecimento dos valores (históricos, artísticos, paisagísticos, 
ecológicos, de existência) de ancianidade e contemporaneidade presentes 
no território, condição sinequa non para a identidade com o atributo que 
se quer proteger. 
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Quanto maior o reconhecimento dos valores culturais e naturais existentes 
no território, maior será o envolvimento com a sua proteção, pois a 
identidade favorece a percepção de que, apesar das diferenças e divergências 
dos sujeitos em relação ao espaço protegido, existem afinidades e interesses 
comuns (BANDEIRA, 1999).

Nesse ponto incide o papel das instituições públicas em atuar em prol da 
difusão dos bens culturais e naturais encontrados no território protegido, 
a fim de convergir interesses em sua proteção, com a premissa que ela é 
depositária de um patrimônio comum. Cabe a ela elaborar planos que 
integrem o patrimônio, o turismo e o desenvolvimento local, afinal, 
afirmamos que o setor público é o responsável pela formalização das 
políticas públicas. Na avaliação de políticas em ambientes protegidos como 
Unidades de Conservação, o cuidado deve ser redobrado, uma vez que se 
tratam de espaços com atributos frágeis e as ações de uso e ocupação desses 
espaços expressam interesses diferenciados e podem ser contraditórias 
com a conservação desses atributos, que foram, seguramente, os motivos 
para a criação das referidas Unidades. 

O reconhecimento do território como dotado de atributos culturais 
e naturais, no qual se veem diferentes territorialidades pode ser um 
fator de convergência dos conselheiros em prol de ações participativas e 
colaborativas, que favorecem o esforço coletivo de proteção, inclusive para 
a adoção de práticas de desenvolvimento local.

6. O patrimônio como fator de desenvolvimento local

O conceito de desenvolvimento local começou a ganhar força no final dos 
anos 1970, com o intuito de reagir ao crescimento do desemprego, à crise 
financeira e aos ajustes econômicos neoliberais que atingiam as sociedades 
industrializadas. Assim, houve uma reestruturação do sistema produtivo, 
que se voltou a novos processos de fabricação de produtos e serviços que 
pudessem torná-lo diferenciado (BOISIER, 1999; DI PIETRO, 2001).

Esse tipo de desenvolvimento é embasado em um paradigma teórico de 
processos descentralizados e horizontais, no qual participam agentes locais 
de forma ativa, e que deve considerar o caráter endógeno, a equidade e 
a sustentabilidade. Esse paradigma deve se apoiar em metodologias 
inovadoras, baseadas na obtenção de informações locais, no incentivo aos 
sujeitos sociais para que realizem as mudanças propostas pelos projetos e 
também no investimento para a formação intelectual e instrumental dos 
atores locais (DOCAMPO, 2007, 28). 

Esse desenvolvimento também implica em ter clareza sobre a definição da 
escala local. A determinação do que é local pode ser feita de duas maneiras, 
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a primeira é delimitada territorialmente e normativamente estabelecida 
(entidades locais); e a segunda é caracterizada por permitir papeis e funções 
sociais de proximidade que possibilitem a interação cotidiana entre os 
seus membros (sistemas locais), não necessariamente delimitada por uma 
entidade local, como por exemplo, o município. 

Não é necessário identificar um limite territorial, pois o desenvolvimento 
local está vinculado, também, à outras unidades não territoriais como 
câmaras de comércio, associações de empresários, sindicatos e ONGs, todas 
desenvolvem ações no mesmo sentido (CASCANTE, 1996; MAILLAT, 
1995). Uma alternativa à delimitação territorial é o emprego do termo 
francês milieu (meio social), como o mais adequado para a determinação 
do âmbito de ação local ao planejamento (MAILLAT, 1995).

O desenvolvimento local pode ser definido como um processo capaz de 
reativar a economia e dinamizar a sociedade, por meio do aproveitamento 
dos recursos endógenos existentes em um determinado território, capaz 
de estimular e fomentar o crescimento econômico, criar emprego, renda 
e riqueza e principalmente melhorar a qualidade de vida e o bem-estar 
social da comunidade local (RAMÍREZ; BENITO, 2000). O conceito de 
desenvolvimento local, que pressupõe a capacidade de liderar o próprio 
processo de desenvolvimento e a utilização de recursos do próprio meio, se 
opõe ao conceito de desenvolvimento econômico definido e imposto por 
agentes exteriores (COFFEY; POLESE, 1982, p.7). 

A característica endógena se manifesta em diferentes níveis. No plano 
político, ao outorgar às entidades locais e aos seus agentes a competência 
para definir seu modelo de desenvolvimento; no econômico, ao ativar seus 
recursos próprios; no científico e tecnológico, ao gerar internamente os 
meios que se façam sustentáveis e perduráveis e no cultural, ao estimular 
processos de identidade própria (BOISIER, 2005; DOCAMPO, 2007).

Todavia, o objetivo de aproveitar o capital humano e cultural, os recursos 
técnicos, materiais e naturais e, sobretudo, formas de trabalho tradicional 
da comunidade para dar respostas às perspectivas do mercado globalizado 
por meio da implementação bottom up de projetos de desenvolvimento 
local, tem obtido mais sucesso no campo teórico do que na prática. 
Permanecem as dificuldades da gestão, a falta de vínculos identitários 
para a participação e, muitas vezes, a falta de regulação do mercado em 
detrimento dos interesses coletivos. 

Entre os objetivos do desenvolvimento local há que se considerar alguns 
específicos, entre os quais: transformar a estrutura produtiva de base local; 
diversificar as atividades produtivas; melhorar a qualidade de vida e de 
emprego, a sustentabilidade ambiental, o dinamismo econômico; e garantir 
a coesão social (ALBUQUERQUE, 1997, p. 12). 
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Assim, é de vital importância que haja um bom convívio entre a comunidade, 
a fim de aumentar a probabilidade de sucesso na implementação de novos 
projetos (BOISIER, 2005). 

Um dos fatores mais considerados para o desenvolvimento local em áreas 
protegidas tem sido o turismo, que se volta para os atributos culturais e 
naturais desse espaço. O turismo, se gerido de forma planejada, em um 
contexto participativo, respeitando os sentidos atribuídos pelos residentes 
aos bens sujeitos à exposição e, também, sua capacidade de suporte, pode 
contribuir para a autoestima da comunidade residente, para a valorização 
do patrimônio cultural e natural e para o desenvolvimento local. Porém, 
existem alguns problemas associados a essa prática. 

O turismo é uma das principais atividades econômicas atuais, e representa 
aproximadamente 10% do PIB mundial. A atividade turística é, de fato, uma 
oportunidade de gerar empregos, incrementar rendimentos econômicos, 
favorecer a comercialização de produtos locais e o intercâmbio de ideias, 
costumes e estilos de vida. Mas, não se pode ignorar que a atividade 
turística não é inócua. Ela pode produzir efeitos negativos na localidade 
que a adota em face do incremento do consumo de água e energia, da 
modificação da paisagem, do aumento da produção de resíduos, da perda 
de valores tradicionais e do aumento dos preços que afeta a população local 
(SANTAMARTA, 1998). 

Não é incomum ver planos de desenvolvimento local baseados no turismo 
em áreas dotadas de patrimônio histórico/artístico/arquitetônico/natural. 
Esses planos, como sabidos em Recife e em Salvador, resultaram na 
gentrificação de espaços, que afastaram a população moradora do local para 
as periferias da cidade, nos quais, em geral, os serviços de infraestrutura 
e serviços são mais precários. Em decorrência disso, os lugares ficaram 
esvaziados, o que contribuiu para a artificialização da vida e dos costumes 
antes ali vinculados. 

Nos espaços rurais, além do impacto da presença de turistas em áreas 
frágeis, ocorre também o entendimento de que esses lugares devem ser 
“engessados” para manter a expectativa dos turistas, que esperam uma 
determinada visão do rural: bucólico, romântico e fantasioso. Também 
pode ocorrer o contrário, uma visitação não controlada, que impacta 
o espaço pelo pisoteamento constante, pela abertura de trilhas em áreas 
florestadas, pela dispersão da fauna e flora, pela geração de resíduos. Essas 
ações muitas vezes acabam por se contrapor ao que os moradores desejam, 
que pode ser tanto a manutenção de seu ritmo de vida, sem visitas, como 
a busca por elementos da modernidade (pavimentação, meios rápidos de 
locomoção e comércio diversificado). 
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A partir desse contexto problemático reafirmamos que o turismo 
dinamiza, mas também gera efeitos danosos se não planejado. Assim, o 
desafio é o de estabelecer como premissa básica o respeito aos valores 
patrimoniais e definir prioridades de conservação e salvaguarda dos 
mesmos e a viabilidade de sua conversão em atrativos turísticos, de modo 
a evitar riscos previsíveis. 

Se o turismo sem planificação pode comprometer uma localidade, esse 
risco torna-se maior em Unidades de Conservação, haja vista que se trata 
de uma política que pode alterar significativamente o espaço.

Por essas razões, a Organização Mundial do Turismo enfatiza a importância 
da prática de um turismo de bases sustentáveis, ou seja, um turismo “que 
satisfaz as necessidades dos turistas e das regiões anfitriãs, ao mesmo 
tempo em que protege e melhora as oportunidades do futuro”. Para que 
esse tipo possa ser aplicado é necessário que a gestão de seus recursos 
“satisfaça as necessidades econômicas, sociais e estéticas ao mesmo tempo 
em que respeite a integridade cultural, os processos ecológicos essenciais, a 
diversidade biológica e os sistemas de apoio à vida” (FULLANA; AYUSO, 
2002, p. 30). 

Uma premissa para isso é a gestão do desenvolvimento turístico local, 
calcado na ampla e rigorosa participação dos agentes sociais e da própria 
população local (PRATS, 2005). Não se pode perder de vista que as 
Unidades de Conservação são protegidas em função da diversidade 
biológica e cultural ali presentes, e elas são, justamente por isso, frágeis. 
Por isso mesmo, não se deve pensar em turismo em áreas protegidas 
sem que esse local esteja efetivamente preparado para tal atividade 
(ZANIRATO, 2011).

Nesse sentido, quando se pensa na exploração turística dos atributos 
culturais e naturais como fator para o desenvolvimento local de áreas 
protegidas é necessário ir além do patrimônio como produto para o 
mercado e interpretá-lo como um meio de valorização da cultura e da 
identidade e como motor da economia criativa (DOCAMPO, 2007).

A valorização dos atributos culturais e naturais de uma área protegida 
pode ser planejada de modo a constituírem uma força motora para projetar 
o futuro de um território e não descaracterizá-lo. Para que isso se torne 
realidade, os atributos expostos à visitação não podem ser compreendidos 
unicamente como recursos financeiros, mas principalmente como 
repositórios de memórias histórias e identidades, o que não é fácil, sobretudo 
se considerarmos os diferentes interesses presentes na composição dos 
órgãos responsáveis pela gestão do lugar.
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Sejam bens culturais ou naturais, a conservação mantém como princípio 
a participação social. À sociedade compete estabelecer diretrizes de forma 
articulada com a planificação do território, numa visão de conjunto, que 
gere programas de recuperação e usos dos bens edificados, e que conserve as 
tradições populares, os valores históricos e ambientais. O papel do Estado, 
que tem o poder sobre a população e o território e que busca equilibrar as 
redes de interesses e as demandas, deve ser o de fomentar a identificação 
do patrimônio por meio de atividades educativas, que contribuam para 
sensibilizar os sujeitos sociais acerca do bem dos quais são detentores.

Quando o patrimônio de uma localidade não é valorizado pelos moradores, 
ações pedagógicas em prol da identificação com o bem a ser protegido 
reforçam os laços identitários, muitas vezes ignorados ou esquecidos. O 
reconhecimento do patrimônio existente no território contribui para a 
sua valorização perante os habitantes do lugar e pode se converter em um 
meio de gerar renda para a população local. A participação faz com que o 
turismo seja da comunidade e para a comunidade. Assim considerado, ele 
pode se converter em fator de desenvolvimento e fortalecimento das ações 
comunitárias, e fazer da comunidade, a principal beneficiária.

Considerações finais

O Patrimônio Cultural é um poderoso elemento para impulsionar o 
desenvolvimento local, atrair investimentos direcionados à população local, 
garantir empregos em diversas áreas de atuação e a diversos grupos sociais 
e gerar oportunidades, principalmente, a grupos sociais minoritários. 

A geração de renda local baseados no turismo, construção civil (reformas 
e adaptações), produção de alimentos, remédios e produtos naturais 
tradicionais e artesanatos não são facilmente transferidos, pois são baseados 
na tradição e no conhecimento local dos moradores, assim, fortalecem o 
mercado local, promovem empregos mais estáveis, de maior qualidade e 
contribuem com a redução da pobreza. 

Para tanto, é necessário fortalecer o senso de identidade e de pertencimento 
da comunidade com seu patrimônio, por meio de ações educativas formais e 
informais sobre conhecimento, habilidades e valores locais. A comunidade 
se empodera e adquire a capacidade de imputar e reconhecer valores, 
promover mudanças e participar de fóruns de discussão e deliberação.

Há muito que se fazer para integrar cultura e natureza no âmbito das ações 
políticas, sejam estas em nível local ou global. Há também necessidade 
de avanços no sentido de ampliar a participação em fóruns decisórios de 
gestão local, sobretudo em Unidades de Conservação. O reconhecimento 
dessas imposições estimula a reflexão interdisciplinar em prol de pesquisas 
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sobre a gestão, formulação, implantação e avaliação das políticas públicas. O 
extensivo uso de metodologias de gestão participativa e a incorporação dos 
valores da comunidade e o seu conhecimento local são aspectos essenciais 
para esse fim. 

No caso específico dos conselhos gestores de Unidades de Conservação, 
há muito que caminhar para que esses sejam efetivamente instâncias de 
decisões e execuções dos assuntos que lhes dizem respeito, caso contrário, 
tendem a ser absorvidos pela burocracia e se transformar em órgãos de 
encaminhamento de documentos, incapaz de controlar as deliberações 
ou avaliar as execuções e seus resultados. A expectativa deste texto é o 
de que ele contribua nessa direção para que os mesmos não se tornem 
espaços conformistas e expressões da burocracia patrimonialista, tão 
profundamente arraigada no Brasil há séculos (VIEIRA, 1997). 
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Capítulo 3

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO: 
ANÁLISE HISTÓRICA, POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DAS 
ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TERRESTRES.

ESTANCIONE, Luizi Maria Brandão; FRACALANZA, Ana Paula; 
RAIMUNDO, Sidnei

Introdução

O objetivo deste capítulo é analisar as Unidades de Conservação dentro 
do contexto brasileiro, com foco nas Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs) no Estado de São Paulo, considerando seu histórico, sua estrutura 
administrativa e suas instituições participativas - os Conselhos Gestores, que 
se inserem politicamente no que denominamos de Governança Ambiental. 
Para tanto, realizou-se revisão bibliográfica em livros, documentos oficiais, 
legislações, artigos científicos, teses e dissertações.

A primeira parte contextualiza a inserção das Áreas Protegidas, 
particularmente das APAs, no âmbito internacional. A segunda, por sua 
vez, caracteriza as APAs no Brasil e no Estado de São Paulo, principalmente 
no que concerne a seu histórico de criação (destacando as características 
naturais e ações da sociedade para sua criação), estrutura administrativa 
e instituições. Para tanto, trata de políticas públicas, legislação ambiental 
e instituições participativas no Brasil. A terceira parte aborda aspectos da 
Governança e do Controle Social que estão relacionados às APAs. Para 
concluir o artigo, abordam-se desafios administrativos e institucionais das 
APAs terrestres no Estado de São Paulo.

1. Áreas Protegidas e APAs: contexto internacional
 

Uma das estratégias de conservação da natureza no mundo ocidental tem 
sido a criação de Áreas Protegidas ou, como são mais conhecidas no Brasil, 
de Unidades de Conservação. Embora, segundo Olmos (apud Jordão, 
2011), a área protegida mais antiga do planeta ainda em operação seja o 
Parque Nacional Bogd Khan Uul criado na Mongólia em 1778, considera-
se como marco desse entendimento de conservação a criação, em 1872, do 
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Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Assim, a despeito 
desse parque na Mongólia, o Parque de Yellowstone pode ser considerado o 
principal marco das áreas protegidas modernas no mundo (BRITO, 2003; 
DIEGUES, 1994; IUCN, 2004; MILANO, 2002).

A categoria Parque Nacional tratou, inicialmente, de uma área criada como 
“[...] um parque público ou campo de lazer para o benefício e a recreação 
das pessoas [...][1]”( IUCN, 2004, p. 10). Runte (2010) ressalta que o 
conceito inicial de Parque Nacional era de que as maravilhas naturais não 
deveriam ser passadas a poucas pessoas, no caso, as elites que estariam 
mais disponíveis para seu uso; pelo contrário, deveriam ser mantidas para 
toda a sociedade e para sempre. A partir da década de 1950, com a criação 
da União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN, em inglês) 
e com a evolução do conhecimento produzido pelas ciências naturais e 
pela biogeografia de ilhas, biologia da conservação e ecologia da paisagem, 
novas estratégias de conservação foram incorporadas às funções de um 
Parque Nacional. Assim, Runte (2010) aponta que o conceito de áreas 
protegidas foi se modificando gradativamente, incorporando conceitos de 
proteção da biodiversidade e de continuun de ecossistemas a fim de proteger 
a diversidade de ambientes do planeta.

Essas mudanças culminaram com uma definição proposta pela IUCN, 
em que o critério de escolha de proteção foi expandido dos chamados 
atrativos icônicos (como o vale de Yosemite ou as Cataratas de Iguaçu), 
cujo único objetivo era de visitação, para: a manutenção da biodiversidade 
e dos valores culturais, a pesquisa científica, a reprodução da fauna e da 
flora e a utilização sustentável dos recursos naturais (MATHEUS, 2014; 
OLIVEIRA, 2008).

Contudo, a categoria “Parques”, como áreas de proteção da natureza 
selvagem sem a presença humana (exceto em atividades de visitação), era de 
difícil aceitação em locais em que os ecossistemas já estavam intensamente 
alterados, como na Europa. Nos países desse continente, a natureza já 
havia sido transformada consideravelmente desde a Idade Média, com 
suas paisagens há muito humanizadas (DUBOS, 1981). Os parques de 
alguns países europeus, como os da Espanha e de Portugal, têm suas áreas 
frequentemente entremeadas por atividades agropastoris, distanciando-se 
daquela ideia de natureza intocada ou selvagem. Mesmo em países com 
áreas pouco alteradas essa ideia de natureza selvagem é frequentemente 
criticada.  Schama (1996) destaca que os prados reluzentes do vale de 
Yosemite, que lembraram o paraíso perdido para os desbravadores do oeste 
americano eram, na verdade, o resultado das queimadas praticadas pelos 
índios que habitavam a região; e Morsello (2001) aponta que dezenas de 
tribos indígenas foram retiradas de suas áreas de origem para criação do 
Parque Nacional de Yellowstone.
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Nesse sentido, novos instrumentos de conservação da natureza, mais 
flexíveis, passaram a ser pensados. E a IUCN (1994) propôs uma classificação 
dessas áreas protegidas no mundo, desde aquelas com grande restrição de 
uso e de ambiente natural pouco modificado, até aquelas que permitem o 
uso sustentável de seus recursos e com o ambiente mais alterado, conforme 
o representado no Quadro 3.1, a seguir.

Quadro 3.1. Condições ambientais e as categorias de áreas protegidas

Categoria Características Objetivo principal 
Ia. Strict Nature 
Reserve

Áreas reservadas para proteger a 
biodiversidade e também, possivel-
mente, características geológicas/
geomorfológicas, onde a visitação 
pública, o uso e os impactos são 
estritamente controlados e limitados 
para garantir a proteção dos valores 
de conservação. Tais áreas protegidas 
podem servir como referências indis-
pensáveis para a pesquisa científica e 
monitoramento.

Conservar regionalmente, nacio-
nalmente ou globalmente ecossis-
temas exuberantes, espécies e/ou 
características da Geodiversidade: 
estes atributos deverão ter sido 
formados, em sua maior parte ou 
totalmente, por ação não humana e 
serão degradados ou destruídos se 
submetidos a qualquer uso, a não 
ser leve impacto humano.

Ib. Wilderness Area Áreas geralmente grandes, não 
modificadas ou ligeiramente modifi-
cadas, que mantém seu caráter natural 
e influência, sem ocupação humana 
permanente ou significativa, que são 
protegidos e gerenciados de modo a 
preservar sua condição natural.

Proteger a integridade ecológica 
em longo prazo de áreas naturais 
não influenciadas por uma ativi-
dade humana significativa, sem 
infraestrutura moderna e onde as 
forças e processos naturais predo-
minam, para que as gerações atuais 
e futuras tenham a oportunidade 
de vivenciar tais áreas.

II. National Park Grandes áreas naturais ou quase na-
turais reservadas para proteger pro-
cessos ecológicos em larga escala, em 
conjunto com espécies e ecossistemas 
característicos da região, que também 
forneçam uma base ambientalmen-
te e culturalmente compatível com 
oportunidades espirituais, científicas, 
educacionais e recreativas para os vi-
sitantes.

Proteger a biodiversidade natural, 
em conjunto com sua estrutura 
ecológica relacionada, apoiando os 
processos ambientais, bem como 
promover a educação e recreação.

III. Natural 
Monument

Áreas reservadas para proteger um 
monumento natural específico, que 
pode ser uma paisagem, laje, caverna 
submarina, características geológicas, 
como uma caverna ou mesmo um 
recurso vivo, como um bosque antigo. 
Elas são, geralmente, pequenas áreas 
protegidas e muitas vezes possuem 
grande potencial de visitação.

Proteger atributos naturais especí-
ficos e extraordinários e sua biodi-
versidade e habitat associados.
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Categoria Características Objetivo principal 
IV. Habitat/Species 
Management

Áreas que visam proteger determi-
nadas espécies ou habitats e sua gestão 
reflete essa prioridade. Muitas áreas 
protegidas de categoria IV necessitam 
de intervenções regulares para tratar 
dos requisitos particulares de cada 
espécie ou para manutenção dos 
habitats, mas essa não é uma exigência 
da categoria.

Manter, conservar e recuperar as 
espécies e os habitats.

V. Protected Land-
scape/Seascape

Áreas onde a interação entre as 
pessoas e a natureza ao longo do 
tempo produziu um espaço de caráter 
distinto com significativos valores 
ecológicos, biológicos, culturais e 
paisagísticos, e onde a salvaguarda 
da integridade dessa interação é vital 
para proteger e manter a conservação 
da área e da natureza e outros valores 
associados.

Proteger e manter a conservação 
de importantes paisagens terrestres 
e marinhas e da natureza e outros 
valores associados criados pelas 
interações com os seres humanos 
através de práticas tradicionais de 
gestão.

VI. Protected Area 
with Sustainable Use 
of Natural Resources

Áreas para conservação dos ecossis-
temas e habitats, juntamente com 
valores culturais associados e sistemas 
tradicionais de manejo dos recursos 
naturais. Elas são, geralmente, gran-
des com a maioria da área em uma 
condição natural, em que uma parte 
possui um manejo sustentável dos re-
cursos naturais e onde o uso, de baixo 
impacto e não industrial, dos recursos 
naturais compatível com a conserva-
ção da natureza é visto como um dos 
principais objetivos da área.

Proteger os ecossistemas naturais e 
usar os recursos naturais de forma 
sustentável, quando a conservação 
e o uso sustentável puderem ser 
mutuamente benéficos.

(Fonte: DUDLEY, 2008; MATHEUS, 2014)

É nesse contexto que a criação de áreas protegidas menos restritiva dos 
recursos naturais se insere, dentre elas as Áreas de Proteção Ambiental 
(APAs). O Quadro 3.2 a seguir apresenta as Categorias de Manejo segundo 
a IUCN já relacionando com a realidade brasileira. Dentre classificação da 
IUCN (1994), há a categoria V de áreas protegidas, as mais associadas às 
APAs brasileiras. 
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Quadro 3.2. Compatibilidade das categorias de Áreas Protegidas 
brasileiras com as da IUCN

CATEGORIAS  
BRASILEIRAS OBJETIVO/DESCRIÇÃO CATEGORIAS 

DA IUCN

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL

Estação Ecológica Preservação da natureza e realização de pesquisas cien-
tíficas. I

Reserva Biológica
Preservação integral da biota e demais atributos naturais 
existentes em seus limites, sem interferência humana di-
reta ou modificações ambientais.

I

Parque Nacional

Preservação de ecossistemas naturais de grande relevân-
cia ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 
de pesquisas científicas e o desenvolvimento de ativida-
des de educação e interpretação ambiental, de recreação 
em contato com a natureza e de turismo ecológico.

II

Monumento Natural Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande 
beleza cênica. III

Refúgio de Vida 
Silvestre

Proteger ambientes naturais onde se asseguram con-
dições para a existência ou reprodução de espécies ou 
comunidades da flora local e da fauna residente ou mi-
gratória.

III

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL

Área de Proteção 
Ambiental

Área em geral extensa, com certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos 
ou culturais especialmente importantes para a qualidade 
de vida e o bem-estar das populações humanas. Tem 
como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

V

Área de Relevante 
Interesse Ecológico

Área em geral de pequena extensão, com pouca ou 
nenhuma ocupação humana, com características 
naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 
raros da biota regional. Tem como objetivo manter 
os ecossistemas naturais de importância regional ou 
local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo 
a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 
natureza.

IV

Florestal Nacional

Área com cobertura florestal de espécies predomi-
nantemente nativas. Tem como objetivo básico o uso 
múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração 
sustentável de florestas nativas.

VI

Reserva Extrativista

Área utilizada por populações extrativistas tradicionais, 
cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, comple-
mentarmente, na agricultura de subsistência e na cria-
ção de animais de pequeno porte. Tem como objetivos 
básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas 
populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade.

VI
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Reserva de Fauna

Área natural com populações animais de espécies 
nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou 
migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos 
sobre o manejo econômico sustentável de recursos 
faunísticos.

VI

Reserva de Desen-
volvimento Susten-

tável

Área natural que abriga populações tradicionais, 
cuja 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.

VI

Reserva Particular 
do Patrimônio 

Natural

Área privada, gravada com perpetuidade, com o 
objetivo de conservar a diversidade biológica. IV

(Fonte: MATHEUS; RAIMUNDO, 2013)

Por um lado, a Categoria V, denominada Paisagem Protegida, são áreas 
protegidas onde a interação da sociedade com a natureza, ao longo do 
tempo, produziu uma área de caráter distinto, com valor biológico, cultural 
e paisagístico ecológico significativo e onde salvaguardar a integridade dessa 
interação é vital para proteger e sustentar a área e sua natureza associando 
conservação da natureza e outros valores, como os histórico-culturais. 
Por outro lado, a Categoria VI, denominada Área protegida com uso 
sustentável dos recursos naturais, são áreas que conservam os ecossistemas 
e habitats, juntamente com os valores culturais associados e sistemas 
tradicionais de gestão de recursos naturais. São áreas geralmente extensas, 
com sua maior parte em uma condição natural, onde é proporcionada uma 
gestão sustentável dos recursos naturais e onde o uso não industrial, ou 
de agricultura de larga escala, dos recursos naturais compatíveis com a 
conservação da natureza é visto como um dos principais objetivos da área.

Assim, pode-se averiguar que as Áreas de Proteção Ambiental no Brasil 
apresentam características que permitem serem classificadas ora na 
categoria V, ora na categoria VI da IUCN.

Considerando essas informações, passa-se a discutir o conceito de APA, 
sua gestão no Brasil e, especialmente, no Estado de São Paulo.

2. Áreas de Proteção Ambiental no Brasil e no Estado de 
São Paulo: histórico, estrutura administrativa e instituições

As Áreas Protegidas no Brasil são comumente denominadas de Unidades 
de Conservação (UCs). Elas foram regulamentadas a partir da Lei 
nº 9.985/2000, a qual instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC).
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As UCs são compreendidas, no Artigo 2º e item I desta normativa, 
como um

[...] 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. (BRASIL, 2000, Art. 2º, Inciso I)xiv

Considerando as informações, em nível mundial, apresentadas no tópico 
anterior, discute-se aqui o contexto histórico ambiental das APAs no Brasil 
e no Estado de São Paulo.

As APAs ganham destaque no Brasil, com a instituição na década de 
1980 de um corpo de leis mais sensível às questões ambientais. Para 
Moraes (2011):

[...]a legislação brasileira a partir de 1988 evolui significativamente no sentido 
de proteger o meio ambiente e o cidadão, seja através da responsabilização 
ao Ministério Público pelos direitos difusos, e mesmo pelo capítulo de meio 
ambiente [da constituição federal de 1988] [...] (Moraes, 2011, p. 71).

A Constituição brasileira de 1988 reforça outros diplomas legais anteriores, 
da década de 1980, sobre a proteção da natureza e o ordenamento 
territorial, como: a Lei Federal nº 6.902/1981, que dispõe sobre a criação 
de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental; e a Lei Federal nº 
6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente e prevê 
a criação de espaços especialmente protegidos como Áreas de Proteção 
Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas, 
entre outros (URBAN, 1998; GUATURA, 2000). Posteriormente, a Lei 
6.938/1981 foi alterada pela Lei nº 7.804, de 18 de Julho de 1989.

Assim, a partir da década de 1980, do ponto de vista legal, ocorreram 
avanços significativos que inseriram nas agendas dos gestores públicos 
a temática ambiental. Contudo, este corpo legal ainda carecia de 
ordenamento, notadamente o entendimento sobre APAs, suas funções 
em relação a outras áreas protegidas, assim como as ações para seu 
manejo. Silva e Fornasari Filho (1992) destacavam as confusões sobre 
os conceitos e entendimentos das Áreas Protegidas em São Paulo nesse 
período. Segundo esses autores, em 1992 existiam mais de 42 categorias 
de áreas protegidas em São Paulo. Jardins Zoológicos, Hortos Florestais e 
outros compunham a lista de tipos de Unidades de Conservação, fato que 
ofuscava o entendimento sobre o adequado manejo das Áreas Protegidas 
até mesmo para os especialistas da área.
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Tal fato só seria melhorado cerca de dez anos depois, com a instituição 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) em 2000 (LEI 
FEDERAL No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000). Um dos grandes avanços 
do SNUC foi sistematizar as Unidades de Conservação brasileiras em dois 
blocos: o de Proteção Integral e o de Uso Sustentável (vide Figura 3.1, a 
seguir). Nas primeiras, os recursos naturais só poderiam ser utilizados 
de maneira indireta1, enquanto nas UCs do segundo bloco permite-se o 
uso direto dos recursos. Em 2014, o Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação já computa 1.828 UCs no Brasil, sendo 278 APAs.2

Figura 3.1. Divisão em dois grandes blocos das Categorias das Unidades 
de Conservação no Brasil. (Fonte: Brasil, 2000).

Outro avanço proporcionado pelo SNUC, destacado em seu capítulo 
III, diz respeito à definição e às indicações para o manejo das Unidades 
de Conservação no Brasil. Dentre as Unidades de Conservação (UCs) 
elencadas pelo SNUC, destaca-se a Área de Proteção Ambiental (APA) que, 
segundo o inciso I do artigo 14º, constitui parte do Grupo de Unidades de 
Uso Sustentável, visando essencialmente compatibilizar a “[...] conservação 
da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais” 
(Brasil, 2000, art. 7º, inciso II, parag. 2°). Esse território é, de acordo com 
o Artigo 15º,

[...] uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Parágrafo 
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1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas 
[...](BRASIL, 2000, Art. 15º)xiv

Ainda de acordo com o SNUC, objetiva-se, na Área de Proteção Ambiental 
(APA): (1) contribuir com a proteção, manutenção e preservação da 
diversidade biológica e ecossistêmica natural; (2) colaborar com a 
restauração e recuperação de ecossistemas degradados; (3) promover o 
desenvolvimento sustentável e o uso de princípios e práticas de conservação 
da natureza no processo de desenvolvimento urbano; (4) disciplinar o 
processo de ocupação do solo e seus usos; (5) assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais; (6) nortear-se pelos princípios de integração 
e participação na gestão ambiental, bem como pela estratégia de gestão 
sistemática. 

A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas 
(SNUC, Art.15, §1°) e, nesse sentido, permite uma gestão compartilhada, 
que é realizada entre órgãos governamentais responsáveis pela conservação 
ambiental, pelos proprietários de terras e outros stakeholders usuários dos 
recursos naturais ou integrantes da Sociedade Civil Organizada. O uso 
direto também permite uma apropriação maior dos recursos, porém de 
maneira sustentada. Segundo Hauff (2004, p. 6), busca-se conciliar, dentro 
do possível, a preservação da diversidade biológica e dos recursos naturais 
com o uso direto, moderado e sustentável de alguns desses recursos, 
limitando a alteração antrópica a um nível compatível com a sobrevivência 
permanente de comunidades vegetais e animais.

Nesse sentido, o principal instrumento de planejamento de uma APA - seu 
Plano de Manejo - apresenta diretrizes para ordenar esses usos por meio 
de um zoneamento. Para a elaboração desse plano tem se consolidado um 
diagnóstico técnico-participativo entre os envolvidos e interessados pelo 
território da APA. Trata-se de um diagnóstico das principais características 
físicas (do relevo, do solo, do clima) e biológicas (vegetação e fauna), assim 
como de suas características sociais, culturais e econômicas. Nesse sentido, 
esse diagnóstico participativo procura considerar as necessidades e as 
aspirações das comunidades e dos demais atores sociais atuantes na APA 
com as diretrizes de conservação ambiental. 

A partir desse diagnóstico, estabelecem-se diretrizes para a gestão da 
APA e propõem-se ações para o uso dos recursos naturais. Também é 
elaborado um zoneamento de uso, ajustando áreas com vocação para 
diversos tipos de usos sustentáveis, além de indicar outras áreas passíveis 
de serem destinadas à proteção integral dos ecossistemas, essas últimas 
normalmente denominadas como zona de proteção de vida silvestre ou 
zona de máxima proteção.O plano de manejo procura então, possibilitar 
resoluções de conflitos, garantia de práticas econômicas sustentáveis e 
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maior envolvimento da sociedade no processo de elaboração de políticas 
públicas. Diante deste quadro, as APAs constituem-se em áreas dotadas 
de elementos para garantir a conservação de ambientes considerados 
ameaçados ou de alta diversidade, ao mesmo tempo em que permitem usos 
socioeconômicos.

Contudo, um dos grandes gargalos para o planejamento satisfatório das 
ações contidas no Plano de Manejo diz respeito à condução do processo 
de planejamento participativo, a fim de garantir que todos os envolvidos 
na gestão da APA sejam coautores do Plano e participem dos processos 
de tomada de decisão. Evita-se, assim, o que Viana (2000) constatou 
sobre planejamento participativo em algumas APAs e Reservas Florestais 
na Amazônia. Segundo esse autor, nessas Unidades de Conservação, nas 
quais o planejamento participativo foi utilizado, os resultados não foram 
satisfatórios. Para ele, normalmente essa participação teve um caráter 
“cosmético” e “utilitarista”. No primeiro caso, foram feitas reuniões mal 
organizadas apenas para legitimar decisões; enquanto que no segundo 
caso a participação foi eficiente na coleta de dados, mas, depois, raramente 
as populações tradicionais foram envolvidas no processo de tomada de 
decisões (Viana, 2000).

No Estado de São Paulo, as APAs estaduais começaram a ser criadas na 
década de 1980 a partir da Lei Federal 6.902, de 1981, e de seu decreto 
regulamentador 88.351, de 1983. Essa Lei, em seu Artigo 8º, permite ao 
poder executivo 

[...], quando houver relevante interesse público, [...] declarar determinadas áreas 
do Território Nacional como de interesse para a proteção ambiental, a fim de 
assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as 
condições ecológicas locais (BRASIL, 1981, Art. 8º).

Assim, as primeiras APAs criadas em São Paulo, por meio de decretos 
estaduais em 1983, foram a Tietê e a Corumbataí/Botucatu/Tejupá. Ao 
longo das décadas seguintes criaram-se as demais APAs cujos atributos 
elementares para a sua criação são variáveis - desde recursos naturais 
aos patrimônios culturais. Em 2014, registrou-se 27 APAs terrestres e 
3 APAs marinhas no Estado de São Paulo, sendo que estas 3 últimas 
surgiram em 2008. Desde 2008 até 2014 não foram criadas novas Áreas 
de Proteção Ambiental (vide figura 3.2, linha do tempo de criação de 
APAs em São Paulo). 
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Figura 3.2. Linha do Tempo da criação de Áreas de Proteção Ambiental 
no Estado de São Paulo

(Fonte: Elaborada pelos autores com base nas informações da Secretaria do Meio Ambiente.)
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A partir da apresentação das APAs, passa-se a discutir a estrutura 
participativa das mesmas, a qual é estabelecida a partir de seus órgãos 
gestores, denominados de Conselhos Gestores, os quais, de acordo com 
Gohn (2006, p. 107) “[...] são instrumentos de determinados processos 
políticos e constituem inovações institucionais na gestão de políticas sociais 
no Brasil [...]”.

3. Instrumentos de Participação das Áreas de Proteção Ambiental 
no Estado de São Paulo

Conforme apontado, com a criação do SNUC (BRASIL, 2000), passou-se a 
ter mais clareza quanto às Áreas de Proteção Ambiental, tanto em relação 
ao seu enquadramento e suas funções dentro do quadro das Unidades de 
Conservação do Brasil, em especial das UCs de Uso Sustentável, como 
também quanto a sua estrutura de gestão. Nesse sentido, as terras públicas 
e privadas podem estar contidas em uma Área de Proteção Ambiental, 
de modo que se podem estabelecer normas de restrição aos usos deste 
território e, portanto, de ambas as terras supracitadas. Além disso, o §5º do 
Artigo 15 desta Lei, diz que 

A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 
responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos 
públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme 
se dispuser no regulamento desta Lei.

No caso do Estado de São Paulo, a Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental (CPLA), que é vinculada a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente (SMA), ficou, inicialmente, responsável pela administração 
dessas categorias de UCs. Contudo, deve-se ressaltar que a gestão das 
Unidades de Conservação do Estado de São Paulo passou para o controle 
da Fundação Florestal em maio de 2008, por meio do Decreto Estadual nº 
53.027 (SÃO PAULO, 2013). As APAs do Estado de São Paulo, ao terem sua 
gestão transferida para a Fundação Florestal, passaram a ter seus Conselhos 
Gestores com renovação bienal estabelecida por meio de uma portaria 
específica da Fundação Florestal. 

O governo brasileiro regulamentou com o Decreto Federal nº 4.340, de 22 
de agosto de 2002, alguns artigos do SNUC, dentre os quais os relativos 
aos Conselhos Gestores das Unidades de Conservação. O artigo 17 
estabelece que a presidência do Conselho Gestor fique a cargo do gestor 
de sua unidade, que no caso do Estado de São Paulo é designado pela 
Fundação Florestal.
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O governo de São Paulo aprovou no dia 9 outubro de 2003 o Decreto 
Estadual N° 48.149, que dispõe sobre a criação e o funcionamento dos 
Conselhos Gestores das Áreas de Proteção Ambiental no Estado de São 
Paulo (SÃO PAULO, 2003). Neste decreto, em seu Artigo 3º, salienta o 
caráter consultivo do CG das Áreas de Proteção Ambiental, bem como o 
seu objetivo que é 

[...] promover o gerenciamento participativo e integrado da área, bem como 
implementar as políticas e diretrizes nacionais, estaduais e municipais de 
proteção do meio ambiente e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Além disso, os Conselhos Gestores de APAs estaduais terrestres devem ser 
tripartites, ou seja, precisam ser formados por representantes dos segmentos 
do Estado, dos municípios e da sociedade civil organizada que atuam neste 
território. Contudo, sua composição precisa ser paritária entre o poder 
público (Estado e Municípios) e a sociedade civil (mínimo de 12 membros 
e o máximo 24 para cada), de modo que o número de cadeiras entre ambos 
devam ser iguais. No Estado de São Paulo, o mandato dos representantes 
é de 2 anos e pode ser renovado pelo mesmo período. Cabe destacar que, 
no caso das APAs Marinhas, o sistema de gestão inclui também os órgãos 
públicos federais.

As atribuições do Conselho são listadas no Artigo 4º e, de modo geral, 
destacam-se: a elaboração de um Regimento Interno e de um Plano de 
Manejo de forma participativa, sendo que este último deve ser revisado 
periodicamente, num período de 5 (cinco) anos; a busca na integração 
entre o território as Áreas Protegidas e de seu entorno; a articulação entre 
os segmentos para concretizar planos, programas e ações; a avaliação, 
manifestação e deliberação de propostas.  

Pode-se visualizar na Figura 3.3, a estrutura do Conselho Gestor. O 
Plenário é composto por todos os conselheiros, que têm direito a voz e 
voto, e é aberto aos ouvintes, uma vez que as reuniões são públicas. A 
presidência, como já apresentado, fica a cargo do gestor da UC que, no caso 
de São Paulo, é funcionário da Fundação Florestal. O Secretário Executivo 
é eleito no Plenário, assim como no Plenário decide-se quanto à criação de 
Câmaras Técnicas e de Grupos de Trabalho, os quais devem ser compostos 
por conselheiros. As Câmaras Técnicas e os Grupos de Trabalhos têm um 
coordenador para agendar reuniões (São Paulo, 2003, Art, 6º).
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Figura 3.3.- Estrutura do Conselho Gestor de uma APA

(Fonte: São Paulo, 2003, Art. 6º)

As atribuições dos conselheiros também são referendadas no Decreto 
48.149/2003. São elas:

I – discutir e votar todas as matérias que lhe forem submetidas; II – apresentar 
propostas e sugerir temas para apreciação do Colegiado; III – pedir vistas de 
documentos, de acordo com os critérios estabelecidos no regimento interno; IV 
– solicitar ao Presidente a convocação de reuniões extraordinárias, justificando 
seu pedido formalmente; V – propor a inclusão de matéria de ordem do dia, bem 
como a priorização de assuntos dela constantes; VI indicar pessoas ou entidades 
da sociedade civil, representantes de Câmaras Municipais, de Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente – COMDEMAs, do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente – CONSEMA, para participar das reuniões, com direito à voz, porém, 
sem direito a voto; VIII – propor a criação de Câmaras Técnicas; IX votar e ser 
votado para as funções previstas neste decreto (Artigo 10º).

Considerando essa estrutura sobre as formas de participação da sociedade, 
passa-se a seguir, a discutir como a participação e os demais elementos de 
governança são aplicados na gestão das APAs paulistas.

4. Governança, Participação e Controle Social

A APA pode ser considerada como importante instrumento de gestão 
ambiental e, portanto, essencial à Governança Ambiental, já que se 
estrutura a partir de uma instituição participativa denominada de 
Conselho Gestor (CG). 

Esses CGs são os responsáveis pela interação entre atores dentro de 
instituições governamentais e suas ações definem as políticas públicas 
(MARQUES, 2003). A política pública ambiental é, segundo Lanna 
(2000, p.77), “[...] o conjunto consistente de princípios doutrinários que 
conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que concerne à 
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regulamentação ou modificação no uso, controle, proteção e conservação 
do ambiente”.

As políticas públicas ambientais, de acordo com Cunha e Coelho (2003), 
podem ser divididas em três fases históricas no Brasil: (1) a primeira 
estabelece um alicerce de regulação dos recursos naturais e seu período é 
de 1930 a 1971; (2) a segunda, de 1972 a 1987, está relacionada ao intenso 
intervencionismo estatal e; (3) a última, que vai de 1988 aos dias atuais, 
ressalta a redemocratização brasileira e a descentralização administrativa 
nas tomadas de decisão.

Para esses autores, existem três categorias de políticas ambientais no 
Brasil: (1) políticas regulatórias, (2) políticas estruturadoras e; (3) políticas 
indutoras de comportamento. As políticas regulatórias referem-se às 
legislações específicas sobre o meio ambiente e os usos de seus recursos 
e aos aparatos institucionais que as garantam. As políticas indutoras estão 
relacionadas a ações que controlem os comportamentos individuais e de 
interesses organizados. E, por fim, as políticas estruturadoras dizem respeito 
às atuações de órgãos governamentais e/ou de interesses organizados sobre 
o ambiente – como ocorre nas Instituições Participativas (IPs). 

Dentre os atores que atuam em instituições participativas de áreas 
protegidas, tem-se: (1) Poder Público – municipal, estadual, distrital e 
federal – e; (2) a Sociedade Civil Organizada, que incorporam associações, 
institutos, sindicatos, universidades, organizações não governamentais 
(ONGs), dentre outras.

A Sociedade Civil Organizada representa parte do que Clive (2001) chama 
de interesses organizados. Segundo o autor, não há uma definição comum 
acerca do que são os interesses organizados, além de haver, dependendo 
das necessidades e vieses de análise, vasta diversidade de elementos 
relacionados à atuação dos interesses organizados e de funções desses que 
podem ser investigados. Contudo, Clive (2001, p. 7, tradução nossa) aponta 
um elemento comum dos interesses organizados, que é a provisão de “[...] 
um mecanismo pelo qual cidadãos que têm uma atitude ou um interesse 
compartilhado podem se unir e canalizar seus recursos coletivos em ações 
políticas [...]”ii. O autor também distingue algumas definições, dentre as 
quais ele destaca a de Thomas e Hrebenar (apud CLIVE, 2001, p. 7-8, 
tradução nossa), os quais conceituam os interesses organizados como “[...] 
uma associação de indivíduos ou organizações, geralmente organizada 
formalmente, que tenta influenciar políticas públicas [...]” iii.

Marques (2003), quando trata das interações de atores na definição de 
políticas públicas, expõe que essas resultam em dinâmicas políticas, as 
quais são influenciadas por legados, que
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[...], assim como diversas ‘estruturas’ presentes em cada caso (econômicas, 
relacionais, espaciais e institucionais) definem instrumentos de poder 
diferenciados para os atores políticos potenciais, tornando alguns deles mais 
capazes de fazer valer seus interesses do que outros, além de conduzir alguns 
atores potenciais em direção à irrelevância. Apesar da existência de grandes 
desproporções de poder entre atores, entretanto, os resultados dos conflitos 
políticos são contingentes e, portanto, não predeterminados. Isto [...] quer dizer 
[...] que suas probabilidades de ocorrência são proporcionais à desproporção de 
poder entre os atores. Em um nível mais concreto, destacamos como principais 
atores na definição das políticas estatais os que apresentam posições de poder 
mais vantajosas no sentido discutido acima [...]. (MARQUES, 2003, pp. 47-48).

Assim, os interesses organizados são instituições importantes na 
caracterização do sistema político e vinculam os cidadãos ao governo (CLIVE, 
2001)iv. Além disso, o autor afirma que as dinâmicas de relacionamento dos 
interesses organizados auxiliam a formatação da estrutura e da natureza 
dos governos democráticos. Por outro lado, é importante destacar que 
os interesses organizados podem não ser representativos da sociedade, a 
medida que promovem os interesses de grupos econômicos específicos 
em detrimento dos interesses públicos (JORDAN; CLIVE, 2004). Eles 
complementam ao dizer que o papel representativo dos interesses 
organizados variam de acordo com o ambiente político e de governo em 
uma determinada democracia.

Para Fung e Cohen (2007, p. 221), os governos democráticos 
convencionais conformam

[...] sistemas de representação competitiva em que os cidadãos são portadores 
de direitos políticos, [...]; os cidadãos manifestam seus interesses por meio 
de exercício dos direitos políticos, em particular por meio de voto em seus 
representantes, nas eleições regulares [...] a vitória eleitoral significa o controle 
do governo [...]

Contudo, estes autores adotam uma democracia denominada por eles 
de radical, a qual implica em uma consumação mais aperfeiçoada de 
valores democráticos e que busca “[...] mover-se de uma estrutura em 
que impera a barganha, a agressão de interesses e o poder para outra, em 
que a razão comum seja uma força dominante da vida democrática [...]” 
(FUNG e COHEN, 2007, p. 222). Nessa democracia radical, constituem-
se arranjos participativos-deliberativos, o que leva à denominação de 
governabilidade participativa empoderada, a qual amplia as mobilizações 
da sociedade e as deliberações no processo decisório de modo a colaborar 
com a igualdade política.
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Nessa forma de democracia, Fung e Cohen (2007, p.225) dizem que a 
participação e a deliberação reforçam-se, uma vez que a primeira expande 
o envolvimento dos cidadãos e a segunda “[...] reduz o poder dos maiores 
recursos pela força dos melhores argumentos [...]”.

Admitindo-se essas informações, passa-se a seguir a discorrer sobre os 
conceitos de Governança, Participação Social e Controle Social, conjugados 
aos debates referentes a esses conceitos, aplicados à gestão de Áreas de 
Proteção Ambiental.

A governança pode ser compreendida de maneira simplificada como um 
processo ou um conceito “[...] que engloba as relações entre sociedade 
e governo e se preocupa com a maneira como o governo e organizações 
sociais interagem e como as decisões são tomadas em um mundo complexo” 
(PAZ, 2010, p. 6).

Jacobi e Sinisgalli (2012) aferem que, apesar de a governança envolver 
diferentes significados, o uso desta terminologia, que era tida na década 
de 1970 como sinônimo de governo, passa atualmente a ser um conceito 
mais abrangente, que congrega atores não estatais e que desloca abordagens 
de políticas públicas, antes centradas unicamente no governo, para a 
sociedade. Paz (2010) considera que a principal diferença entre o governo 
e a governança é que a segunda é mais abrangente e inclusiva do que o 
primeiro, ultrapassando as funções do governo ao englobar as interações 
complexas entre sociedade e governo na tomada de decisão.

Camargo (2005 apud BESSA; PEREIRA; ZITZKE, 2011) também 
diferenciam governo de governança ao argumentar que o governo supõe 
autoridade formal com poder coercitivo para garantir a implementação 
de políticas. Por sua vez, a governança é apoiada em objetivos comuns e 
partilhados entre atores representantes de instituições governamentais e 
não governamentais. 

Desta maneira, a governança é

[...] um novo modo de governar, um modo não hierárquico de governo, 
onde atores não estatais, e diversos segmentos participam na formulação e 
implementação de políticas públicas [...] [Alude, também, a um] [...] conjunto 
de iniciativas, regras, instâncias e processos que permitem às pessoas, por meio 
de suas comunidades e organizações civis, a exercer o controle social, público e 
transparente, das estruturas estatais e das políticas públicas, por um lado, e da 
dinâmica e das instituições do mercado, por outro, visando atingir objetivos 
comuns. A literatura sobre o tema enfatiza a governança, como a realizada 
através da participação, envolvimento e negociação de multiatores (multi-
stakeholders), da descentralização (transferindo o poder para o governo local 
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– empowerment), da unidade de gestão ambiental, e de mecanismos para a 
resolução dos conflitos (JACOBI; SINISGALLI, 2012, p. 6).

Segundo Frey (2004), o conceito de governança é multifacetado. Para ele, 
há duas concepções distintas de governança, a despeito de ambas refletirem 
a necessidade da interação entre atores sociais: (1) a Boa Governança, 
adotada pelo Banco Mundial (BM) e pelo Fundo Monetário Internacional 
(FMI), que realçam a eficiência e a efetividade da governabilidade e do 
livre mercado e; (2) a Governança Participativa, destacada neste capítulo, 
que enfatiza novas práticas democráticas junto à sociedade. Seguindo a 
concepção de Governança Participativa, Stocker, (2000 apud Frey, 2004) 
discorre sobre uma governança interativa e que parte do pressuposto de 
que governar é um processo de influência mútua à medida que os atores 
necessitam compartilhar recursos e conhecimentos uns com os outros 
para solucionar problemas. Além disso, Frey (2004) observa que há uma 
tendência ao aumento das incertezas e da fragmentação social e verifica 
que há uma abertura governamental à participação da sociedade civil.

A participação política no Brasil passou, conforme Avritzer (2011), a 
crescer constantemente após a democratização e pode-se verificar um 
aumento das instituições participativas associadas às políticas públicas 
a partir da Constituição de 1988 – o que irá ser detalhado adiante. 
Complementarmente, Pires et al. (2011) informam que a participação da 
sociedade se consagra no Brasil há mais de 20 anos como um princípio 
constitucional. Para o autor, as instituições participativas são realidades 
inevitáveis e essenciais nos processos de formulação de políticas públicas 
e de gestão pública. De forma mais contundente, Avritzer (2011), expõe 
que a condição para que haja êxito deliberativo nas IPs é a participação da 
sociedade civil.

Jacobi e Fracalanza (2005, p. 46) argumentam que o potencial de participação 
de atores diversos no processo de elaboração de políticas públicas

[...] cria cada vez mais condições de intervir consistentemente e sem tutela nos 
processos decisórios de interesse público. Mas não basta assegurar legalmente 
à população o direito de participar [...], estabelecendo-se conselhos, audiências 
públicas, fóruns, procedimentos e práticas. É importante legitimar e consolidar 
a gestão participativa com garantia do acesso à informação, pré-condição básica 
para a institucionalização do controle social e construção de efetiva cidadania.

Desta forma, estes autores concluem que os mecanismos que originam 
âmbitos democráticos favoráveis à participação cidadã e qualificada são 
essenciais à constituição da governança. 
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Cabe destacar que, para Pires et al. (2011) a qualificação da participação 
cidadã e dos processos participativos são basilares para se compreender 
a atuação, os efeitos e os resultados produzidos pelas instituições 
participativas. Para avaliá-las, deve-se

[...] utilizar múltiplas perspectivas, enfoques, estratégias e técnicas de análise 
[...]. A qualidade do processo participativo deve ser entendida [...] como 
envolvendo tanto a qualidade e intensidade do processo deliberativo interno às 
IPs como também as relações estabelecidas entre IPs e seu ambiente [...] (PIRES 
et al., 2011, p. 354).

Portanto, adota-se a noção de governança centrada sobre

[...] o conceito de poder social que media as relações entre Estado e Sociedade 
Civil, como espaço de construção de alianças e cooperação, mas também 
permeado por conflitos que decorrem do impacto das assimetrias sociais e 
seus impactos no meio ambiente e das formas de resistência, organização e 
participação dos diversos atores envolvidos. Esta noção transcende, portanto, 
uma abordagem mais técnico-institucional e se insere no plano das relações 
de poder e do fortalecimento de práticas de controle social e constituição de 
públicos participativos (JACOBI, GÜNTHER, GIATTI, 2012, p. 8).

Isso implica, portanto, em outro componente da governança que é o 
controle social, o qual, segundo Correia (2012a), origina-se da Sociologia e 
apresenta caráter ambíguo na Ciência Política. Isso porque pode significar, 
de um lado, o estabelecimento da ordem social a partir de disciplinamento 
da sociedade com vistas a determinadas regras e normas sociais e morais – 
definição esta muito presente nos autores clássicos da Ciência Política que 
versam sobre o estado de natureza e o contrato social - e, de outro lado, o 
controle da sociedade sobre as ações do Estado. Este último é destacado nos 
estudos de governança por aludir à democratização do Brasil pós-ditadura 
militar e, portanto, à participação social no processo de elaboração de 
políticas públicas para que sejam incorporados os interesses da sociedade. 
Ainda, para Carvalho (1995 apud CORREIA, 2012b), o controle social é 
uma maneira contemporânea de compreender as relações entre a sociedade 
e o Estado, de modo que a sociedade tem a incumbência de vigiar e controlar 
o Estado. Desta forma, entende-se controle social como

[...] [o] envolvimento da sociedade no exercício da reflexão e discussão para 
politização de problemáticas e situações que afetam a vida coletiva, onde o 
governo atua sob a fiscalização da população, da opinião pública e da esfera 
pública política (BESSA; PEREIRA; ZITZKE, 2011, p. 128).
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Assim, a Governança Ambiental envolve organizações civis e 
governamentais em tomadas de decisões públicas acerca do meio 
ambiente, transcendendo a ideia de gestão. Para arquitetar tomadas de 
decisão partilhadas,

o fortalecimento da governança ambiental pode ter muitas estratégias 
(institucionais ou não), como as arenas de negociação, as práticas educativas e a 
participação da sociedade civil (JACOBI e SINISGALLI, 2012, p. 6).

A implementação de ferramentas e instrumentos participativos em 
instituições participativas leva à transformação dos colegiados e dos 
padrões de governança de modo a aperfeiçoar as relações democráticas e 
a constituir interferências inovadoras entre o poder público e a sociedade 
civil organizada (JACOBI; BARBI, 2007a). De modo que,

a consolidação dos espaços deliberativos é fundamental para o fortalecimento 
de uma gestão [e Governança] democrática, integrada e compartilhada [...]. 
A ampliação desses espaços de participação cidadã favorece qualitativamente 
a capacidade de representação dos interesses e a qualidade e equidade da 
resposta pública às demandas sociais. Dessa forma, [...] [Conselhos e Comitês] 
representam a construção de novos espaços institucionais para relações entre 
especialistas e cidadãos, entre técnicos e usuários, entre os setores público e 
privado. Essa dinâmica facilita a transparência e a permeabilidade nas relações 
entre esses atores, incorporando-os ao processo e criando um canal formal de 
participação (JACOBI; BARBI, 2007b, pp. 525-526).

Conclui-se, por fim, que a governança é uma abordagem conceitual que 
indica rumos alternativos, teóricos e práticos que vinculam demandas 
sociais às governamentais (JACOBI; GÜNTHER; GIATTI, 2012).

Considerações Finais

Este capítulo centrou-se na discussão da criação e funcionamento das 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs), em relação à possibilidade de 
gestão participativa, em um contexto de Governança Ambiental. A partir 
da análise da legislação que regulamenta o uso do território em APAs, 
com foco no Estado de São Paulo, considerou-se como a instituição de 
Conselhos Gestores com participação da sociedade civil representa avanço 
quanto à gestão de territórios protegidos.

Conforme pode ser observado ao longo do texto, a participação, que 
é um dos pilares das políticas ambientais no Brasil pós 1988, está sendo 
considerada na constituição dos Conselhos Gestores das APAs. O processo 
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de estruturação desses Conselhos é recente, e sua organização e ações estão 
em seus primórdios, de modo que se faz importante verificar como os 
mesmos estão ocorrendo em diferentes contextos e territórios.

Neste sentido, essas Instituições Participativas são importantes objetos 
de estudo para verificar os caminhos de participação da sociedade civil. 
Atualmente, há uma tendência ao aumento de incertezas quanto ao 
funcionamento e efetividade dos Conselhos Gestores de IPs. Apesar de 
ter existido uma abertura governamental à participação da sociedade 
civil, faz-se essencial verificar como os ambientes participativos vão se 
desenvolver e se de fato vão garantir maiores espaços deliberativos para 
atores sociais, o que resultaria em uma governança ambiental mais efetiva. 
Para tanto, ressalta-se o papel do controle social na implementação de 
políticas públicas e na avaliação das mesmas, e a avaliação das Instituições 
Participativas enquanto promotoras de diálogo e de deliberações efetivas 
que contem com a participação social na tomada de decisão.

[i] Cabe salientar que eficiência e efetividade apresentam significados 
distintos de acordo com Pires et al. (2011, p. 351). A eficiência “[...] 
corresponde à utilização competente de recursos para se atingir 
determinados resultados [...]” e a efetividade “[...] diz respeito ao 
comportamento observado de determinada política, considerando os 
resultados produzidos em contexto mais amplo [...]”.

[ii] Versão original em inglês: “[...] a mechanism through witch citizens 
who have a shared attitude or a shared interest can come together and 
channel their collective resources into political action […]”.

[iii] Versão original em inglês: “[...] na association of individuals or 
organizations, usually formally organized, that attempts to influence public 
policy […]”.

[iv] Clive Thomas (2001) estuda conhecimentos existentes na conexão 
de partidos políticos e grupos de interesse em democracias liberais e 
metodologias de análise comparativa para isto. Salienta-se que isto não é 
objeto do presente artigo.

[v] Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 está disponível 
no site do Planalto Federal <http://www.planalto.gov.br>.

[vi] Constituição do Estado de São Paulo 1989 está disponível no site da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo <http://www.al.sp.gov.br/>.
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[vii] Lei nº 6.938/1981 está disponível no site do Planalto Federal <http://
www.planalto.gov.br>.

[viii] Lei Estadual nº 9.609/1997 está disponível no site da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo <http://www.ambiente.sp.gov.br/>.

[ix] Portaria MMA nº 452/2011 e outras informações sobre o CONAMA 
estão disponíveis no site <http://www.mma.gov.br/port/conama>.

[x] Deliberação Consema 05/2010 está disponível no site da Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo <http://www.ambiente.sp.gov.br> 
e a Lei Estadual nº 13.507/2009 no site da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo <http://www.al.sp.gov.br/>.

[xi] Lei Municipal nº 33.804/1993 está disponível no site da Câmara 
Municipal de São Paulo em <http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.
br/>.

[xii] Lei nº 9.433/1997 está disponível no site do Planalto Federal <http://
www.planalto.gov.br>.

[xiii] Lei Estadual nº 7.663/1991 está disponível no site da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo <http://www.al.sp.gov.br/>.

[xiv] Portaria MMA nº 32/2005 está disponível no site do CNRH <http://
www.cnrh.gov.br/>.

[xv] Lei nº 9.985/2000 está disponível no site do Planalto Federal <http://
www.planalto.gov.br>.

Notas

1. Segundo SNUC, em seu artigo 2°, alínea IX, uso indireto é aquele que 
não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais; e 
na alínea X - uso direto é aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, 
dos recursos naturais.

2. <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/UCporCatego 
ria0214.pdf>.
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Capítulo 4

GESTÃO DE ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS

XAVIER, Luciana Yokoyama; MOREIRA, Priscila Saviolo; VIANNA, 
Lucila Pinsard; TURRA, Alexander

1. A importância da região costeira e oceânica

A visão das populações humanas sobre os mares e oceanos vem mudando 
ao longo da história. Inicialmente, esses ambientes representaram o 
incerto, uma incógnita, uma barreira para o desenvolvimento, a moradia 
de seres mitológicos diversos, o limite do mundo conhecido. Com o 
desenvolvimento da navegação e de atividades extrativistas, como a 
pesca, os mares e oceanos passaram a representar uma possibilidade de 
expansão, uma fonte inesgotável de recursos e serviços. Atualmente, com o 
desenvolvimento da ciência marinha e o acúmulo de conhecimento sobre 
esses ambientes, reconhece-se que eles possuem uma capacidade limitada 
de fornecimento de matéria prima e serviços ambientais, e também de 
absorção dos impactos humanos que os atingem.

O ambiente marinho sofre pressões de fontes diversas (HALPERN et al., 
2008). Em seus limites, as zonas costeiras, concentram-se ⅔ das grandes 
cidades do mundo, em constante expansão e com cada vez maiores 
demandas por espaço, matéria-prima e energia; com geração de resíduos cujo 
destino final, propositada ou acidentalmente, são os oceanos. Soma-se aos 
problemas urbanos típicos de grandes aglomerações, o desenvolvimento de 
atividades relacionadas aos esportes e turismo náuticos, pesca e aquicultura, 
transporte marítimo (portos) e exploração mineral, dependentes das zonas 
costeiras. Tais atividades representam pressão adicional aos ecossistemas, 
sua biodiversidade e recursos e à própria dinâmica e configuração da linha 
de costa (CICIN-SAIN; KNECHT, 1998; ASMUS; KITZMANN, 2004; 
ASMUS et al., 2006; JABLONSKI; FILET, 2008).

Além dos problemas expostos, a interconectividade dos oceanos e a falta 
de barreiras efetivas faz com que essas pressões, apesar de normalmente 
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terem fontes pontuais, sejam um problema mundial; disseminem poluentes 
ao redor do globo; dificultem a manutenção de estoques de organismos 
migradores que são protegidos em algumas áreas mas não em outras; o 
que dificulta a fiscalização sobre atividades de exploração predatória em 
águas internacionais, para as quais regras específicas ainda precisam ser 
acordadas mundialmente.

Os oceanos e mares fornecem uma série de bens e serviços, benefícios 
resultantes de processos naturais e que são utilizados (ativa ou passivamente) 
para o bem estar humano, com base em quatro grupos principais: suporte, 
regulação, produção e culturais (Quadro 4.1). Os impactos acima expostos, 
são uma ameaça à esses ambientes e seus serviços. O relatório de 2005 da 
Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2005), demonstra que muitos 
desses serviços já estão em processo de declínio. Mais recentemente, 
um índice desenvolvido para mensurar a saúde dos oceanos aplicado às 
regiões costeiras brasileiras o Ocean Health Index (HALPERN et al. 2012), 
demonstrou que a saúde dessa região está comprometida, alcançando um 
total de 64 pontos entre 100, com grande variação ao longo da costa (ELFES 
et al. 2014). Esse índice, entre outros parâmetros, considera a qualidade de 
algumas funções e serviços ecossistêmicos (como a estocagem de carbono, 
provisão de alimento, proteção da costa, entre outros), e a pontuação 
brasileira chama atenção à necessidade de medidas de proteção à essas 
regiões para garantir a manutenção das atividades humanas.

2. Áreas Marinhas Protegidas

As Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) podem ser definidas como

Qualquer área em terrenos imersos ou entre marés, juntamente com suas águas, 
fauna e flora, aspectos culturais e históricos associados, que estão reservados 
por lei ou outros meios efetivos para proteger parte ou todo um ambiente 
determinado (IUCN, aput PRATES; GALLUCCI, 2012).

Apesar de inicialmente implantadas como meios para proteção e 
recuperação de estoques pesqueiros, seus benefícios são mais amplos, 
representam um meio de conservação e manutenção para todos os serviços 
prestados pelos ecossistemas costeiros e marinhos e bens relacionados. 
Integradas a outros instrumentos de gestão - normas legais específicas 
como as relacionadas à pesca, tráfego de embarcações e poluição integradas 
em instrumentos como zoneamento ecológico econômico, planejamento 
espacial marinho e proteção de áreas adjacentes à costa; entre outros - as 
AMPs têm aprimorado a governança sobre os oceanos e sua conservação e 
possibilitam uma abordagem ecossistêmica frente aos impactos sinérgicos 
e cumulativos das atividades que as atingem (TOROPOVA et al., 2010a).
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Sua implementação têm aumentado ao longo dos anos (TOROPOVA et 
al. 2010a; FOX et al., 2012; MARINESQUE; KAPLAN; RODWELL, 2012) 
com denominação, delimitação e objetivos específicos que dependem 
de nação para nação, e varia desde áreas cujo objetivo principal é a 
preservação das espécies e ecossistemas (sem uso direto dos recursos), 
a áreas de uso sustentável, que compatibilizam diferentes atividades 
com a conservação, ou mesmo destinadas a usos específicos (por 
exemplo, reservas para atividades extrativas ou para uso de comunidades 
tradicionais) (TOROPOVA et al., 2010b).

Apesar desse aumento progressivo do número e área abrangida pelas AMPs, 
e de algumas regiões já ultrapassarem a proteção de 10% de ecossistemas 
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representativos (SPALDING et al., 2010), a diferença de abrangência 
entre UCs terrestres e marinhas ainda é evidente. Em 2010, enquanto as 
áreas de proteção terrestre chegavam a cobrir 12% da superfície de terra, 
as áreas marinhas somavam cerca de 1,17% da superfície dos oceanos, 
sendo que o aumento desde então não foi suficiente para atingir as metas 
de conservação já existentes (SPALDING et al. 2010; MARINESQUE; 
KAPLAN; RODWELL, 2012).

3. Áreas Marinhas Protegidas no Brasil:

3.1. Contexto Nacional

Além de ser signatário de vários dos acordos internacionais relacionados 
à proteção de áreas marinhas, o Brasil tem marcos legais próprios para a 
criação de áreas marinha protegidas (Figura 4.1).
O primeiro data de 1980, com a formalização da Política Nacional para os 
Recursos do Mar (PNRM - aprovada por Decreto Presidencial em 12 de 
Maio de 1980 – BRASIL, 1980), que traz diretrizes para a utilização dos 
recursos, ainda com uma visão bastante utilitarista (MORAES, 1999). Oito 
anos após a publicação da PNRM, em 1988, foi promulgada a Constituição 
Federal, na qual a zona costeira recebeu a atribuição de Patrimônio 
Nacional, cuja utilização está condicionada à preservação. No mesmo 
ano, a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988 (BRASIL, 1988a), instituiu o 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), com o objetivo de 
‘‘orientar a utilização racional dos recursos na Zona Costeira, de forma a 
contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção 
do seu Patrimônio Natural, Histórico, Étnico e Cultural” (BRASIL, 2012).
Ainda em 1988, o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar (CNUDM) principal acordo internacional relativo ao uso 
dos oceanos e seus recursos naturais, cujo objetivo é:

estabelecer um novo regime legal abrangente para os mares e oceanos e, no 
que concerne às questões ambientais, estabelecer regras práticas relativas 
aos padrões ambientais, assim como o cumprimento dos dispositivos que 
regulamentam a poluição do meio ambiente marinho; promover a utilização 
equitativa e eficiente dos recursos naturais, a conservação dos recursos vivos e o 
estudo, a proteção e a preservação do meio marinho (BRASIL, 2012).

As indicações da CNUDM foram incorporadas à legislação brasileira através 
da Lei nº 8617, de 4 de janeiro de 1993 (BRASIL, 1993), com a definição 
dos limites marítimos do país e atendimento à Convenção (BRASIL, 2012).

Outro marco para a criação de AMPs foi a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), acordada durante a Conferência das Nações Unidas sobre 
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Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92). A Convenção possui três 
alicerces: a) a conservação da diversidade biológica; b) o uso sustentável da 
biodiversidade; c) a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes 
da utilização dos recursos genéticos (BRASIL, 1994, Art. 1).

Dentre as metas da CDB, destaca-se a criação de Unidades de Conservação 
e sistemas de áreas protegidas para reduzir significativamente a taxa 
de perda de biodiversidade até 2010 e promover a conservação in situ 
dos recursos biológicos existentes, sendo que em relação ao ambiente 
marinho, especial atenção foi dada à necessidade de conservação dos 
estoques pesqueiro e criação de áreas de pré-produção pesqueira. Ficou 
a cargo das partes signatárias desenvolver medidas para a seleção, o 
estabelecimento e a administração dessas áreas protegidas, bem como 
para a utilização sustentável da diversidade biológica contida em seu 
interior (BRASIL, 1994). O Brasil ratificou a Convenção após dois 
anos, com o objetivo de desenvolver uma estratégia nacional para 
a biodiversidade, por meio do Programa Nacional da Diversidade 
Biológica (PRONABIO) (BRASIL, 2012).

Dando continuidade à CDB, em 1995, ocorreu a Segunda Conferência das 
Partes (COP-2), na qual foi estabelecido o Mandato de Jacarta que define a 
importância de desenvolver e implantar um programa para a conservação e 

Figura 4.1 - Principais marcos legais e acordos referentes a proteção do 
ambiente marinho.
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o uso sustentável da biodiversidade dos ecossistemas costeiros e marinhos 
(BRASIL, 2012).

No ano seguinte, surgiu umum dos primeiros frutos do PRONABIO, o 
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira (PROBIO), cujo objetivo foi contribuir para a elaboração das 
estratégias, programas e planos para cumprir os compromissos decorrentes 
da CDB. Derivados desse projeto, em 2004, o Decreto nº 5.092, de 24 de maio 
(BRASIL, 2004a), e a Portaria MMA nº 126, de 27 de maio (BRASIL, 2004b), 
oficializam 900 áreas identificadas como prioritárias para a conservação da 
biodiversidade dos biomas brasileiros (BRASIL, 2012), as quais abrangem 
tanto áreas terrestres como a Zona Econômica Exclusiva do país.

Em 1998, durante a quarta conferência das partes (COP-4), com a intenção 
de garantir a efetiva implementação do Mandato de Jacarta, foi criado o 
programa de trabalho para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade 
marinha e costeira dividido em cinco grandes temas: a) Gestão integrada de 
áreas marinhas e costeiras; b) Recursos vivos marinhos e costeiros; c) Áreas 
protegidas marinhas e costeiras; d) Maricultura; e e) Espécies e genótipos 
exóticos (BRASIL, 2012).

Passado alguns anos, foi estabelecido o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC), Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000), 
importante instrumento para a efetivação das ações de conservação no 
Brasil. Tendo sido regulamentado pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 
2002 (BRASIL, 2002).

Em 2004, durante a sétima conferência das partes (COP-7) foi discutida 
a efetividade de áreas protegidas e definiu-se que os sistemas de áreas 
protegidas precisam ser ecologicamente representativos, além de serem 
administrados de forma eficaz. Chegou-se à conclusão de que até aquele 
período a conservação de certos habitats, biomas e espécies ameaçadas não 
estava garantida. No caso do Brasil, em relação as áreas costeiras marinhas, 
era necessário proteger os seguintes ecossistemas: dunas, praias, banhados e 
áreas alagadas, estuários, restingas, manguezais, costões rochosos, lagunas e 
marismas (BRASIL, 2012).

Considerando as discussões da COP-7 (2004), o Plano Estratégico Nacional 
de Áreas Prioritárias (PNAP) foi instituído pelo Decreto nº 5.758, de 13 
de abril de 2006 (BRASIL, 2006). Entre seus princípios, diretrizes e ações, 
orienta ‘‘o estabelecimento de um sistema abrangente de áreas protegidas 
ecologicamente representativo, efetivamente manejado, integrado a áreas 
terrestres e marinhas mais amplas, até 2015” (BRASIL, 2006, anexo)

Apesar do PNGC ter sido promulgado em 1988, apenas em 2004 o mesmo 
foi regulamentado através do Decreto nº 5.300, de 07 de dezembro de 2004 
(BRASIL, 2004c). Na sequência, o Decreto nº 5.377, de 23 de fevereiro de 
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2005 (BRASIL, 2005), apresentou os objetivos da PNRM: a) promover a 
formação de recursos humanos; b) estimular o desenvolvimento da pesquisa, 
ciência e tecnologia marinhas; c) incentivar a exploração e o aproveitamento 
sustentável dos recursos do mar, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do 
leito do mar e seu subsolo, e das áreas costeiras adjacentes.

Para alcançar os objetivos estabelecidos pela PNRM diversas ações já 
foram executadas e outras estão em andamento, um importante exemplo 
de trabalho desenvolvido a nível dessa política é o Programa de Avaliação 
do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva 
(REVIZEE) e o Programa de Avaliação do Potencial Mineral da Plataforma 
Jurídica Brasileira (Remplac).

Em 2006, com a finalidade de garantir o cumprimento dos objetivos da 
CDB e seguir as diretrizes do PNAP, o Ministério do Meio Ambiente deu 
continuidade ao PROBIO, atualizou o mapa das áreas prioritárias para a 
conservação da zona costeira e marinha, o que resultou num cadastro de 
506 áreas costeiras (432.234 km2) e 102 marinhas (3.344.658 km2), das quais 
apenas 25,8% já eram UCs (BRASIL, 2007a).

O produto final dessa ação foi a Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 
2007 (BRASIL, 2007b) e o mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação, 
Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira, 
com destaque para o grande grau de desconhecimento das características 
dos biomas marinhos.

Posteriormente em Nagoya, em 2010, ocorreu a décima conferência das 
partes (COP-10), quando foi conduzida a revisão dos programas de trabalho 
sobre biodiversidade costeira e marinha e sobre áreas protegidas. Na ocasião, 
foram definidas diversas metas para a biodiversidade, com destaque para 
metas 6, 10 e 11 por sua maior influência no ambiente marinho (Quadro 4. 2) 

Quadro 4.2 - Metas de Aichi relacionadas ao ambiente marinho (Adaptado 
de BRASIL, 2012, p. 39)

●	 Meta	 6:	 Promover,	 até	 2020	 a	 gestão	 e	 a	 exploração	 sustentável	
dos	estoques	pesqueiros,	o	que	evita,	desta	 forma,	a	sobrepesca	e	
propõem	e	executa	medidas	de	recuperação;

●	 Meta	 10:	 Até	 2015,	 com	 o	 objetivo	 de	 garantir	 a	 integridade	 e	
funcionamento	 dos	 recifes	 de	 coral	 e	 ecossistemas	 vulneráveis	 é	
necessário	minimizar	as	ações	antrópicas	que	provocam	alterações	
climáticas	e	acidificação	dos	oceanos;

●	 Meta	11:	Até	2020,	possuir	sistemas	ecologicamente	representativos	
e	 integrados,	 os	quais	devem	ser	 geridos	 com	eficácia	e	equidade,	
para	 isso,	esses	sistemas	devem	possui	no	mínimo	17%	das	áreas	
terrestres	 e	 de	 águas	 continentais	 e	 10%	 das	 zonas	 costeiras	 e	
marinhas
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As metas de Aichi, como ficaram conhecidas, passaram assim a nortear 
a delimitação de áreas protegidas mundialmente. No entanto, ainda é 
necessário grande esforço para que sejam atingidas, o que só acontecerá 
posteriormente ao período acordado.

Mais recentemente, em 2012, na Conferência das Nações Unidas Sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio + 20), o tema oceanos recebeu 
destaque, com a realização do Dia Mundial dos Oceanos, o que resultou em 
uma chamada para ação imediata para alcançar as metas de sustentabilidade 
para oceanos, costas e pequenas ilhas, a Rio Ocean Declaration. Houve 
inclusão desse tema no texto final da conferência, com o reconhecimento da 
importância dos oceanos para sustentação da vida no planeta e o papel das 
AMPs como instrumento de conservação, reforçando o comprometimento 
mundial para o uso sustentável desse ambiente.

3.2 Áreas Protegidas já implementadas

No Brasil, representadas especialmente por meio de unidades de conservação 
e por áreas de exclusão de pesca, as AMPs formam um sistema desconexo 
e pouco integrado que não garante a representatividade necessária dos 
diferentes ecossistemas, tais como dunas, lagoas, manguezais, marismas, 
praias, restingas, recifes e ilhas.

Segundo o cadastro nacional de UCs, existem 130 unidades de conservação 
no recorte marinho, entre as UCs federais, estaduais e municipais de 
acordo com o SNUC, e distribuídas em suas diferentes categorias (Figura 
4.2). Essas áreas, abrangem cerca de 1,5% do Mar Territorial e Zona 
Econômica Exclusiva do país. As três categorias mais representadas são 
Área de Proteção Ambiental, Parque e Reserva Extrativista, com 58, 27 e 18 
unidades, respectivamente. Os estados com maior números de unidades de 
conservação são Rio de Janeiro e São Paulo, com 26 e 18, respectivamente.

Esse grande número de AMPs não é reflexo de uma grande área preservada, 
mas de um processo histórico de criação por oportunidades ao invés de 
um processo cientificamente e tecnicamente embasado, que tenha levado 
à criação de áreas integradas e efetivas. De fato, a ciência voltada para a 
conservação de AMPs vem sendo aperfeiçoada e sua assimilação tem sido 
lenta no estabelecimento de programas de conservação. Como resultado, 
as numerosas AMPs normalmente carecem de estrutura e recursos para 
atingir seus objetivos e a criação de novas AMPs no Brasil está aquém 
das metas acordadas internacionalmente. Apesar dessa conjuntura, há 
importantes iniciativas de criação, implementação e gestão nas AMPs 
nacionais, que podem servir de exemplo e ser replicadas, com destaque 
para o Estado de São Paulo, onde AMPs abrangem mais da metade do Mar 
Territorial estadual.
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Figura 4.2 - Distribuição quantitativa de unidades de conservação 
marinhas e costeiras brasileiras por estado e categoria. Fonte de Dados: 
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, Ministério do Meio 
Ambiente.

3.2.1 AMPs no Estado de São Paulo: as APAs Marinhas

No mar territorial do Estado de São Paulo há AMPs federais, como a Estação 
Ecológica (ESEC) de Tupinambás (1987) e de Tupiniquins (1986); estaduais 
como o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos (PEMLS) (1993) e as 
Áreas de Proteção Ambiental Marinhas do Litoral Sul (APAMLS), Litoral 
Centro (APAMLC) e Litoral Norte (APAMLN) (2008); e municipais como 
o Parque de Ilhabela, o primeiro Parque Municipal Marinho do Brasil 
(1992), que ainda precisa ser regularizado em relação ao SNUC, e a APA 
Marinha de São Sebastião (APA-Alcatrazes, 1992).

As APAs Marinhas representam a categoria de uso sustentável. Foram 
estabelecidas devido ao cenário de degradação do ecossistema e da 
biodiversidade do litoral paulista, e integram o Mosaico das Ilhas e Áreas 
Marinhas Protegidas do Litoral Paulista (Decreto Est. 53.528 de 8 de 
outubro de 2008 - SÃO PAULO, 2008b). Além disso, no caso do litoral norte, 
a APAMLN (SÃO PAULO, 2008a) é zona de amortecimento de unidades 
de conservação de proteção integral, como os  núcleos do Parque Estadual 
da Serra do Mar, Parque Estadual da Ilha Anchieta e Parque Estadual de 
Ilhabela, que juntos estabelecem a conectividade entre o ambiente terrestre 
e o marinho.

As APA Marinhas abrangem 53% do mar territorial do litoral paulista 
e juntas somam mais de 1 milhão de hectares, protegendo diversos 
ecossistemas. Possuem como objetivo principal promover a conservação 
da biodiversidade e dos recursos em seus territórios, através do 
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desenvolvimento sustentável da região e com inclusão dos atores locais, em 
especial as comunidades tradicionais cujo modo de vida também deve ser 
mantido em níveis sustentáveis.

A forma como as APAs Marinhas foram inicialmente propostas e criadas 
não pode ser entendida como um bom exemplo de proposição de uma AMP. 
O processo de criação foi centralizado na Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo com seu desenho sendo decidido sem uma consulta 
ampla à sociedade, motivo pelo qual sofreu grande resistência de grupos 
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como pescadores e relacionados a atividades náuticas. Entretanto, essa reação 
virou mobilização, que foi aproveitada para a composição dos conselhos 
gestores. Além disso, de forma inédita, as APAs Marinhas foram criadas 
ao mesmo tempo e com recursos já destinados para sua gestão: aquisição 
de material, contratação de equipe e elaboração do plano de manejo. 

Entre as principais ações desenvolvidas pelas APA Marinhas estão a 
instituição de seus conselhos gestores poucos meses após a sua criação, 
com atividades de capacitação para os conselheiros; o início da elaboração 
de seus planos de manejo apenas 2 anos após sua criação; a discussão 
de temas relacionados à gestão pesqueira e a licenciamentos ambientais; 
e ações de formação e comunicação. Destaca-se ainda a realização 
de projetos de gestão territorial e construção de boas práticas, com o 
objetivo de garantir a sustentabilidade das atividades, como por exemplo 
o processo de regulamentação da pesca com cerco-flutuante e o projeto 
para desenvolvimento de boas práticas da pesca amadora. A baixo seguem 
descrições das atividades desenvolvida:

Resultados para Gestão Pesqueira

Como uma de suas principais atividades as APAs marinhas têm promovido 
discussões sobre a pesca em sua região, com foco na regulamentação da arte 
de pesca artesanal tradicional, como a pesca com cerco-flutuante, pesca de 
emalhe costeiro e pesca com redes de praia. Os trabalhos de discussão de 
características e procedimentos sustentáveis para o desenvolvimento dessas 
pescarias são coordenados pela equipe gestora das APAMs e contam com 
a parceria de pescadores, pesquisadores e demais atores locais interessados 
no tema, realizados de forma participativa e resultando em propostas de 
regulamentação embasadas em características locais, como a Resolução 
SMA 51, de 28 de junho de 2012 (SÃO PAULO, 2012b).

Além da discussão sobre pescarias artesanais específicas, cabe destacar 
a proibição da pesca de arrasto com sistema de parelhas e da pesca com 
compressor de ar ou outro equipamento de sustentação artificial no 
território das APAs marinhas de São Paulo (Resolução SMA 69, de 28 de 
setembro de 2009 - SÃO PAULO, 2009), e a proibição de pesca no setor 
Itaguaçu da APAMLC (Resolução SMA 21, de 16 de abril de 2012 - SÃO 
PAULO, 2012a), área de entorno do PEMLS e considerada uma “área de 
pré-produção pesqueira”, ambas medidas discutidas nos conselhos gestores 
e grupos de trabalhos específicos antes de virarem normativas.

 A importância da regulamentação desses tipos de pescarias está relacionada 
tanto ao objetivo de conservação dos estoques pesqueiros no território 
das APAMs, como no objetivo de preservação da cultura caiçara. No caso 
da pesca com cerco-flutuante, por exemplo, essa representa uma pesca 
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sustentável e importante componente da cultura caiçara da região do litoral 
norte paulista, cuja continuidade está ameaçada devido a obstáculos como 
a falta de mão de obra especializada para o exercício da pesca como para a 
confecção dos petrechos utilizados, o baixo ingresso de jovens na pescaria, 
o alto valor para aquisição do petrecho e o baixo valor de venda do pescado 
(MOREIRA, 2012).

Avanços na discussão de Licenciamento Ambiental

Conforme previsto no SNUC (BRASIL, 2000, Art. 36º), as APAMs têm 
participado do processo de licenciamento ambiental de grandes obras 
que acontecem no litoral paulista e que representam uma possível ameaça 
às UCs. Nessa atividade, o processo de análise dos estudos de impacto 
ambiental (EIAs) dos empreendimentos é capitaneado pelos gestores das 
UCs e realizado de forma participativa, com integração de outras UCs 
estaduais e federais e de outros fóruns participativos regionais. Nesses 
processos as APAMs atuam na disseminação de informação, mobilização 
da sociedade e estímulo da reflexão crítica quanto aos impactos que essas 
obras podem gerar para os ecossistemas marinhos e costeiros. 

Dentre os avanços já alcançados, destacam-se mudanças nos EIAs e na 
própria proposta dos empreendimentos, com adequações para atender as 
demandas das UCs; a oportunidade inédita da participação dos CGs na 
elaboração de Termo de Referência (TdR) para contratação de Estudo e 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); a adoção de propostas de 
condicionantes resultante das discussões das APAMs. De maneira geral, 
o processo de análise conduzido pelas APAMs contribui para o próprio 
processo de licenciamento ambiental e torna-o mais transparente, inclusivo, 
e abrangente, e, também, para a capacitação e Aprendizagem Social dos 
envolvidos nas discussões.

Campanhas Informativas

Visando a disseminação de informação tanto das próprias UCs como das 
diversas normativas legais que incidem sobre seu território, as APAs Marinhas 
investem significativos esforços na condução de campanhas informativas e 
produzem material de divulgação (cartazes, informativos, notas técnicas), 
dentre os quais se destacam campanhas pela captura e consumo consciente 
de pescado, com respeito às áreas e épocas de proibição de captura.

Plano de Manejo

Desde sua criação as APAMs se articulam para a preparação e execução 
de seus Planos de Manejo, pautado no entendimento de que a falta de 
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informações científicas não poderia limitar as discussões e de que a 
participação dos diversos atores sociais é fundamental para elaborar e 
legitimar os diagnósticos participativos e as propostas de zoneamento e 
planos de ação. O papel das equipes das APAMs e dos conselhos gestores 
foi crucial na definição dessa estratégia, a qual está em andamento e já 
mobilizou a população do litoral paulista, que compareceu em grande 
número nas oficinas já realizadas. 

Mesmo com diversos desafios que precisam ser superados para garantir 
efetiva gestão dessas áreas marinhas protegidas, as ações praticadas no 
Estado de São Paulo tanto pelas esferas estadual quanto federal são exemplos 
positivos no quesito da conservação do ambiente marinho e funcionam 
como iniciativas de mobilização, capacitação e formação social.

4. Desafios e oportunidades para as AMPs

Ao longo dos anos os diferentes tipos de AMPs estão sendo reconhecidos 
como ferramentas efetivas para a conservação de ecossistemas e da 
biodiversidade marinha, o que contribui também para o sustento de 
comunidades locais (TOROPOVA et al. 2010). No entanto, alguns 
desafios permanecem:

Estabelecimento de um conjunto de AMPs representativo dos 
ecossistemas marinhos

Apesar de um entendimento generalizado da importância de algumas 
áreas específicas, como os ecossistemas manguezais e os recifes de coral, 
entre outros, ainda se faz necessário um levantamento mais detalhado das 
particularidades dos ecossistemas marinhos a fim de garantir a proteção 
de ecossistemas representativos. Propostas de AMPs que considerem não 
apenas a biodiversidade e a pesca como motivadores, mas sim outros 
serviços ecossistêmicos e as ameaças das mudanças ambientais globais, e 
que incorporem processos ecológicos como dispersão larval e migração 
tem sua urgência ampliada.

A delimitação das 200 áreas prioritárias para a conservação da World 
Wild Fund (WWF; OLSON e DINERSTEIN, 2002) e de Áreas Marinhas 
Ecológicas ou Biologicamente Significativas (do inglês Ecologically and 
Biologically Significant Marine Areas - EBSA;  DUSTAN et al., 2011) são 
indicativos das áreas a serem protegidas, no entanto ainda é necessário um 
esforço adicional para caracterizar demais regiões tanto costeiras como 
profundas dos mares e oceanos, a fim de garantir uma maior eficácia no 
desenho de AMPs. Ressalta-se que atualmente as AMPs existentes estão 
localizadas principalmente em áreas de Mar Territorial, sendo que poucos 
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países estabeleceram AMPs que se estendem ao longo e além de sua Zona 
Econômica Exclusiva ou Plataforma Continental Jurídica (SPALDING et 
al., 2010).

Alguns países estão implementando grandes AMPs em áreas distantes de 
aglomerações humanas, sujeitas a um menor número de impactos diretos. 
Tais iniciativas são um marco para a gestão ao aumentar o percentual de 
proteção dos oceanos e mares. No entanto, há questionamentos quanto 
a sua representatividade e eficiência, ao considerar tanto as metas para a 
proteção quanto os benefícios obtidos delas e o aproveitamento social de 
tais espaços (FOX et al., 2012). 

Efetivação das AMPs estabelecidas

Muitas AMPs ou mosaicos de UCs são criados, mas não são instituídos de 
fato, e somam-se às chamadas unidades de papel, situação daquelas que não 
têm seus mecanismos de gestão definidos (instituição responsável, gestor 
e conselhos gestores) ou mesmo, quando os têm, não têm condições de 
efetivar sua implementação pela falta de recursos, financeiros ou humanos. 
Implantar efetivamente as AMPs e garantir que seus objetivos e metas 
sejam cumpridos é um desafio de todas as nações costeiras.

Parte desses desafios está presente na elaboração e revisão dos Planos de 
Manejo das UCs. O Plano de Manejo é um documento obrigatório às UCs 
brasileiras, que estabelece as diretrizes para zoneamento e gestão, devendo 
ser elaborados em um prazo máximo de cinco anos após a criação da 
unidade. Historicamente, no entanto, o intervalo de tempo entre a criação 
de uma UC e a elaboração de seu plano de manejo é muito maior, resultante 
tanto da não implantação efetiva da UC como da falta de recursos técnicos 
e financeiros para a elaboração.

Ainda, considerando o grande dinamismo dos ambientes costeiros e 
marinhos e a necessidade de avaliação constante da efetividade das UCs 
e de adaptação dos instrumentos de gestão, os PMs devem passar por 
revisões periódicas para que os objetivos das AMPs sejam alcançados e 
suas metas sejam atingidas. Tal revisão também não tem acontecido no 
tempo desejável, o que é um ponto de fragilidade para as unidades, cujos 
procedimentos de gestão permanecem inalterados por muito tempo e 
podem passar a não atender as mudanças na realidade e contextos das 
área protegidas.

Compatibilização de diversos usos e interesses no território

A existência de diversos usos resulta no envolvimento de uma gama de 
stakeholders com interesses que podem ser tão variados e divergentes como 
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os próprios usos, o que muitas vezes resulta em conflitos. Tradicionalmente, 
cada grupo de stakeholders busca garantir seus interesses sobre os demais, 
buscando sobrepô-los aos dos outros com argumento de maior legitimidade 
de sua atividade em contraposição à dos demais. A gestão de conflitos é 
um dos mecanismos fundamentais para alcançar a gestão efetiva do espaço 
marinho, e o primeiro desafio é justamente quebrar esse paradigma.

Por se tratar de um bem de uso comum do povo, o espaço marinho não 
tem um dono e seu uso - dentro de certos limites normativos - pode ser 
realizado por qualquer pessoa, sendo que todos detêm os mesmos direitos. 
Apesar disso, esse uso é muitas vezes favorecido àqueles com maior poder 
aquisitivo, influência ou conhecimento sobre os trâmites necessários para 
regularizar sua atividade. Parte do desafio da gestão das AMPs é evitar tais 
privilégios e que os interesses individuais e/ou privados se sobressaiam aos 
direitos coletivos.

Além disso, é importante ressaltar que AMPs têm objetivos específicos de 
conservação que devem ser compatibilizados com outros instrumentos de 
gestão e também com os demais usos. Enquanto a primeira é facilitada 
por interesses comuns e pela prevalência de medidas mais restritivas no 
que tange a legislação ambiental; a compatibilização entre outros usos 
(especialmente) econômicos e a conservação comumente implica em 
restrições aos demais usuários, que nem sempre são favoráveis a elas. 
Relacionado a esse desafio está a implementação de modelos de gestão 
baseados em delimitação de áreas específicas para desenvolvimento 
de determinadas atividades e/ou para a medidas mais restritivas de 
preservação para sítios com maior importância local (zoneamentos e 
planejamento espacial marinho).

Fortalecimento da integração interinstitucional para gestão

Não apenas a gestão de AMPs demanda a compatibilização de uso de 
diversos setores, com necessidade de integração de seus usuários, como 
exposto acima; mas também a integração entre diferentes AMPs em 
mosaicos e entre instituições de diferentes esferas de governo - federal, 
estadual e municipal; cujas ações relacionadas à gestão dessas áreas devem 
ser compatíveis. Essas ações estão relacionadas tanto à gestão do território e 
de seus recursos, como a elaboração de normas específicas a cada recurso/
uso e ações de fiscalização, que são atribuições de diferentes órgãos cujo 
entendimento sobre determinados assuntos pode ser divergente. Assim, 
é preciso fortalecer o arranjo institucional na gestão das AMPs, para 
compatibilizar agendas, estabelecer práticas e procedimentos comuns 
que possibilitem a atuação coletiva das diversas instituições de forma 
complementar e sinérgica.
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Essa integração não é interessante apenas dentro de um mesmo país, sendo 
também necessária adequar as ações do país com iniciativas internacionais 
que podem auxiliar no planejamento para conservação e implementação 
de AMPs, conforme já exposto por Fox et al. (2012).

Fiscalização e monitoramento

A fiscalização é sem dúvidas um dos maiores desafios para garantir ampla 
efetividade das AMPs. A fiscalização marinha depende de pessoal e 
equipamento específico, cujo custo para aquisição e manutenção é elevado. 
A falta de limites físicos para definir zonas de restrição específicas dificulta 
o reconhecimento dos mesmos tanto para os usuários como para as 
instituições fiscalizadores. Além disso, a grande extensão de algumas AMPs 
são dificuldades adicionais que fazem parte do dia a dia da gestão dessas 
Unidades de Conservação.

Outro desafio é o monitoramento e avaliação das AMPs, com o objetivo de 
analisar sua efetividade e real contribuição para manutenção da qualidade 
ambiental dos ecossistemas protegidos, seus recursos e serviços. Apesar 
de algumas iniciativas para estabelecimento de protocolos de análise 
da efetividade dessas áreas (POMEROY; PARKS; WATSON, 2004), a 
complexidade das metas de conservação, per se, representa um desafio 
para a avaliação, de forma que esse é um campo que ainda necessita ser 
aprimorado, com programas integrados e continuados, que analisem não 
apenas uma única Unidade de Conservação, mas também sua conectividade 
com outras UCs e suas relações com áreas adjacentes, fornecendo subsídios 
para aprimoramento da delimitação e implantação de AMPs.

Apesar dos muitos desafios, a preocupação com a qualidade ambiental 
do meio marinho e oceânico, o reconhecimento e interesse internacional 
para sua proteção, com várias iniciativas que fomentam a discussão sobre 
essas áreas e sua efetividade trazem igualmente muitas possibilidades 
para esse campo da gestão ambiental. Dentre essas, despontam aplicações 
tecnológicas para monitoramento contínuo e remoto que ainda necessitam 
de desenvolvimento para terem seus custos reduzidos e ampliar o nível e a 
quantidade de informações para os gestores e para a sociedade.

Integração da proteção ambiental terrestre e marinha

Para garantir a efetividade das AMPs, sua definição e gestão devem 
estar atreladas à uma estrutura mais ampla de áreas protegidas, ou 
de planejamento ambiental, que integrem UCs de proteção integral e 
sustentáveis, além das áreas de produção de pesca (SOUZA; MOREIRA, 
2014), e seja complementa por medidas de proteção de unidades terrestres.
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Nesse sentido, a gestão de diversas áreas protegidas, tanto marinhas quanto 
terrestres, através de mosaicos é uma excelente ferramenta tanto do ponto 
de vista ecológico quanto administrativo, pois passam a ser consideradas de 
forma coletiva e não como áreas isoladas e autossuficientes, o que permite a 
otimização dos recursos e melhor aproveitamento da cooperação de outras 
instituições e atores sociais atuantes na região (TAMBELLINI, 2007). Essa 
integração contribui positivamente no sentido de otimizar os esforços 
direcionados para a gestão das áreas protegidas.

Não é por acaso que há previsão expressa no SNUC para a construção de 
Mosaicos de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas:

Quando existir um conjunto de Unidades de Conservação de categorias 
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 
protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto 
deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus 
distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da 
biodiversidade, a valorização da sociobiodiversidade e o desenvolvimento 
sustentável no contexto regional (BRASIL, 2000, Art. 26º).

Oportunidade para pesquisa e desenvolvimento

O panorama de implantação e gestão das AMPs evidencia uma necessidade 
de levantamento de informações quanto à efetividade das áreas protegidas 
em relação às metas de conservação de cada unidade, bem como quanto à 
influência que elas exercem sobre os ecossistemas protegidos e seu entorno, 
e sobre as populações silvestres e humanas que com eles se relacionam. 
Dessa forma, o estabelecimento de AMPs representam uma oportunidade 
para desenvolvimento de pesquisas em diferentes áreas do conhecimento 
e, principalmente, para o aprimoramento de estudos interdisciplinares que 
visem entender a complexidade do ambiente oceânico e as inter-relações de 
seus diversos compartimentos.

A abordagem ecossistêmica necessária para a delimitação de AMPs é, 
per se, uma das principais oportunidades para esse aprimoramento. 
Adicionalmente, estudar os efeitos das AMPs sobre as comunidades de 
organismos que dela se beneficiam e a comparação entre áreas protegidas e 
áreas sem (ou com menor) restrição de usos possibilitam entender como as 
atividades humanas influenciam no meio natural e geram indicativos para 
a gestão costeira e para o desenvolvimento de políticas públicas. Além de 
oportunidade para o desenvolvimento do conhecimento técnico, a gestão 
participativa das AMPs também representa um espaço de aprendizado 
para empoderamento e capacitação social.
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Fortalecimento de processos de gestão participativa

O processo de criação e implantação de UCs no Brasil e no mundo foi, 
historicamente, sem participação social, incorrendo em um equívoco 
fundamental: decisão unilateral - top down. Tal equívoco resulta em áreas 
de proteção alheias à dinâmica socioeconômica local e regional e alimenta 
a percepção de que a UC é uma intervenção injusta, autoritária, violenta 
e ilegítima do Poder Público. Após a década de 90, passou-se a buscar 
conciliação entre a proteção ambiental e questões sociais. Nessa perspectiva, 
as UCs devem ser entendidas como um fator de desenvolvimento local 
e regional, situadas no âmbito de um processo mais amplo de promoção 
social e econômica da sociedade envolvida.

A partir do SNUC, mecanismos participativos foram introduzidos 
formalmente nos processos de criação e implantação das unidades de 
conservação, caracterizando uma mudança nos parâmetros de gestão 
dessas áreas. A lei assume, pela primeira vez, que a sócio-diversidade 
também deve ser conservada, institui mecanismos de democratização do 
processo de criação dessas áreas e define a obrigatoriedade dos conselhos 
gestores para todas as categorias como o mecanismo central de gestão 
participativa. Vianna (2006) afirma que a participação é uma das diretrizes 
do sistema e cita, entre os mecanismos criados, o reconhecimento das 
populações tradicionais não só como parceiras, mas como detentoras 
de direitos sobre seu território. A adoção de métodos participativos na 
gestão territorial tem se mostrado essencial para assegurar a eficácia e a 
justiça social no compartilhamento dos recursos coletivos por diferentes 
segmentos da sociedade. 

A inserção desses segmentos em processos e espaços de participação 
social possibilita a expressão e a interlocução dos diversos pontos de vista, 
expondo situações anteriormente desconhecidas. O (re)conhecimento 
das múltiplas razões e interesses e o esclarecimentos de seus pontos de 
intersecção e conflito proporcionam uma rica Aprendizagem Social coletiva 
que qualifica os resultados dos processos participativos e amplia sua 
legitimidade e possibilidade de efetivação. A participação é, assim, um dos 
principais mecanismos para enfrentar os desafios da gestão, especialmente 
importante no caso de UCs de uso sustentável, e no caso de unidades 
marinhas, considerando os desafios apontados neste capítulo.

Processos de gestão participativa propiciam construção da compreensão 
do ambiente marinho como espaço coletivo e comum em que se busca 
a possibilidade de todos continuarem a desenvolver suas atividades 
econômicas e expressões socioculturais, a partir de construção de uma 
convivência sustentável e inclusão da preservação ambiental.
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Entre os desafios ligados à participação da sociedade na criação e gestão 
das Unidades de Conservação, merecem destaque as características dos 
processos participativos: são longos, exigem envolvimento e sensibilização 
da sociedade civil (que muitas vezes deve se ausentar de suas atividades 
econômicas para participar), demandam a formação de equipes e 
necessitam de recursos. Contudo, há evidências de que os benefícios da 
gestão compartilhada sobrepõem-se a seus custos (SEN e RAAKJAER 
NIELSEN, 1996; RAAKJAER NIELSEN, 2003), pois apresenta como 
diferencial a promoção da interação entre os envolvidos, com troca de 
informações, formação de acordos e aprendizado conjunto (GARMENDIA 
e STAGL, 2010).

Ao participar da discussão de políticas públicas em todas as etapas de 
sua gestão, a sociedade traz informações importantes e revela opiniões 
e críticas às quais o gestor público não teria acesso senão pelos espaços 
de participação social. Há, portanto, uma qualificação maior da decisão 
pública quando é tomada após um processo de consulta e discussão com 
a sociedade. Seria inconcebível, para quem pretende gerir boas políticas, 
desconsiderar essa rica e insubstituível fonte de conhecimento que são hoje 
os movimentos sociais, associações, sindicatos, organizações e cidadãos e 
cidadãs brasileiros. Atores que são envolvidos em processos de gestão desde 
seu início tendem a compreender e respeitar as regras acordadas e podem 
passar a atuar como fiscais das mesmas. Assim, a gestão participativa e 
compartilhada das AMPs tem sido uma oportunidade de fortalecimento 
e aprimoramento da efetividade de gestão dessas áreas, além do próprio 
amadurecimento da gestão participativa de UCs no Brasil.
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Capítulo 5

CONSELHOS GESTORES DE APAS - A CONSTRUÇÃO 
DE ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO EM PLATAFORMA 
MULTIATORES 
 

XAVIER, Luciana Yokoyama; MISATO, Marcelo Takashi; ESTAN-
CIONE, Luizi Maria Estancione; PAZ, Mariana Gutierres Arteiro 
da; JACOBI, Pedro Roberto

1. Apresentação

O processo de Aprendizagem Social (AS) acontece a partir da reunião de 
um grupo de pessoas em que haja diálogo na discussão da gestão de um 
bem comum, de modo que todos construam coletivamente o entendimento 
do problema e busquem melhores alternativas para a tomada de decisão.

Nesse processo de amadurecimento da interação entre os participantes, 
eles se reconhecem, dialogam, aprendem a entender os diferentes pontos 
de vista envolvidos e reinterpretam os problemas. Constroem relações de 
confiança e respeito, fortalecem e aprimoram a gestão participativa, por 
um lado, e adquirem novos entendimentos sobre as questões ambientais, 
a compreensão dos limites institucionais e dos mecanismos de governança 
existentes, por outro (MONTEIRO, 2009). Assim, novas práticas são 
desenvolvidas e abrem-se caminhos para formas de desenvolvimento e 
crescimento mais sustentáveis, social e economicamente. Nesse contexto, 
as plataformas multiatores onde tais processos podem ocorrer são diversas, 
abrangem tanto associações comunitárias, grupos de trabalho, conselhos 
gestores e comitês e atuam em diversas áreas da gestão pública (saúde, 
educação, meio ambiente, entre outros).

Especialmente quando se trata de recursos naturais, a multiplicidade 
de usos e de interesses somada à complexidade dos ecossistemas e dos 
processos ambientais, dos quais dependemos para sobreviver, exigem 
políticas públicas flexíveis e transparentes, que agreguem uma diversidade 
de valores e conhecimentos (SEN; RAAKJAER NIELSEN, 1996; REED, 
2008; BERKES, 2009). Nesse contexto, a participação social não apenas 
incorpora mais informações ao processo de tomada de decisão com o 
aporte do conhecimento de atores locais, como também traz benefícios 
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ao processo de implementação das políticas públicas, podendo levar a 
medidas mais efetivas e de longa duração (SEN; RAAKJAER NIELSEN, 
1996; OSTROM et al., 1999; D’INCAO; REIS, 2002; DOMÍNGUEZ-
TORREIRO; FREIJEIRO-ÁLVAREZ; IGLESIAS-MALVIDO, 2004; SILVA, 
2004; VIEIRA; BERKES; SEIXAS, 2005).

A aproximação da sociedade aos processos de elaboração de políticas 
públicas ambientais, que se aprimoram mundialmente desde o final dos anos 
60 (REED, 2008), é algo recente no Brasil, onde a inserção da participação 
social na gestão pública está associada ao movimento de democratização 
que marcou a segunda metade da década de 80 (GOHN, 2001). No caso 
das Unidades de Conservação (UCs), a participação da sociedade através 
da instituição dos Conselhos Gestores (CGs), é considerada premissa 
fundamental para a conservação da biodiversidade e desenvolvimento dos 
processos de gestão territorial.

Dentre os diversos tipos de participação existentes, o envolvimento social 
pode ser nulo (manipulação ou terapia) no qual os tomadores de decisão 
tentam “educar” ou “curar” os participantes; ou variar de um nível mínimo 
de concessão de poder até a autogestão. Essa variação se manifesta em níveis 
de participação onde a sociedade é apenas informada quanto às normas 
e decisões já formuladas; pode evoluir pelas fases de consulta facultativa, 
sendo a decisão de fazê-la a cargo dos órgãos administrativos responsáveis 
pela elaboração das políticas; consulta obrigatória, regulamentada por 
normativas legais, tanto à sociedade de forma geral (como no caso de 
audiências públicas em processos de licenciamento e da criação de UCs) ou 
a um colegiado com poder de propor decisões e ações, também entendidos 
como uma forma de pacificação da sociedade, que não tem garantias de que 
suas opiniões sejam aceitas; cogestão ou parceria, com compartilhamento de 
poder entre Estado e sociedade com poderes iguais na decisão e; delegação, 
no qual o poder de decisão, sobre temas determinados, fica as mãos da 
sociedade; e por fim a autogestão na qual a sociedade é independente 
do Estado e detém todo o poder na formulação e definição das políticas 
(ARNSTEIN, 1969; BORDENAVE, 1994).

Na evolução do sistema de gestão das UCs, através da promulgação do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei nº 9.985/2000) 
passamos do nível de informação ao de consulta obrigatória aos conselhos 
consultivos, e de cogestão ou comanejo, quando consideramos os conselhos 
deliberativos, ao menos retoricamente. Esse avanço legal demonstra que 
estamos, gradativamente, galgando mais degraus na escada da participação. 
No entanto, para seu funcionamento efetivo, é necessária a existência 
de uma estrutura de tomada de decisão descentralizada, transparente e 
inclusiva (JACOBI, 2005), além de um preparo social para que os cidadãos 
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comuns possam assumir seu papel e tenham condições de debater de igual 
para igual com os demais envolvidos (REED, 2008; BERKES, 2009).

Apesar de haver previsão de duas categorias de conselhos, o que permite que 
sejam consultivos ou deliberativos, na prática, suas competências são muito 
semelhantes, muitas vezes apenas com atuação consultiva e não decisiva de 
fato na gestão territorial, uma vez que a decisão quanto a acatar ou não o que 
é proposto e aprovado pelos conselhos fica a cargo das instituições gestoras 
dos espaços protegidos (SANTOS, 2008). Apesar de ainda haver grandes 
barreiras a se ultrapassar para que seja possível avançar na promoção da 
participação social, os CGs vêm aumentando em número e funcionando há 
algum tempo, permitindo que a sociedade participe do processo de tomada 
de decisão de políticas públicas para a gestão de diversas UCs. Quanto mais 
preparada e engajada a sociedades, maior a força dos CGs para pressionar 
as instituições gestoras a acatar suas indicações e efetivar sua atuação na 
gestão do território.

O Conselho Gestor configura-se como um espaço de articulação de 
diferentes interesses (públicos, privados e coletivos) e é, ao mesmo tempo, 
instrumento de conservação, gestão do território, resolução de conflitos, 
construção de pactos sociais e promoção da democracia participativa 
(SANTOS, 2001). Tem como objetivo promover a gestão integrada e 
participativa da UC, propor e desenvolver planos, programas e projetos 
que visem a recuperação e/ou manutenção da qualidade de seus atributos 
(HAHN; MALDONADO, 2011). Seu funcionamento está atrelado 
ao conceito da Governança Ambiental, baseado em três princípios: 
descentralização, coordenação e comprometimento (SCHNURR, 2008), 
o que faz com que todos os envolvidos na gestão participativa detenham 
igual parcela de poder e responsabilidade.

Assim, no âmbito das UCs, o CG é o espaço da participação e interação, onde 
a Aprendizagem Social pode acontecer. No entanto, a simples participação 
não implica, necessariamente, em aprendizagem e em amadurecimento 
dos atores sociais envolvidos com a gestão.

Cabe enfatizar que os processos de governança e, consequentemente, de 
Aprendizagem Social são fortemente influenciados por características e 
pela importância local ou regional do recurso ou atributo a ser gerido, pelo 
cenário político-administrativo da região e das instituições envolvidas, 
além de características sociais dos grupos que os vivenciam e individuais 
dos representantes que os integram. Influenciam nesses processos: a 
percepção do grupo sobre sua capacidade de atuação (quanto podem 
influenciar na tomada de decisão); a organização institucional na qual o 
CG se insere; o envolvimento de atores diversos, representando diferentes 
interesses; a relação destes com o recurso ou o atributo principal da UC; 
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o grau de conhecimento que têm sobre os mesmos; a predisposição dos 
atores a reconhecer características dos “bens comuns” dos territórios 
protegidos; entre outros fatores que determinam o grau de AS de cada 
processo. Facilitam esse processo também a existência de ferramentas e 
metodologias que promovam troca de conhecimento e maior interação 
entre os envolvidos com a gestão.

2. Entender a Aprendizagem Social em Conselhos de APAs - O 
Projeto Aprendizagem Social

O projeto teve como objetivo entender a dinâmica de aprendizagem social 
ligada à governança ambiental de quatro unidades de conservação do 
estado de São Paulo:

• Área de Proteção Ambiental Itupararanga (APA Itupararanga);

• Área de Proteção Ambiental Tietê (APA Tietê);

• Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Norte (APAMLN);

• Área de Proteção Ambiental Marinha do Litoral Centro (APAMLC).

De maneira geral, buscou-se entender os fatores que favorecem ou dificultam 
a AS em cada estudo de caso, com foco no papel das universidades e centros 
de ensino e pesquisa na transferência e apropriação do conhecimento 
pertinente à gestão da unidade. 

Para atingir o objetivo do projeto, as informações de cada APA foram 
coletadas por meio de abordagens distintas que contaram com pesquisa 
documental, observação participante e aplicação de questionários aos 
conselheiros.

Por meio da combinação dessas três abordagens, analisaram-se dois biênios 
de atuação dos conselhos, com foco nos anos de 2009 a 2013, de acordo 
com as informações disponíveis em atas e registros de reuniões de cada 
APA, que foram disponibilizadas aos pesquisadores. Essas análises foram 
complementadas com reuniões entre a equipe de pesquisa e gestores das 
APAs, além de intervenções pontuais com apresentação das ferramentas 
promotoras da gestão participativa em alguns conselhos.

Ao todo, os pesquisadores envolvidos com o projeto acompanharam 
53 reuniões dos CGs, e 43 conselheiros colaboraram com a pesquisa ao 
responder aos questionários (Quadro 5.1).
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Quadro 5.1 - Total de reuniões do CG acompanhadas durante o projeto 
e total de questionários entregues e respondidos pelos conselheiros de 
cada APA

Reuniões do CG 
realizadas no 

período

Reuniões 
acompanhadas

Questionários 
entregues

Questionários 
respondidos

APA	Tietê 9 6	(66%) 16 6	(38%)

APA	
Itupararanga 15 7	(46,6	) 67 10	(15%)

APAMLN 16 10	(62%) 36 11	(30%)

APAMLC 13 10	(77%) 47 16	(34%)

Total	(%) 53 33	(62%) 166 43	(26%)

3. Conhecer as APAs estudadas e seus Conselhos Gestores

Foi abordado no capítulo 3, que a instituição da categoria de Área de 
Proteção Ambiental (APA) possibilitou conciliar uso e conservação 
ambiental, com o objetivo de promover o uso sustentável dos recursos 
de seu território. Essa característica das APAs representa, ao mesmo 
tempo, um desafio à gestão e uma oportunidade de fomentar processos 
participativos. O desafio se deve ao fato da gestão, por vezes, estender-se 
por propriedades particulares e considerar os diversos usos e interesses dos 
stakeholders em seu território, de forma a compatibilizá-los e minimizar, 
quando não solucionar, conflitos. A oportunidade de fomentar processos 
participativos, por outro lado, está relacionada ao amplo envolvimento 
social na construção de políticas públicas e tomada de decisão. Essas foram 
algumas das características consideradas na escolha da categoria de APA 
para ser foco do Projeto Aprendizagem Social, e as UCs escolhidas para 
participar buscaram abranger unidades terrestres e marinhas, criadas em 
diferentes cenários e épocas.

Área de Proteção Ambiental de Tietê

A APA Tietê foi uma das primeiras APAs a ser criada no Estado de São Paulo 
(1983), e figura entre uma das poucas que retrata, como justificativa para sua 
criação, a existência de atributos culturais em sua área de abrangência. Em 
seu decreto de criação considera o potencial de seu relevante patrimônio 
ambiental urbano; as características históricas e culturais da comunidade 
local, bem como o potencial turístico do município (SÃO PAULO, 1983).

Esses atributos culturais, no entanto, são pouco percebidos e 
valorizados pela sociedade, que não os vincula à definição de uma 
Unidade de Proteção Ambiental. Tal falta de reconhecimento, 
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somada à inação do Estado para efetivar sua gestão fez com que 
sua existência permanecesse ignorada por anos, o que levou à 
degradação dos atributos naturais e culturais que buscava proteger.

As iniciativas para implantar o CG e iniciar a gestão participativa dessa APA 
ocorreram apenas entre 2008-2009, a exemplo de outras APAs Paulistas. A 
implantação do CG da APA Tietê foi parte de um processo de transição 
da gestão entre a Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA) e 
a Fundação Florestal (FF). Antes dessa data, a CPLA não implementou 
ações de gestão. Deve-se considerar que a necessidade de um CG só foi 
estabelecida em 2000 e regulamentada em 2008, de modo que o caso da 
APA Tietê não representa, necessariamente, uma ingerência por parte da 
CPLA, mas uma falha de gestão e de planejamento, tendo em vista que nem 
normativas específicas de uso e ocupação foram implementadas, como 
prescrito pelo Decreto de criação da unidade.

Área de Proteção Ambiental Itupararanga

A criação da APA Itupararanga pela Lei Estadual Nº 10.100 em 1998 foi 
impulsionada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio 
Tietê (CBH-SMT), com o objetivo de proteção dos recursos hídricos na 
área de influência da represa de Itupararanga; de sua diversidade biológica; 
e de contribuir para o ordenamento do processo de ocupação do solo da 
região. Por ter como um dos principais atributos protegidos um importante 
manancial, o território da APA Itupararanga foi ampliado pela Lei Estadual 
11.579 de 2003 e passou a coincidir com os limites da sub-bacia Alto 
Sorocaba. Por estes motivos, o Comitê de Bacia tem grande interesse na 
gestão da APA Itupararanga, inclusive com a proposta e efetivação da 
ampliação do território, que no momento de criação da APA Itupararanga 
abrangia somente o entorno da represa. Dessa maneira, por conta desse 
vínculo com o CBH-SMT, a criação do CG deu-se logo após a ampliação 
do perímetro da APA Itupararanga, por meio da CPLA, em 2004. Cabe 
destacar que esta APA Itupararanga teve seu Plano de Manejo aprovado em 
2010 e seu processo de revisão teve início no Biênio 2013-2015 (quinto). 

Áreas de Proteção Ambiental Marinhas do Litoral Norte e 
Litoral Centro

No Estado de São Paulo existem, atualmente, três APAs Marinhas, as quais 
abrangem quase metade do litoral do estado. Segundo a FF, o objetivo das 
APAs marinhas é:

compatibilizar a conservação da natureza com a utilização dos recursos 
naturais; valorizar as funções sociais, econômicas, culturais e ambientais das 



105

comunidades tradicionais da zona costeira, através de estímulos a alternativas 
adequadas ao seu uso sustentável; garantir a sustentabilidade do estoque 
pesqueiro em águas paulistas; e o uso ecologicamente correto e responsável do 
espaço marinho (FUNDAÇÃO FLORESTAL, 09/12/2013)

Elas estão inseridas em um sistema de UCs de diferentes categorias, com 
destaques aos parques estaduais para a proteção do Bioma Mata Atlântica, 
complementando a proteção ao entorno de UCs de proteção integral 
existentes ao longo do litoral paulista, tanto da esfera federal como estadual.

O processo de criação das APAs Marinhas do Estado de São Paulo deu-se 
simultaneamente com a culminação em três Decretos Estaduais datados de 
8 de outubro de 2008 (Quadro 5.2). 

Quadro 5.2 - Áreas de Proteção Ambiental Marinhas do Estado de São 
Paulo

APA Marinha Legislação Área	(ha)

do	Litoral	Norte D.E.	53.525 316.241,45

do	Litoral	Centro D.E.	53.526 453.	082,704

do	Litoral	Sul D.E.	53.527 357.605,53

Na época em que foram propostas e decretadas as APAs marinhas (APAMs), 
setembro e outubro de 2008, a posição geral da população do litoral paulista 
foi contrária à implantação de uma UC no território que historicamente 
vinha utilizando. Especialmente os representantes da indústria náutica e 
dos pescadores do litoral norte, que já haviam sido afetados por restrições 
impostas pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE (Decreto Estadual 
49.215/2004), e tinham como referência de UC os parques de proteção 
integral, se organizaram e realizaram diversas manifestações contra a 
implementação das APAs, como relatam notícias da época. Chegaram a 
deslocar-se até a capital do estado e realizar o enterro simbólico de Xico 
Graziano, o então Secretário Estadual de Meio Ambiente. Esse movimento 
contrário foi responsável pela inserção da sociedade no processo de gestão 
ambiental, mesmo antes de decretadas as UCs.

Apesar do movimento contrário, essa resistência inicial foi primordial para 
a composição do primeiro grupo gestor das UCs. Vários dos segmentos que 
se opuseram à criação das APAs se candidataram a participar de sua gestão 
e foram eleitos como representantes para o Conselho Gestor, instituído 
pouco tempo depois da própria unidade, já em 2009. O primeiro mandato 
do Conselho Gestor foi caracterizado pela participação de representantes 
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que encaravam a UC como potencial ameaça às suas atividades. Com o 
envolvimento desses atores nas ações do conselho, no entanto, essa visão 
foi se modificando e, atualmente, as diversas instituições que compõem os 
CGs têm um relacionamento de parceria com as APAs marinhas.

Os pescadores artesanais, inclusive, recebem atenção especial da gestão, 
que busca incentivar a atividade, vista como tradicional e com grande 
potencial de se desenvolver de modo sustentável. Um reflexo dessa atenção 
especial é o número de trabalhos voltados ao setor pesqueiro desenvolvidos 
pela Câmara Temática de Pesca de ambas as APAs, e também o tratamento 
diferenciado durante a primeira fase de elaboração do Plano de Manejo1 
(PM) das UCs, durante a qual os pescadores artesanais tiveram mais 
reuniões para apresentação do projeto, inclusive algumas realizadas nas 
próprias comunidades pesqueiras, e também puderam eleger um número 
maior de representantes para participar das etapas de Zoneamento e 
Programa de Gestão do PM, em comparação com os demais segmentos 
envolvidos no processo.

As APAs marinhas possuem um grande diferencial em relação às terrestres; 
enquanto estas abrangem territórios particulares ou pertencentes ao 
Estado, as marinhas se estendem por áreas que pertencem à União. Assim, 
a responsabilidade de sua gestão é compartilhada entre Estado, responsável 
pelo zelo à qualidade ambiental do território, e União, que é a única que 
pode ceder o uso das áreas costeiras e águas marinhas. Criou-se, portanto, 
a necessidade de participação do governo federal em seus Conselhos 
Gestores, o que não acontece necessariamente no caso terrestre.

Os Conselhos Gestores

O SNUC (Lei 9.985/2002) trata da gestão das diversas categorias de UCs 
através de seus CGs e, inclusive, estabelece alguns casos onde os conselhos 
serão consultivos ou deliberativos. Para as APAs, as Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE), Reservas de Fauna (REFAU) e Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), no entanto, não ficou 
estabelecida a categoria do CG.

No Estado de São Paulo, as bases estruturantes dos CGs de APAs são 
definidas pelo Decreto Estadual no 48.149, de 09 de Outubro de 2003 (SÃO 
PAULO, 2003), que determina seu caráter consultivo e paritário, assim como 
o número de representantes, que varia de 12 a 24, depende da extensão 
da área e da quantidade de municípios abrangidos. Dessas vagas, 50% são 
destinadas ao poder público, indicados pelos órgãos administrativos, e 50% 

1. O Plano de manejo das APAs Marinhas do Estado de São Paulo teve início em 2012 e está sendo 
desenvolvido concomitantemente para as três UCs.
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para a sociedade civil organizada, eleita entre seus pares. O mesmo decreto 
atribui aos CGs um mandato de dois anos com o objetivo de promover o 
gerenciamento participativo e integrado da UC, bem como implementar 
políticas e diretrizes de proteção ao meio ambiente e do SNUC nas diversas 
esferas de governo (Art. 3). O enquadramento do CG das APAs como 
consultivo, apesar de alvo de questionamentos (SANTOS, 2008), é o que 
vigora nas quatro APAs estudadas.

Mesmo regidos pela mesma normativa, há diferenças na composição dos 
conselhos das APAs terrestres e marinhas, ligadas às características do 
território ocupado. Como já citado, enquanto as APAs terrestres estaduais 
(APATs) têm, em seu quadro de representantes, instituições dos governos 
municipais e estaduais, as marinhas (APAMs) contam com a participação 
adicional de representantes do governo federal, por abrangerem áreas de 
domínio da União.

Quanto aos representantes da sociedade civil, ambas contam com a 
participação de ONGs, Instituições de Ensino e Pesquisa e representantes 
de segmentos econômicos com grande importância local ou regional, como 
representantes do setor agrícola nas APAs de Itupararanga e Tietê e do setor 
pesqueiro nas APAs Marinhas.

Essa composição diferenciada confere características singulares a cada 
Conselho, que atua conforme o envolvimento dos participantes. Enquanto 
a presença da esfera federal nas APAMs representa, por um lado, uma maior 
diversidade de atores e uma possibilidade de as discussões dos conselhos 
atingirem níveis de decisão mais elevados favorece o desenvolvimento 
de ações para a promoção do uso sustentável do território, por outro, 
a distância de algumas instituições da esfera federal e a relativa baixa 
participação de seus representantes acaba por anular o lado positivo de 
seu envolvimento na UC.

Os segmentos da sociedade civil mais ativos nos conselhos também moldam 
o modus operandi. Nas APAMs, por exemplo, o grande envolvimento 
do setor pesqueiro, com destaque para a pesca artesanal, faz com que a 
maioria dos assuntos discutidos e das ações praticadas sejam em prol de 
regulamentar a pesca artesanal no território da UC. Analogamente, a atuação 
de pesquisadores na APA Itupararanga possibilitou o desenvolvimento de 
seminários de pesquisas (foram 03 edições ao longo de 4 anos de atuação 
do Conselho), que a cada ano agregam mais interessados em aprender e 
divulgar informações do território. Esse envolvimento dos pesquisadores no 
CG resultou, também, num Plano de Manejo com bastante embasamento 
técnico, subsidiado pelo conhecimento dos pesquisadores dos municípios 
abrangidos pela UC.
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Ressalta-se que o número de vagas no CG não reflete de forma exata o 
número de instituições participantes. Em alguns casos, uma mesma vaga 
pode ser ocupada por duas instituições, uma titular e outra suplente, o que 
chega a duplicar o número de representantes por vaga, com um titular e 
um suplente por instituição. Esse arranjo permite ampliar o número de 
instituições envolvidas com a gestão, garantindo maior diversidade de usos 
e interesses nas discussões.

Quanto a seu funcionamento, a estrutura de organização dos CGs (Figura 
5.1) compreende:

a) Plenário – órgão soberano do conselho, responsável pela discussão e 
tomada de decisão quanto à gestão da UC, composto pelos membros do 
conselho, com direito a voz e voto;

b) Presidência – representante oficial do Conselho, indicado pela 
instituição administrativa, responsável por auxiliar a organização e 
presidir as reuniões do Plenário;

c) Secretaria Executiva – responsável por adotar as medidas necessárias 
para o funcionamento do CG, organizar as reuniões e divulgar as 
informações sobre as deliberações do Plenário eleito por ele;

d) Câmaras Técnicas/Temáticas (CTs) – grupo instituído pelo Plenário 
para tratar temas considerados de importância regional, de caráter 
consultivo e permanente, e que pode ser composta por conselheiros e 
convidados;

e)  Grupos de Trabalho (GTs) – grupos instituídos pela plenária, os quais 
podem ser ligados diretamente a ela ou a uma CT, tratam de assuntos 
específicos, emergenciais e/ou pontuais, de caráter provisório e podem 
ser compostos por conselheiros e convidados.

Figura 5.1 - Estrutura de funcionamento dos Conselhos Gestores
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As reuniões acontecem ao menos bimestralmente para discutir assuntos 
relacionados à gestão da UC, e também há reuniões das CTs e GTs, o que 
fazem com que os encontros sejam mais numerosos que as reuniões dos 
CGs e amplia as possibilidades de interação entre os participantes. Além 
dessa maior interação, as CTs e GTs também ampliam as possibilidades de 
mais instituições participarem da gestão da UC uma vez que os integrantes 
das CTs e GTs não são obrigatoriamente conselheiros eleitos.

Ao contrário das reuniões ordinárias as reuniões de GTs e CTs não 
necessitam da presença do presidente do conselho para que ocorram.
Em geral são presidas por um coordenador do grupo, tendo um caráter 
mais independente, porém integrado às atividades do CG. Por conta dessa 
característica muitas vezes essas reuniões não possuem documentos que 
relatem as discussões ocorridas (ATA ou Ajuda/Memória), ou esse registro 
é pouco completo, com informações esparsas e inconclusivas, o que dificulta 
o processo de análise. 

Durante o período de estudo, os CGs das APAs que foram foco da pesquisa 
tinham as seguintes características de composição e estrutura:

Quadro 5.3 - Composição dos Conselhos Gestores no período analisado 
e número de CTs e GTs existentes

APA Tietê Itupararanga MLN MLC 

Sociedade	Civil 8	Vagas
9	Representantes

12	vagas
13	instituições

12	vagas
20	instituições

12	vagas
24	instituições

Governo	Federal Sem	
representantes	

Sem	
representantes	

3	vagas
4	instituições

3	vagas
5	instituições

Governo	
Estadual

4	Vagas
6	Representantes

06	vagas
05	instituições

5	vagas
7	instituições

5	vagas
5	instituições

Governo	
Municipal

	4	Vagas
7	Representantes

06	vagas
09	instituições

4	vagas
4	instituições

4	vagas
8	instituições

CTs	ativas 	Nenhuma Quatro 	Duas 	Quatro

GTs	ativos 	Nenhum Três 	Três 	Nenhum

4. Participação nos Conselhos Gestores: envolvimento, 
empoderamento e aprendizagem social

A participação social nos Conselhos nas UCs estudadas acontece tanto nas 
reuniões dos CGs como nas CTs e GTs. Esta é influenciada pelo momento 
político, pelo tempo que os conselheiros dispõem para participar nas 
reuniões, tendo em vista suas demais atribuições – especialmente em se 
tratando da sociedade civil –, interesse nos assuntos em pauta das reuniões, 
local onde é realizada a reunião, horário e disponibilidade de recursos 
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para atender às reuniões. Durante seus mandatos, os conselhos estudados 
buscaram meios de aumentar a participação, para contornar os fatores que 
a influenciam negativamente.

As reuniões do CG da APA Tietê ocorrem em média bimestralmente e com 
alternância entre o município de Jumirim e Tietê, busca-se utilizar sempre 
os mesmos locais, como medida para facilitar o acesso. Para essa APA, foram 
analisados dados de participação de 2009 a 2012, cujos relatos estavam 
disponíveis em registros, como ATAs, ou por meio do acompanhamento 
de reuniões. Ao longo dessas, nota-se uma baixa gradativa da participação 
dos conselheiros, em todos os segmentos. Durante o período analisado 
houve a participação predominante do poder público estadual e municipal, 
com pouca frequência dos representantes da sociedade civil. Esse baixo 
envolvimento da sociedade civil compromete a troca de informações entre 
os técnicos e a população local, além de dificultar a ampla divulgação das 
ações do conselho para os cidadãos não envolvidos diretamente com o CG.

Na APA Itupararanga, as reuniões também ocorrem bimestralmente. A 
princípio, como a sede da APA ficava em São Paulo, havia alternância do 
local de reunião entre os municípios que compõem o Conselho Gestor, 
contudo, com a transferência da sede para o município de Sorocaba, as 
reuniões de 2013 concentraram-se nesse município. Foram analisados 
dois biênios de atuação do CG: 2009 – 2011 e 2011 – 2013. De maneira 
geral, a frequência dos conselheiros começa alta a cada ano e sofre uma 
diminuição gradativa ao longo do tempo, sendo que, na maioria das vezes, 
a participação dos representantes de cada setor fica em torno dos 50% ao 
final do biênio. Nas reuniões realizadas de 2009 a 2011, foi possível observar 
similaridade na participação entre governo e sociedade civil, sendo que no 
período 2011-2013 a participação da sociedade civil foi predominante.

Na APAMLC as reuniões acontecem em Santos, em local de fácil acesso a 
todos os participantes. A participação no período analisado foi alta (maior 
do que 80%) durante todo ele. Ao considerar os segmentos separadamente, 
os representantes municipais são os responsáveis pelos maiores índices de 
participação (com 100% de presença em 12 das reuniões), seguidos pela 
sociedade civil, cuja participação se manteve entre 80 e 90% pela maior 
parte do período, sendo que a menor participação foi dos representantes 
do governo federal, que em apenas 4 ocasiões ocuparam todas as cadeiras 
a eles reservadas.

Na APAMLN, após tentativas de realizar rodízio para o local de reuniões 
entre os quatro municípios que integram seu território, o próprio CG 
elegeu a cidade de Caraguatatuba como região preferencial de reunião, por 
sua posição mais central em relação às demais. Como a sede da UC fica em 
Ubatuba, não há local próprio para a realização das reuniões e, portanto, 
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depende da disponibilidade de salas de outras instituições como a SABESP, 
Associação Comercial de Caraguatatuba, Secretaria de Educação e Parque 
Estadual da Serra do Mar – Núcleo Caraguatatuba. Para esta UC, foram 
analisados dados de 2009 a 2012, dois biênios de atuação. Foi possível notar 
uma tendência de redução da participação dos conselheiros do primeiro 
(2009-2010) para o segundo biênio (2011-2012). Para a sociedade civil, 
que é renovada a cada início de mandato, a frequência dos conselheiros 
aumenta na primeira reunião do biênio, mas diminui no decorrer do 
ano e parece atingir um equilíbrio, com uma porcentagem de 50 a 60% 
dos conselheiros que atendem às reuniões, na maior parte do segundo 
mandato. Já os representantes governamentais, cujas instituições não são 
trocadas com a renovação do CG, não apresentaram o mesmo aumento na 
participação no início do segundo biênio, e mantém-se entre 50% e 80% de 
frequência, com o mesmo equilíbrio, de 50 e 60%, em 2012. Assim como 
na APAMLC, a menor frequência de participação é a dos representantes do 
governo federal.

As reuniões do CG são ainda marcadas pela presença de pessoas interessadas 
na gestão da UC, que chegam a dobrar o número de participantes. Esses 
convidados apesar de não terem poder de voto, participam e contribuem 
com as discussões. Muitas vezes, pertencem às mesmas instituições e setores 
da sociedade que já estão representados no Conselho ou detém interesse no 
desenvolvimento da reunião, alguns participam dos GTs e CTs.

Mesmo com um aparente declínio na participação dos conselheiros ao 
longo do mandato, os CGs continuam sendo palco da aprendizagem social 
e foi possível observar, no caso dos grupos estudados, mudança de atitude 
dos participantes em relação aos demais atores envolvidos na gestão e 
em relação ao próprio território e seus atributos. Os conselhos, apesar de 
consultivos, têm atuado de maneira bastante proativa para a manutenção 
da qualidade ambiental e dos atributos das áreas que abrangem, e emanam 
desses fóruns propostas de normativas, manifestações e pareceres técnicos 
de licenciamentos e recomendações sobre atividades nessas áreas. 

A participação é pressuposto fundamental para inicio do processo de AS, 
porém é necessário uma análise mais aprofundada sobre o processo de 
Aprendizagem Social, tendo em vista que não há necessariamente uma 
correlação direta entre participação e AS. 

Diversos fatores podem interferir na AS, relacionados às características dos 
recursos e territórios em discussão e do grupo envolvido no processo de 
gestão. Segundo Mostert et al. (2007), esses fatores podem ser agrupados 
em oito grandes temas: envolvimento e participação dos atores sociais 
(Tema 1); políticas e instituições (Tema 2); oportunidades para interação 
(Tema 3); motivação e conhecimentos das lideranças e facilitadores 
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(Tema 4); abertura e transparência (Tema 5); representatividade (Tema 6); 
interpretação e reinterpretação das questões/problemas enfrentados (Tema 
7); e acesso a recursos para fomentar participação (Tema 8). Apesar do 
esforço para identificar esses fatores, pouco avanço foi feito na determinação 
do grau de influência dos mesmos, ou no desenvolvimento de ferramentas 
para medi-los.

A falta de protocolos para mensurar esses fatores resulta em uma 
dificuldade de entender os processos e, no caso específico do estudo que 
embasa este capítulo, compará-los. Dessa dificuldade surgiu a necessidade 
de desenvolver um roteiro que permitisse: analisar como cada tema 
interfere nos processos de AS, com o objetivo de identificar aqueles que 
devem ser melhor trabalhados para promovê-la; monitorar a evolução dos 
processos de aprendizagem social ao longo dos mandatos dos CGs das UCs 
brasileiras; e comparar esses processos entre diferentes CGs.

Assim, foi desenvolvida a proposta do Índice de Aprendizagem Social (IAS) 
que, ao considerar cada tema, permite atribuir um valor comparável a 
processos de AS em diferentes grupos gestores. Seu desenvolvimento pode 
ser sintetizado em três passos e seguiu o modelo metodológico sintetizado 
na Figura 5.2.

Figura 5.2 –Etapas para a definição do Índice de Aprendizagem Social
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Passo 1: Identificação dos fatores e temas

Partindo de uma consulta à referências bibliográficas para levantamento dos 
fatores que interferem na aprendizagem social em outros grupos gestores 
e com aportes da observação participante, foram definidos os fatores 
que favoreceram os processos de AS observados em cada estudo de caso, 
agrupando-os segundo os temas elencados no trabalho de Mostert et al. 
(2007).

Passo 2: Atribuição de peso aos temas

Após classificar os fatores em temas foi definida a importância relativa de 
cada tema para a AS nas UCs estudadas. Para tal, foram atribuídos pesos de 
1 a 3, relativos à relevância do tema em relação aos demais, sendo 1 os de 
menor relevância e 3 os de maior.

Para a definição dos pesos, primeiramente foram considerados os resultados 
apresentados por Mostert et al. (2007), que elenca, para cada fator, o número 
total de citações nos 10 estudos de caso e a significância em cada caso, 
atribuída pelos pesquisadores que os acompanharam (significância varia 
entre de 0 a 3 e pode alcançar um total de 30 pontos). Assim, considerou-se 
que a média da significância e do número de citações de todos os fatores 
dentro de um tema representa grosseiramente a significância e recorrência 
do tema em processos de AS.

Após essa primeira aproximação, o grupo discutiu e definiu o peso final, 
considerando a realidade dos casos estudados. O peso final dos temas foi:

• Peso 1: Tema 8

• Peso 2: Temas 4 e 5

• Peso 3: Temas 1, 2 , 3, 6, 7

Passo 3: Cálculo do índice

Para o cálculo do índice, cada fator foi formulado como uma pergunta 
à qual é atribuída um valor de 1 a 4. A soma dos fatores representa a 
pontuação de cada tema e o IAS é a média ponderada da pontuação de 
cada um dos oito temas.2

Sua aplicação aos conselhos gestores das APAs estudadas permitiu comparar 
o desempenho de cada Conselho em relação à aprendizagem social e 
também a influência de cada tema nos processos de aprendizagem. A seguir, 
segue uma breve explicação de cada tema e a avaliação de sua variação em 
cada Conselho, análise realizada para cálculo do valor do índice.

2. Para conhecer as perguntas e mais detalhes do cálculo do IAS, consulte o Apêndice 1.
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Tema 1: Envolvimento do stakeholder

Remete ao entendimento do stakeholder quanto aos motivos de criação da 
UC, objetivos, papel e funções do grupo, no caso o Conselho Gestor, assim 
como à sua participação nas atividades de gestão.

Na APA Tietê, foi observado que os conselheiros não têm clareza quanto 
aos motivos de sua criação, e não reconhecem os atributos importantes da 
UC e as ações necessárias para sua proteção, o que prejudica a atuação do 
conselho e também a AS. Tal fato pode ser relacionado ao lapso de tempo 
entre a criação da unidade (1983) e a implementação e seu CG (2009), 
período no qual houve significativo aumento da degradação e consequente 
prejuízo aos atributos que justificaram sua criação.

Em contraposição, o conhecimento sobre a APA Itupararanga e a 
importância dos recursos hídricos da região que ela abrange, principal 
atributo de criação da unidade, é bastante difundido e mobiliza as pessoas 
a favor de sua preservação, visto que elas dependem da represa como fonte 
de abastecimento de água. Fato relevante foi a ampliação do território 
da unidade demandada pelo CBH-MT, que anteriormente abrangia o 
entorno da represa, e após a ampliação passou a cobrir toda região da Bacia 
Hidrográfica da represa.

Nas APAs marinhas, os conselheiros têm clareza quanto aos objetivos da cria-
ção das UCs e têm grande contato com o território abrangido. Reconhecem 
a importância da manutenção dos atributos naturais da UC para o desenvol-
vimento de suas próprias atividades e são favoráveis ao desenvolvimento de 
práticas mais sustentáveis, compatíveis com seus objetivos.

De maneira geral, em todas as APAS, os conselheiros têm conhecimento 
dos objetivos dos conselhos e reconhecem a importância de todos os 
setores envolvidos na iniciativa e da troca de informações para gerar o 
entendimento conjunto necessário à gestão, com respeito às diferentes 
percepções da realidade, interesses e opiniões. Entendem que as atividades 
de gestão são de responsabilidade coletiva e que todos devem se envolver. 
Apesar desse reconhecimento, ainda há os que imputam a instituições 
específicas, ou de maneira diferenciada ao gestor, a responsabilidade por 
ações de caráter mais técnico ou ligadas a divulgar a UC e suas atividades e 
mantém uma postura de se envolver com ações que os afetam diretamente 
e ter uma participação limitada em discussões que, a princípio, são 
referentes a outros setores. Essa atribuição diferenciada, definida por 
interesses específicos de cada setor nas discussões, foi mais evidente nas 
APAs terrestres, especialmente na APA Tietê, do que nas APA marinhas.

Quanto à participação, na APA Tietê os conselheiros têm apresentado uma 
menor frequência de participação nas ações da UC, reconhecida por eles 
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como uma falha no desempenho de seu papel de representante e explicada 
pelo pouco interesse nas pautas propostas. Na APA Itupararanga e APAs 
Marinhas, a participação e envolvimento, especialmente da sociedade civil, 
é constante e intensificada em momentos de crise, ou quando se trata de 
assunto de grande risco à UC e às atividades desenvolvidas em seu território, 
como na discussão de grandes obras, em processos de licenciamento, uma 
oportunidade ímpar para gerar a aproximação dos conselheiros em torno 
de um objetivo comum.

Tema 2: Estrutura de governança - Políticas e instituição

O tema versa sobre a organização e estrutura de funcionamento do CG, 
experiência dos conselheiros em processos de gestão, alcance de suas 
discussões e decisões, seu reconhecimento e poder de influência com 
relação a outras instituições e grupos gestores e para além do território 
protegido.

Em todos os casos, verificou-se que a organização e funcionamento dos 
CGs é adequada para a participação. Os CGs têm seu regimento interno 
e os procedimentos definidos para seu funcionamento, com encontros de 
frequência e duração que atendem à demanda das UCs. No LN, a existência 
de diversos outros fóruns participativos representa um fator que pode 
diminuir a assiduidade dos conselheiros, que costumam ser representantes 
em mais de um fórum. Assim, a dinâmica de funcionamento do CG 
busca otimizar os esforços desses diversos fóruns e a participação dos 
representantes, discutindo assuntos comuns em conjunto e definindo a 
agenda das reuniões de forma que não se sobreponham nem sobrecarreguem 
os participantes.

A existência de outros fóruns, e a participação dos conselheiros neles, 
contribui para o processo de gestão do próprio CG, pois a experiência e 
conhecimentos acumulados e transferidos entre os grupos são incorporados 
às discussões, de forma a enriquecê-las. A APA Tietê foi a que apresentou 
o menor número de conselheiros com experiências em outros processos 
de gestão, o que dificulta e prejudica a atuação do CG e também a 
aprendizagem social, uma vez que os conselheiros não estão familiarizados 
com os trâmites da gestão participativa. Na APA Itupararanga e nas APAs 
marinhas, a maioria dos conselheiros já participou ou participa de outros 
fóruns de discussão, trazendo sua experiência para dentro do Conselho.

Nas APAs terrestres, os conselheiros consideram que a inserção do CG 
em outros fóruns locais é insatisfatória, fato que contribui para o baixo 
reconhecimento do CG por outras instituições e, consequentemente, 
a pouca influência que suas decisões têm demonstrado em outras 
instâncias político-administrativas. Já nas APAs marinhas, essa inserção 
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é facilitada tanto pelos conselheiros que participam de vários fóruns 
como pela existência de uma equipe de apoio (funcionários e monitores 
trabalhando junto com o gestor), que favorece a atuação do CG e facilita 
no desenvolvimento das atividades, inclusive no que tange a participação e 
acompanhamento de outros grupos e fóruns de discussão.

Na APA Tietê, a insatisfação dos conselheiros em relação ao seu 
reconhecimento perante outras instituições está vinculada à falta de 
oportunidades para manifestações e ações do conselho perante outras 
instâncias de tomada de decisão. Ao longo de seus mandatos, o CG não 
elaborou nenhuma manifestação ou proposta de ordenamento que tenha 
sido encaminhada à outras instâncias. Por outro lado, nas APAs marinhas 
é comum que as discussões resultem em propostas de instrumentos legais, 
manifestações ou informações técnicas e até reinvindicações relacionadas 
ao licenciamento de atividades em seus territórios. Essas são encaminhadas 
à Fundação Florestal e Secretaria de Meio Ambiente Estadual e podem virar 
normativas legais (como a que define os parâmetros de proibição da pesca 
com sistema de arrasto de Parelhas nas APAs Marinhas do Estado de São 
Paulo - Resolução SMA 69/2009) ou são incorporadas em manifestações 
em processos de licenciamento.

Um fator que interfere na característica administrativa de cada APA, que 
é distinto entre as marinhas e as terrestres que participaram desse projeto, 
é a existência de financiamento para as primeiras, através do Banco 
Internacional de Desenvolvimento (BID). Esse financiamento possibilita a 
existência de uma melhor infraestrutura, com aquisição de equipamentos 
e possibilidade de contratar monitores; enquanto nas terrestres apenas 
alguns projetos específicos possuem financiamento pelo Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (FEHIDRO). Essa diferença entre as APAs, 
especialmente com a contratação de monitores e técnicos para auxiliar 
na condução das atividades do CG, influencia na atuação do conselho e 
aumenta a possibilidade de atuação das UCs.

Tema 3: Oportunidades para Interação

Agrupa fatores relacionados à interação dos conselheiros, nas reuniões do 
CG e suas Câmaras Temáticas (CTs) e Grupos de Trabalho (GTs), assim 
como a existência de atividades em campo que favorecem a interação.

Para todas as APAs, a frequência de reuniões foi considerada adequada às 
demandas da gestão, no entanto, ao analisar os registros das reuniões, foi 
possível observar que a frequência das reuniões do CG das APAs terrestres 
é significativamente menor que a das marinhas. Apesar de o regimento 
propor reuniões bimensais, ao longo dos mandatos analisados, a frequência 
de reuniões das APAs marinhas é maior.
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Além das reuniões dos CGs, como citado anteriormente, as APAs 
possuem uma estrutura de discussão no âmbito das CTs e GTs, que além 
de possibilitar um  aprofundamento das discussões, também são uma 
oportunidade adicional para interação do grupo. O levantamento de 
informações em campo, muitas vezes vinculados ao trabalho das CTs e GTs 
também representa uma chance de maior interação entre o próprio grupo, 
como da gestão da UC com a comunidade que usufrui de seus recursos e 
território. Esses levantamentos têm acontecido nas APAs marinhas, mas 
não são comuns nas terrestres.

Tema 4: Motivação e conhecimentos das lideranças e facilitadores

Considera fatores relacionados ao comprometimento dos facilitadores 
e lideranças, oficialmente eleitas ou que se destaquem nos grupos, suas 
habilidades e conhecimentos técnicos e de organização e interação de 
dinâmicas de grupo.

No caso dos conselhos estudados, o papel de facilitador e mediador é 
frequentemente desempenhado pelo gestor, que busca estimular que todos 
se manifestem e interfere nos momentos de divergências e otimizar a 
construção de confiança entre e com os conselheiros. A participação dos 
demais membros não é igual e alguns se destacam nas discussões, com 
uma postura mais proativa, o que favorece e estimula a participação dos 
demais, e, consequentemente, promove a aprendizagem social no grupo. Os 
coordenadores de CTs e GTs também atuam como lideranças no processo 
de gestão e aprendizado, sendo sua motivação e dedicação fundamentais 
para que os trabalhos alcancem bons resultados

Tema 5: Abertura e Transparência

Neste tema, os fatores estão relacionados à legitimidade do processo 
de gestão, derivado de um contínuo feedback entre as partes, boa troca 
das informações existentes e da repercussão das ações do grupo na 
sociedade de maneira geral, o que resulta na divulgação de suas ações e 
a própria UC.

Os CGs têm adotado uma postura de abertura e transparência em suas 
ações que é favorável à aprendizagem social e busca divulgar informações 
quanto às discussões e seus resultados por meios eficientes e com linguagem 
adequada. As formas de divulgar as informações mais utilizadas atualmente, 
com o sistema global de rede de computadores (internet), permitem alcançar 
um público mais amplo, sendo que algumas APAs têm, inclusive, páginas 
em redes sociais onde os interessados podem acompanhar, diariamente, 
suas atividades. Apesar dessa facilidade para aumentar a divulgação da 
gestão da UC, alguns conselheiros não tem acesso constante ou não estão 
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familiarizados aos meios de comunicação mais usados, assim, nesses casos, 
são adotadas formas mais pessoais de troca de informações, como por 
conversas telefônicas ou presenciais.

Quanto à escolha dos temas tratados, apesar de realizarem planejamento 
anual, os conselheiros das APAs terrestres não reconhecem que os temas 
discutidos nas reuniões foram identificados e priorizados conjuntamente 
pelo grupo. Nas APAs marinhas esse cenário é diferente, além de 
planejamentos realizados no início de cada biênio, com base em listagem de 
prioridades elencadas no início das atividades do CG, novos temas podem 
ser propostos por qualquer conselheiro e o grupo decide se e quando 
discuti-los, de acordo com os trabalhos em andamento.

Tendo em vista a inserção no dia a dia da comunidade, a divulgação das 
ações do CG e o despertar do interesse para as questões ambientais, nas 
APAs terrestres os conselheiros não identificam essas ações do conselho e 
não reconhecem que suas discussões sejam relacionadas às demandas da 
sociedade local. Nas APAs marinhas, no entanto foi identificada satisfação 
dos próprios conselheiros em relação ao alcance das ações do CG na 
comunidade, o que permite identificar prioridades locais, atuar de forma 
integrada com os demais órgãos e grupos gestores e levar os conhecimentos 
tradicionais para as discussões, o que repercute em uma aproximação da 
população com a gestão.

Tema 6: Representatividade

Diz respeito à composição do CG por representantes dos principais setores 
e segmentos atuantes no território da UC.

Foi possível observar que, em todos os casos estudados, a composição do 
conselho é bastante diversa e busca abranger todos os setores relacionados 
ao território da APA, mesmo que haja dificuldades regionais em conseguir 
garantir essa composição.

Na APA Tietê, por exemplo, a existência de poucas entidades locais permite 
que todas possam participar do CG, sem situação de disputas de vagas. 
Este cenário é resultado, principalmente, do contexto socioeconômico da 
região, na qual não existem muitas organizações da sociedade civil, assim, 
não há disputa entre entidades para composição do CG, pelo contrário, 
em alguns casos há uma dificuldade de encontrar entidades que atendam 
os requisitos legais para participar do processo eleitoral junto a Fundação 
Florestal. Aliado a esse fator, as poucas entidades civis organizadas não 
possuem, em geral, recursos financeiros e disponibilidade de tempo para se 
deslocar até os locais das reuniões, o que prejudica ainda mais a participação 
da sociedade civil. Assim, no CG da APA Tietê há um predomínio de 
entidades do setor público.
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Na APA Itupararanga, apesar do CG ser bastante diversificado, os 
conselheiros acreditam que deveria haver também representantes dos 
agricultores locais e do ministério público. Nas APAs marinhas, apesar 
de os conselheiros sentirem falta de uma ou outra instituição específica, 
os segmentos estão representados e o desafio é garantir a participação e 
o envolvimento deles, especialmente no que tange aos representantes do 
setor governamental.

Em Itupararanga e nas APAs marinhas, a estratégia de compartilhamento 
de uma mesma vaga por instituições diferentes colabora com o aumento 
a diversidade de atores e agrega através do processo de eleição, no caso da 
sociedade civil, ou indicação, no caso de representantes governamentais, 
mais instituições para compor a plenária. Além disso, o envolvimento de 
instituições que não são conselheiras nas CTs e GTs também contribui 
para diversificar e enriquecer as discussões e ampliar o número das que 
colaboram efetivamente com a gestão da UC.

Tema 7: Interpretação e reinterpretação de questões/problemas

O tema trata da disponibilidade de informações (técnicas ou derivadas 
da percepção dos próprios usuários) para o entendimento das questões/
problemas da gestão (interpretação), da abertura dos conselheiros para 
o diálogo e da flexibilidade para mudança de posicionamento, baseada 
na consideração dos argumentos, visões e interesses dos outros usuários 
(reinterpretação).

Os CGs buscam apoio nas instituições de ensino e pesquisa para levantar 
conhecimento técnico para embasar suas discussões, principalmente 
para temas polêmicos onde há divergência de opiniões no próprio grupo. 
Frequentemente pesquisadores são consultados para prestar esclarecimentos 
ou convidados a apresentar seus trabalhos no CG, e cada vez mais as 
APAs buscam envolver as instituições de pesquisa na análise técnica de 
documentos.

Em todos os conselho, esses momentos de consulta à pesquisadores servem 
para aproximar o grupo das instituições de ensino e pesquisa e difundir 
conhecimento técnico, que é muito valorizado, apesar de não ser priorizado 
nas tomadas de decisão, que considera o conhecimento e as opiniões dos 
atores locais. O conhecimento local é inserido nas discussões tanto através 
do depoimento dos próprios participantes, como de incursões à campo que 
permitem levantar informações diretamente com a população local.

A combinação de informações técnicas e do conhecimento local colabora 
para a abertura dos conselheiros à mudança de opinião. Ao reconsiderar 
os assuntos discutidos, sob a nova ótica que as informações adicionais 
proporcionam, eles reinterpretam as questões através do diálogo e 
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construção coletiva, se mostram dispostos a escutar as opiniões e interesses 
dos demais envolvidos na discussão e repensar seu próprio posicionamento, 
considerando também a visão do outro.

Tema 8: Disponibilidade de Recurso

Relacionado ao acesso a recursos financeiros para garantir a participação 
dos conselheiros nas reuniões e atividades do conselho gestor. Basicamente, 
trata-se de verba destinada à possibilitar a locomoção e alimentação dos 
conselheiros nas reuniões do CG e também para atividades como coleta 
de informação em campo e aquisição de material de apoio para a equipe 
gestora e atividades da UC.

A maioria dos conselheiros das APAs Itupararanga e Marinha do Litoral 
Centro consideram que a disponibilidade de recurso, ou no caso, a falta 
dele, não interfere em sua participação nas atividades do CG. Já na 
APA de Tietê e Marinha do Litoral Norte, os respondentes relatam que 
a disponibilidade de recurso interfere um pouco na participação. No 
primeiro caso, é necessário considerar que a grande maioria dos que 
frequentam as atividades do CG com regularidade é de representantes do 
poder público municipal e estadual, sendo a participação da sociedade civil 
quase que inexpressiva. Esses desempenham seu papel de conselheiros 
como atribuição de seu cargo no governo, e dispõem de verba pública para 
financiar sua participação, com o recebimento de diárias e disponibilidade 
de veiculo oficial, quando é o caso. Assim, a interferência da disponibilidade 
de recurso poderia ser maior se a sociedade civil fosse mais ativa.

Já na APAMLN, apesar de não haver recurso para deslocamento, há 
oferta de refeição ou lanche aos participantes das atividades do conselho, 
derivados de verba do BID, assim como no Litoral Centro. Assim, faz-se 
um esforço para concentrar reuniões de CTs e do CG num mesmo dia para 
otimizar o deslocamento dos participantes e garantir alimentação para o 
dia de atividades.

A aprendizagem social em cada caso

Em relação à variação dos temas em cada APA, foi calculado um Índice 
de Aprendizagem Social (IAS), que demonstra que ela é maior nas 
APAs Marinhas (88,35 e 81,49 para o Litoral Norte e Litoral Centro, 
respectivamente) e menor nas terrestres (72,60 e 69,30 para Itupararanga 
e Tietê, respectivamente). O IAS pode também pode ser entendido como 
um retrato da participação nos conselhos. Assim, em maior ou menor grau, 
o aprendizado esteve presente nos quatro conselhos durante o período 
analisado e a participação da sociedade civil teve papel fundamental 
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para determinar esse aprendizado. A variação de cada fator nas APAs é 
apresentada no Quadro 5.4.

Quadro 5.4 - Cálculo do IAS para cada APA e pontuação por tema

Pontuação do Tema (PT) * Peso do tema (P)

Temas (Peso do tema) APA Tietê APA 
Itupararanga APAMLN APAMLC

Envolvimento	e	participação	(P	3) 1,82 2,36 2,57 2,25

Políticas	e	instituições	(P	3) 1,63 1,63 2,50 2,00

Oportunidades	para	interação	(P	3) 1,65 2,10 2,55 2,70

Motivação	e	conhecimentos	das	
lideranças	e	facilitadores	(P	2) 1,88 1,50 1,75 1,75

Abertura	e	transparência	(P	2) 1,39 1,50 1,61 1,72

Representatividade	(P	3) 3,00 2,25 3,00 3,00

Interpretação	e	reinterpretação	das	
questões/problemas	enfrentados	(P	3) 1,88 2,44 2,81 2,25

Recursos:	acesso	a	recursos	para	
fomentar	participação	(P	1) 0,63 0,75 0,88 0,63

IAS 69,30% 72,60% 87,73% 82,74%

Considerações finais

Os processos de Aprendizagem Social nos CGs das APAs apresentam 
realidades variadas, devido a uma série de fatores, que interferem na 
participação e envolvimento com a gestão das UCs. A partir da análise da 
Pontuação dos Temas, é possível identificar, que a característica que mais 
favorece a AS nos conselhos das APAs é sua composição diversificada, com 
representações dos diversos segmentos sociais que integram seu território. 
Outro ponto favorável é a existência de lideranças capacitadas e motivadas 
na condução da gestão das UCs, que se destacam no processo de gestão, 
favorecem o envolvimento dos demais atores e, dessa forma, contribuem 
para a condução de discussões inclusivas e divulgação informação e 
conhecimento aos seus pares.

As características da UC e relação da sociedade com seus atributos também 
desenvolvem um importante papel na AS, elas determinam a forma como 
os cidadãos a reconhecem e se relacionam com o território e a gestão. De 
forma geral, quanto maior a dependência dos usuários dos atributos e da 
qualidade ambiental da UC, maior o reconhecimento da importância de 
medidas de conservação e maior o envolvimento na gestão.

Por outro lado, a característica mais frágil está relacionada às políticas e 
instituições existentes no processo, o que demanda um maior esforço para 
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alinhar as normativas e instituições relacionadas à gestão do território, 
inclusive a própria Fundação Florestal. Fortalecer as instituições envolvidas 
com a gestão é fortalecer a participação e preparar os cidadãos, especialmente 
os representantes da sociedade civil, para se envolver definitivamente com 
a gestão dos espaços protegidos. As características socioeconômicas do 
entorno e o grau de organização social também interferem no processo de AS, 
por meio da falta de participação especialmente da sociedade civil, tendo em 
vista que por determinação legal as associações e organizações sociais devem 
possuir uma série de documentos que comprovem sua existência. Assim, há 
uma grande perda no que tange as comunidades locais e/ou a sociedade não 
diretamente vinculada a algum tipo de organização. Essa situação ocorre 
principalmente em APAs distante de grandes centros econômicos. 

Apesar de em menor grau, o acesso a recurso também demanda atenção, 
especialmente quando se trata de facilitar o engajamento da sociedade civil 
nos processos. Diferente dos representantes do poder público, a participação 
de representantes da sociedade civil implica, muitas vezes, na interrupção 
da jornada de trabalho diária dos representantes e no investimento de verba 
própria para o deslocamento aos locais de reunião.

As variações nessas características foram identificadas pelo Índice de 
Aprendizagem Social, apesar de esse ainda representar uma medida 
preliminar que necessita ser aprimorada, permite identificar, em cada caso, 
ou de forma geral, os fatores que mais interferem positiva ou negativamente 
na Aprendizagem Social e indica onde podem ser concentrados os esforços 
para aprimorar tanto os processos de AS como a própria gestão democrática 
e participativa das UCs brasileiras.
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Capítulo 6

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO: POTENCIAIS E DESAFIOS 
EM UM CONTEXTO COMPLEXO

PAZ, Mariana Gutierres Arteiro da; MISATO, Marcelo Takashi; 
XAVIER, Luciana Yokoyama; ESTANCIONE, Luizi Maria Brandão; 
JACOBI, Pedro Roberto

A importância da Aprendizagem Social para a Governança 
Ambiental

A complexidade ambiental em Unidades de Conservação demanda uma gestão 
contínua, transparente e participativa, que seja capaz de contemplar tanto a 
diversidade dos ecossistemas protegidos como os usos e interesses incidentes 
sobre eles. Durante as últimas décadas, a discussão sobre sustentabilidade 
tem se orientado para a sua concepção como um processo de aprendizagem; e 
a noção de sustentabilidade como um processo de Aprendizagem Social (AS) 
é agora difundida na literatura de recursos ambientais e naturais, embora 
essa seja relativamente nova e ainda ambígua, sujeita a várias interpretações 
(TÀBARA; PAHL-WOSTL, 2007). A abordagem da AS ganha espaço 
desde os anos 70 em muitas disciplinas, e hoje tem destaque na avaliação 
e gestão dos recursos naturais (TÀBARA e PAHL-WOSTL, 2007; REED et 
al., 2010). Este processo coincide com o impulso da participação pública, 
principalmente após a nova Constituição brasileira de 1898, e a importância 
dada ao desenvolvimento sustentável no âmbito nacional e internacional pela 
publicação do Relatório Brundtland de 1987 (TÀBARA e PAHL-WOSTL).

Nesse sentido, o conceito de Governança Ambiental é inserido nas novas 
tendências da administração pública e de gestão de políticas públicas, 
principalmente quando se considera a possibilidade de incluir novos atores 
sociais no processo decisório, no intuito de promover melhoria na gestão e 
avançar na democratização. Ao utilizar o conceito de governança associam-
se à implementação socialmente aceitável de políticas públicas e construção 
de agendas participativas novos atores sociais. Deste modo, a gestão passa 
a considerar novas relações entre sociedade, Estado, agentes econômicos, 
direitos, instituições, políticas e ações governamentais. 
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Fazem parte do sistema de governança: um elemento político, que consiste 
em balancear os vários interesses e realidades políticas; o fator credibilidade; 
e a existência de instrumentos que apoiem as políticas, que façam com que as 
pessoas acreditem nelas (JACOBI, 2009). Nesse contexto, a AS contribui como 
respaldo teórico importante para a criação e manutenção das Instituições 
Participativas (IPs) e para o fortalecimento de uma gestão democrática, 
integrada e compartilhada. E, conforme apresentado no Capítulo 1, quanto 
maior for o processo de Aprendizagem Social, mais eficaz a governança de 
recursos comuns.

A ampliação das IPs, deliberativas e/ou consultivas, promove a aproximação 
de diversos interesses políticos, técnicos, econômicos e sociais aos processos 
de tomada de decisão e elaboração de políticas públicas, e determina a 
qualidade da resposta pública às demandas da sociedade. As pautas das 
reuniões dos Conselhos, por exemplo, trazem demandas que precisam ser 
tratadas por diferentes segmentos sociais, representantes governamentais 
e diversos setores da sociedade civil organizada - para que os interesses, 
divergentes ou não, sejam conciliados. Um exemplo é o envolvimento dos 
usuários dos recursos e do território na elaboração do plano de manejo e 
na delimitação do zoneamento, que facilita, por um lado, o entendimento 
dos usuários sobre os limites e a importância de respeitá-los, e permite, por 
outro, considerar os interesses e necessidades locais em relação aos recursos 
protegidos.  Apesar de não ser uma exigência, em grupos onde há maior 
diversidade de tipos de conhecimento (empírico x científico), é mais provável 
que ocorra a AS (REED et al., 2010). Porém, existem desafios que envolvem a 
legitimidade desses espaços, o processo decisório e a representatividade dos 
tomadores de decisão.

A expectativa pela AS vem de uma mudança na gestão dos recursos naturais 
que, devido à complexidade das questões ambientais, acaba por demandar 
a participação de atores sociais que antes não eram presentes nas tomadas 
de decisões (REED et al., 2010). Coloca-se também como grande desafio o 
estímulo à participação dos atores nas arenas de debate, tendo em vista que 
estas já são legalmente constituídas. Observa-se, assim, um esvaziamento 
na participação eficaz a resolução dos problemas, que promova a AS, em 
detrimento de uma participação inócua e burocrática. 

Com a pluralidade de atores sociais envolvidos na gestão das Unidades de 
Conservação (UCs), a utilização da abordagem de Aprendizagem Social 
pode representar uma proposta pedagógico-metodológica que considera os 
contextos de vivência, convivência, cotidiano e vínculos culturais, territoriais 
e de identidade de uma sociedade que se abre ao local e ao regional, 
pressupostos inerentes à promoção do desenvolvimento sustentável1, 

1. Relatório Brundtland, 1987.
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principalmente por serem áreas protegidas com o intuito de integração 
entre o homem e o ambiente. A Aprendizagem Social na gestão de recursos 
naturais é resultado de uma ação e reflexão coletivas, quando indivíduos 
e grupos trabalham para na gestão das relações entre os sistemas sociais e 
ecológicos (KEEN et al., 2005).

Neste sentido, a organização das UCs, no âmbito do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação (SNUC), estabelecido pela Lei Federal Nº 
9.985/2000, constituiu no Brasil um novo modelo de gestão ambiental, que 
busca conciliar interesses de proteção das áreas com atributos relevantes a 
conservação e a sua população residente, de forma integrada e contínua no 
território. A aprendizagem é decorrente de um processo em que os usuários 
dos recursos naturais tem condições facilitadas na deliberação e negociar 
regras, normas e relações de poder (RIST et al., 2007), em contextos 
específicos. Tais contextos incluem as redes e suas estruturas na qual os 
indivíduos e/ou grupos estão inseridos, como é o caso dos Conselhos 
Gestores, instância criadas pelo SNUC. 

Para contribuir com o arcabouço metodológico da Governança Ambiental e 
da AS foi realizada uma pesquisa em 4 Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 
O principal objetivo se centrou na dinâmica de integração da proteção de 
atributos naturais, paisagísticos e culturais junto ao desenvolvimento de 
atividades antrópicas, tendo em vista que nestes territórios, compreendidos 
como um mosaico de terras públicas e privadas, são permitidos múltiplos 
usos e formas de ocupação. Assim, a efetividade da gestão depende, em 
parte, do sucesso das relações entre os atores e no seu envolvimento no 
processo de gestão. Nesse sentido, os Conselhos Gestores (CGs) são 
espaços onde se busca a gestão compartilhada do território protegido, com 
o envolvimento de diversos atores e interesses. Existe um potencial para 
que esses espaços de cooperação, mobilização e participação promovam 
processos que ampliem o potencial de instaurar pactos e desenvolver 
relações de confiança mais solidárias e horizontalizadas entre as partes 
envolvidas; os conselheiros e os tomadores de decisão.

Desta forma, torna-se importante agregar aos CGs novas metodologias que 
fomentem a Aprendizagem Social e incorporem processos interativos, nos 
quais exista a possibilidade de reconhecer sua legitimidade e de compartilhar 
a responsabilidade pelos resultados obtidos, sejam estes positivos ou 
negativos, através do diálogo e da comunicação. Como os atores envolvidos 
representam organizações com pontos de vista distintos, se coloca o 
desafio de reconhecer que eles têm a capacidade de aprender a partir da 
convivência entre si em situações diversas, desde a solução de emergências 
ambientais e o planejamento, até a elaboração e/ou acompanhamento de 
projetos socioambientais. 
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A utilização da abordagem de Aprendizagem Social tem um potencial 
para aperfeiçoar a Governança Ambiental das APAs e, ao mesmo tempo, 
se configura como um desafio no sentido de ampliar a efetividade dos 
espaços participativos, que se fortalecem através de práticas coletivas. Por 
este motivo, pesquisas que objetivam entender as práticas existentes de 
Aprendizagem Social em CGs ou que tenham como objetivo fomentá-la 
em tais espaços são importantes, contribuem para o aperfeiçoamento dos 
pactos sociais e da elaboração de ações e políticas que promovam o uso 
sustentável dos recursos naturais e dos espaços especialmente protegidos, 
através do fortalecimento de práticas coletivas de aprendizagem.

Estreitamento dos laços entre Instituições Gestoras e de 
Pesquisa nas UCs

A atuação das universidades e centros de pesquisa pode fazer a diferença 
nos processos de Aprendizagem Social. Ao atuar tanto na geração e 
divulgação de conhecimentos sobre os atributos biofísicos das UCs, quanto 
no fortalecimento do processo de tomada de decisão em si, incluindo a 
elaboração de métodos e ferramentas que promovam aprendizagem e a 
participação. Existem várias maneiras das instituições acadêmicas e de 
pesquisa participarem ou contribuírem para a gestão das UCs. No projeto 
desenvolvido foram observados aspectos que com base na abordagem 
de Mostert et al. (2007)2 , nos atentaram para a importância específica 
das Instituições de Pesquisa na gestão das APAs no que tange a AS. Nos 
Conselhos estudados, os principais vínculos existentes entre as instituições 
acadêmicas e de pesquisa com a gestão das APAs estão descritos no Box 6.1.

2. Para este projeto foram considerados fatores relacionados aos temas: 1. Envolvimento/participação do 
stakeholder; 2. Políticas e instituições; 3. Oportunidades para interação; 4. Motivação e conhecimentos 
das lideranças e facilitadores; 5. Abertura e transparência; 6. Representatividade; 7. Interpretação e 
reinterpretação das questões/problemas enfrentados; e 8. Recursos: acesso a recursos para fomentar 
participação.
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O grupo de pesquisa, tomando como referência o olhar dos gestores em 
relação à universidade, realizou intervenção nos CGs em dois momentos: 
no início do projeto, através de um encontro com os gestores das UCs; e 
durante o acompanhamento do projeto, através de observação participante, 
questionários e percepções dos pesquisadores do sdurante as reuniões dos 
CGs.

A avaliação inicial teve como ponto de partida o “Workshop de integração - 
Diálogo Ciência e Gestão: O papel das instituições acadêmicas e de pesquisa 
na gestão de Unidades de Conservação”. Essa atividade foi realizada com os 
pesquisadores do GovAmb/IEE/USP e gestores das APAs estudadas, tendo 
como técnica de condução do diálogo o Grupo Focal, um processo de 
interação entre os participantes (RESSEL et al., 2008). A técnica do Grupo 
Focal foi selecionada por ser participativa e dialógica, permitir a troca de 
experiências e saberes entre os participantes e possibilitar a obtenção de 
informações relevantes para a pesquisa. A discussão se baseou em três 
questões:

1) Como tem sido a participação dos diferentes atores nos Conselhos 
Gestores? Quais os principais conflitos?

2) Como tem sido o papel das instituições de ensino e pesquisa na gestão 
das APAs? Quais os principais desafios à participação das universidades e 
institutos de pesquisas?

3) Quais as oportunidades e alternativas para favorecer a participação das 
instituições de ensino e pesquisa na gestão de Unidades de Conservação?

A partir das discussões do Workshop, observou-se que a realização de pesquisa 
científica na área de abrangência de UCs, e a presença do pesquisador com 
seu conhecimento científico nos CGs, é fundamental em todos os momentos 
da gestão, desde a criação das áreas protegidas, elaboração do Plano 
Manejo, até a participação no processo de gestão. Num primeiro momento, 
o reconhecimento da importância de atuação das universidades e centros 
de pesquisas em Unidades de Conservação e nos Conselhos Gestores foi 
identificado pelos gestores, porém, com alguns contraditórios. Os gestores 
manifestaram sua preocupação com a crescente demanda dos conselheiros 
em responder a questionários, instrumento muito utilizado em pesquisas. 
Por outro lado, observou-se seu entusiasmo quanto aos resultados potenciais 
que a pesquisa do grupo poderia fornecer para o aperfeiçoamento do 
processo de gestão e a relação entre a instituição e os membros do CG. Esse 
reconhecimento pode ser observado nas falas dos atores, que destacaram 
a contribuição das instituições de pesquisa: na densidade da discussão no 
CG, “(...) complementando uma lacuna institucional, pois muitas vezes 
na gestão de problemas da unidade de conservação as questões reflexivas 
que abrangem a participação, empoderamento e afins são perdidas”; e na 
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“(...) capacidade de colaboração da universidade em responder perguntas 
específicas, como, por exemplo, em processos de licenciamento, elaboração 
de planos de manejo, ou mesmo que as pesquisas desenvolvidas no âmbito 
acadêmico sirvam de parâmetro e referencia para a gestão”.

Desta forma, percebe-se que o elemento central para a maioria dos atores 
do CG é a contribuição de conhecimentos e informações científicas sobre 
as características socioambientais das UCs, fornecidas pelos institutos 
de pesquisa. Cabe destacar que um pequeno número de representantes 
reconhece a demanda do desenvolvimento de “métodos para capacitação, 
divulgação e aprimoramento da comunicação no CG”, prática essa classificada 
pela maioria como secundária na interação entre essas instituições, apesar 
da importância para a AS. Essa, considerada por nós, essencial para dar 
continuidade ao processo de internalização das informações obtidas por 
meio da academia, caracterizado, em geral, somente por dados biofísicos. 
Sem a devida internalização e utilização das informações na resolução dos 
problemas locais, se torna uma informação inócua e de acesso restrito a 
Grupos de Trabalho e/ou ao gestor da UC. 

Nesse sentido, houve uma recomendação para que este projeto de pesquisa 
possa trazer uma contribuição para todos aqueles envolvidos com pesquisas 
em UCs. Trata-se, assim, da inserção dos acadêmicos nos Conselhos, para 
que contribuam de forma sistêmica, com a participação das reuniões do 
CG, Câmaras Temáticas e Grupos de Trabalhos, para uma compreensão 
do processo de participação nos CG das APAs; no sentido de facilitar a 
inserção dos pesquisadores; e contribuir para a realização da pesquisa junto 
aos conselheiros.

Quanto à participação em reuniões, as universidades que se vinculam ao 
conselho como membros, estão presentes nas atividades que esse realiza, 
e, portanto, são as universidades que atuam com maior frequência. Alguns 
gestores colocaram que um fator que pode contribuir para melhorar 
a participação de Instituições de Ensino e Pesquisa seria um estímulo 
pelas Agências de Fomento, para a realização de pesquisas temáticas que 
envolvam as UC. Porém, se questiona o fato que a simples existência de 
instituições acadêmicas e suas contribuições científicas sobre as áreas não 
indica que estas atenderão as demandas da gestão. Outro fator de impacto na 
participação das instituições de ensino e pesquisa é a sua proximidade com 
a UC, essa situação favorece unidades que estão próximas a grandes centros 
urbano-regionais, pois são nesses locais que se concentram as universidades 
públicas geradoras de pesquisa e projetos de extensão. Assim, em unidades 
distantes e de características rurais o deslocamento do pesquisador/
professor de seu centro de pesquisa até o local das reuniões é dificultado, o 
que prejudica o acompanhamento integral das discussões do CG. 
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O desafio é entender as formas como as instituições de pesquisa se 
fazem presentes na gestão participativa dessas áreas, a fim de superar 
a marginalização de dados e informações. Nesse sentido se coloca a 
preocupação com a qualidade da participação dos atores de maneira geral 
nos CGs, destacadas pelos gestores como: necessidade de estabelecer 
metodologias que sensibilizem o público a participar da gestão da APA; 
diferenciar a atuação dos municípios inseridos nas APA, para que esses 
sejam uma referência de boas práticas; ter ciência de que atuar com pesquisa 
não significa necessariamente participar da gestão.

Além do reconhecimento da necessidade de mudar a forma de 
participação, para aumentar sua qualidade, outro exemplo de demandas 
específicas identificadas no início do projeto para a atuação conjunta entre 
Universidade e CG foi a colaboração da universidade na elaboração do 
termo de referência do Plano de Manejo das APAs Marinhas. O diálogo 
também realçou a necessidade de atuação conjunta entre os pesquisadores 
e os conselheiros e a capacitação de forma mais interativa. Além disso, dado 
o momento de realização do workshop, uma demanda específica recorrente 
no momento foi a colaboração ao Plano de Manejo.

Quanto aos principais fatores considerados como desafios pelos Gestores, 
algumas recomendações foram propostas pelo grupo de pesquisa. Para 
manter a continuidade das relações entre os acadêmicos, pesquisadores e 
o CG, coloca-se como necessário estimular uma relação permanente, na 
qual grupos de pesquisa abordem os problemas que abrangem as APAs, 
como ocorre nas APAs Marinhas, no qual entidades como o Instituto de 
Pesca e Oceanográfico da Universidade de São Paulo são responsáveis por 
fornecer pareceres técnicos sobre assuntos específicos, como publicações 
de normativas. Essa característica, apesar de não garantir a participação 
nas reuniões do CG, e consequentemente a AS, garante, via Decreto de 
Criação da Unidade, uma relação de proximidade e troca de conhecimentos 
importantes para a gestão dos recursos naturais e culturais. No mesmo 
sentido, torna-se necessário estabelecer mecanismos de demanda-respostas, 
devido à dificuldade de conciliação da agenda do CG e a Universidade, as 
demandas do Conselho que geralmente são imediatas acabam não sendo 
tratadas com o suporte científico dos pesquisadores.

A formalização das pesquisas junto à Fundação Florestal, por intermédio 
do CG, seria um mecanismo que garantiria o diálogo, ou pelo menos o 
conhecimento sobre as informações requeridas/produzidas, entre a 
produção científica e a gestão, e contribuiria também para o melhor 
acompanhamento e retorno dos resultados. Assim, foi proposto que se 
criem mecanismos de registros, no sentido que todas as pesquisas realizadas 
nas APAs possam ser acompanhadas pelos conselheiros. Outra questão de 
complexo alinhamento entre a universidade e a gestão, é o tempo de cada 
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instância, de gestão e assim sugere-se, que a maior integração possa reduzir 
essa dificuldade. Finalmente, a falta de capilaridade das informações e 
demandas do CG nos centros de ensino e pesquisa, poderia ser superada 
pelo trabalho conjunto de grupos de pesquisa, pela rotatividade de 
pesquisadores, por eventos técnico-científicos, que podem contribuir 
também para a Aprendizagem Social de um maior número de atores que se 
tornariam multiplicadores em suas instâncias.

Num segundo momento do projeto de pesquisa, foram identificados pelos 
pesquisadores, com base em observação participante nas reuniões e em 
questionários aplicados aos membros dos CG das APAs estudadas, os 
caminhos para aprimorar e fomentar as formas de geração, transferência 
e apropriação de conhecimento das instituições acadêmicas aos órgãos 
gestores de UCs, contribuindo assim para o estreitamento dos laços entre 
a Instituições de Pesquisa e de Gestão de UCs. Neste sentido, a discussão 
está organizada nos seguintes aspectos que se julgam relevantes: I. Geração 
de conhecimento; II. Transferência e apropriação de conhecimento; III. 
Aproximação das Instituições de Pesquisa e dos CGs; e IV. Importância das 
universidades para a Aprendizagem Social.

I. Geração de conhecimento

Durante o acompanhamento das reuniões dos CGs das APAs estudadas, 
podemos considerar que existem pelo menos dois tipos de conhecimento. 
O primeiro é baseado no conhecimento técnico do território, resultado dos 
levantamentos biofísicos e socioculturais, relacionados aos diagnósticos e 
ao monitoramento dos resultados da gestão. De certa forma, esse tipo de 
produção científica está institucionalizada dentro dos centros de pesquisa 
e ensino e atende as necessidades imediatas da gestão, pois fornecem 
elementos para a tomada de decisão.

O segundo tipo de conhecimento está relacionado à governança, às questões 
estruturais e institucionais de fóruns participativos e ao processo de 
gestão, como a eficácia dos Conselhos, a qualidade e representatividade da 
participação. Esse tipo de conhecimento contribui para o aperfeiçoamento 
de ações participativas que aumentam a eficácia das decisões adotadas 
e o fortalecimento dos conselhos gestores. Porém, é muito incipiente 
o processo de produção de conhecimento nessa área, pois existe uma 
tendência de investir em práticas com aplicabilidade imediata, para resolver 
um problema do momento, o que torna necessário desenvolver pesquisas 
aplicadas e focadas na gestão participativa e baseada na AS.

Para as duas formas de pesquisa, uma possibilidade de aprimorar a geração 
de conhecimento para as APAs é a demanda induzida por pesquisas, por 
parte das UCs, resultante da identificação das lacunas de conhecimento e 
a definição das prioridades. Porém, no caso de pesquisas relacionadas à 
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governança, deverá haver um esforço para que os Conselhos identifiquem 
suas necessidades também para este foco e a valorizem, além de solicitar 
apenas informações biofísicas e socioculturais do território. Na APA-
MLN, por exemplo, foi solicitado ao longo do processo de gestão que fosse 
proposta alguma metodologia de avaliação anual do CG.

Como observamos aqui, no decorrer do projeto, as demandas foram 
evoluindo, de acordo com as demandas externas (momento na gestão das 
APAs, políticas de governo, troca de gestores) e também de acordo com 
a aprendizagem dos atores durante sua atuação no CG. Nesse sentido, é 
importante que seja considerado o momento na gestão que cada Unidade 
está vivendo dentro do CG, para que as pesquisas e intervenções tratem de 
temas de maior interesse e necessidade de intervenção. As APAS Marinhas, 
por exemplo, no início do projeto estavam no início do processo de 
elaboração dos Planos de Manejo, que prevê a capacitação aos conselheiros 
para o envolvimento nas oficinas participativas, enquanto que as APAs 
terrestres demandavam o tratamento de questões relacionadas com a 
representatividade dos conselheiros e temas mais técnicos que auxiliem no 
processo de gestão dos atributos de criação. Atualmente, a APA marinha 
Litoral Norte, tem como uma preocupação, além de suas ações rotineiras, o 
monitoramento das atividades e resultados do Conselho, o que mostra um 
amadurecimento dos Conselhos Gestores, em melhorar a qualidade de sua 
atuação.

II. Transferência e Apropriação de conhecimento

A transferência de conhecimentos pela universidade, apesar de demandar 
aprimoramento, tem crescido com a extensão universitária e com Grupos 
de Pesquisa e pesquisadores que atuem junto ao objeto de estudo, 
principalmente aqueles que trabalham com pesquisas qualitativas e que se 
baseiam na participação social e na construção de seus projetos de pesquisa. 
Contudo, a maior lacuna é a apropriação dos conhecimentos acadêmicos 
pelos conselheiros. Este é o cerne do projeto de pesquisa elaborado pelo 
GovAmb/IEE/USP, que tem como base a AS. Assim, o caminho para 
aprimorar e fomentar a apropriação dos conhecimentos científicos 
pelos conselheiros teve como enfoque a AS, no sentido de desenvolver 
metodologias e atividades que estimulassem esse processo de diálogo no 
CG, como, por exemplo, seminários, encontros e palestras, com o intuito 
de reunir os atores envolvidos à geração de conhecimento e à gestão de 
UCs, para discussão.

Um desafio para os pesquisadores é transmitir as informações e 
conhecimentos gerados à comunidade e aos conselheiros. Torna-se 
importante então traduzir as informações produzidas para linguagens 
e formatos mais acessíveis à sociedade (como mapas temáticos e outras 
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informações visuais, que vêm sendo aplicados em alguns casos) para que 
todos os atores envolvidos na gestão e, mesmo os moradores e usuários 
dos atributos das APAs, possam compreender e aplicar em sua rotina. 
Ainda relacionado à transferência e apropriação da produção científica é 
importante criar mecanismos para compatibilizar o tempo das pesquisas 
com o tempo da gestão e promover a divulgação dos trabalhos realizados.

III. Aproximação das Instituições de Pesquisa e dos CGs

O estabelecimento e/ou estreitamento dos laços entre CGs e centros 
de ensino e pesquisa pode partir da iniciativa da universidade, o que 
geralmente ocorre quando essa tem interesse em realizar estudos no 
território da APA; ou também com a realização de eventos em conjunto, 
como o da APA Itupararanga, que condensa os conhecimentos gerados 
sobre a APA em livros e eventos periódicos. O CG pode também tomar a 
iniciativa ao convidar os pesquisadores e professores para realizar atividades 
na APA e no CG - como apresentar trabalhos e resultados, conceitos, 
realizar dinâmicas que busquem o diálogo e a AS; buscar criar vínculos 
institucionais com as universidades para que elas se comprometam em 
disponibilizar professores e pesquisadores como representantes no CG; 
e mesmo procurar financiamentos para realização de pesquisa conjunta, 
como uma ação complementar.

Na APA Itupararanga, as universidades têm participado de forma efetiva 
e o mesmo ocorre através dos incentivos às atividades de pesquisa nos 
territórios das duas APAs que contam com grupos de pesquisa de 
universidades da região. Esta articulação das universidades no conselho 
gestor tem favorecido a participação das universidades e de atividades 
de pesquisa.

No caso específico da APA Itupararanga, a realização de seminários de 
pesquisa colaborou para o incentivo à pesquisa na região. Foram realizados 
três seminários, em 2009, 2010 e 2011. Este evento conta com a participação 
de diversas universidades localizadas no território da APA e promove a 
divulgação das pesquisas realizadas na região, através de apresentações 
e premiações dos trabalhos de pesquisa realizados no território. Um dos 
resultados desse trabalho ocorreu em 2010 com a publicação de um livro 
denominado “Biodiversidade na APA Itupararanga: Condições atuais e 
perspectivas futuras”, coletânea de artigos sobre pesquisas desenvolvidas 
na região da APA, apresentadas no II Seminário. 

IV. Importância das universidades para a Aprendizagem Social

Um resultado alarmante que encontramos nesse projeto é a baixa importância 
atribuída pelos conselheiros às universidades e ao desenvolvimento de 
ferramentas que promovam a AS, mesmo que tal aprendizagem tenha 
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resultado da interação entre atores, mais do que o aporte de conhecimento 
técnico. Porém, antes de pensar em estreitar os laços entre Universidade-
Gestão de UCs, existe a necessidade de reconhecimento da necessidade 
desta relação. Para que isso aconteça as Universidades e Institutos de 
Pesquisa deveriam participar mais das atividades dos CGs, contribuindo 
não apenas com a geração e transferência de conhecimentos, mas com 
projetos e atividades que estimulem a apropriação destes conhecimentos 
pelos conselheiros e, se possível, pela população residente das APAs.

O papel que a universidade tem desempenhado, com ações pontuais, muitas 
vezes, faz com que esta seja vista como prestadora de serviço, e não como 
um ator cuja atuação de forma continuada, no processo contribui para a 
AS. Um exemplo é a participação das universidades no Plano de Manejo 
na APA Itupararanga e as palestras sobre monitoramento participativo nas 
APAs Itupararanga e Tietê.

Na APA Marinha Litoral Norte, foram observadas duas experiências 
interessantes com o envolvimento de instituições de ensino e pesquisa 
na discussão desenvolvimento da regulamentação do cerco flutuante e 
de cultivo da kappaphycus. Nesses casos o envolvimento das instituições 
foi mais constante, sendo mais facilmente reconhecido pelos demais 
participantes e com maior potencial de promoção da AS. Sendo assim, 
existe a necessidade de desenvolvimento de metodologias de participação 
das universidades e instituições de pesquisa de forma contínua, e não 
apenas pontual.

Outro ponto a ser destacado é a necessidade de uma estrutura universitária 
que fomente a participação de professores e pesquisadores nas IPs. De 
modo que, se houver ausências dos representantes titulares, as IPs possam 
contar com professores que têm interesse em desenvolver pesquisas em 
seus territórios e participar no seu processo de gestão. Muitas vezes estes 
representantes não podem continuar como conselheiros titulares em outro 
mandato e, por não terem substitutos, a Universidade não permanece no 
CG. Ou ainda, os professores finalizam seus estudos e não mantém sua 
participação nas atividades daquele CG, o que fragmenta a participação 
das universidades nas APAs e quebra laços que poderiam ser fortalecidos 
dentro do CG.

Por fim, sabemos que o processo de aprendizagem pode ocorrer pela 
simples transmissão de informação, porém, a aprendizagem que promove 
mudanças é aquela onde há a troca de ideias e argumentos, com mudanças 
na percepção por meio da persuasão (REED et al., 2010), e para isto, é 
necessário a coletividade em torno das questões a serem discutidas, como 
é o caso observado nos Conselhos Gestores. Rist et al. (2007) argumentam 
que a aprendizagem social exige a criação ou a melhoria do espaço social, 
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melhoria esta identificada nos conselhos, que procuram formatos para 
promover o diálogo na busca pela resolução de problemas e atendimento 
de demandas. Tal aprendizagem pode levar a mudanças em redes sociais 
e da sociedade mais ampla e estruturas institucionais (REED et al., 2010).

Desafios e propostas para a Aprendizagem Social nos Conselhos 
Gestores

Para falar dos desafios da Aprendizagem Social nos Conselhos Gestores 
cabe retomar algumas questões norteadoras deste estudo:

– É possível aperfeiçoar os processos de Aprendizagem Social associados 
à governança ambiental e de quais instrumentos e ferramentas que a 
universidade dispõe para seu avanço?

– Como fortalecer os processos de aprendizagem social na gestão?

Primeiro, é importante ressaltar que a participação social em políticas 
públicas é recente no Brasil, associada à democratização que marcou a 
década de 80; e que nesse processo a formação dos conselhos gestores 
é considerada uma das mais importantes inovações institucionais das 
políticas públicas no Brasil democrático (GOHN, 2001, JACOBI, 2000). 
Reconhecida a importância do espaço - Conselho Gestor - como instância 
participativa na gestão territorial de UCs, sabemos que essa dinâmica 
traz novos desafios à gestão das áreas protegidas, como a definição dos 
arranjos institucionais necessários para que esses territórios cumpram 
seus objetivos de conservação e sua função social; e a necessidade 
de fortalecer a participação da sociedade civil, de forma a garantir a 
legitimidade das decisões e representações e a interação entre os diversos 
segmentos de maneira construtiva e focada na gestão.

Nos Conselhos das APAs estudadas, os desafios observados na pesquisa 
foram:

i. Manutenção da motivação dos conselheiros para participar;

ii. No caso das APAs Marinhas, aproximação das instituições 
governamentais, com o setor de turismo e esporte náutico;

iii. Fiscalização;

iv. Burocracias do governo para dar continuidade e implementar as 
decisões dos CGs, CTs e GTs;

v. Aproximação do conhecimento científico às ações dos CGs.

O primeiro desafio observado diz respeito à permanência e 
continuidade do interesse dos conselheiros, e até da população na 
gestão APA, que muitas vezes não possui plena compreensão acerca da 
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importância dos atributos a serem protegidos, ou seja, os objetivos de 
conservação do local onde vivem; ou, em situações mais preocupantes, 
não reconhecem a importância da conservação dos atributos de criação 
seja por falta de interesse ou falta de vínculos identitários. No caso da 
Itupararanga, o atributo é um manancial de importância regional, e, 
portanto, existem diversos segmentos da sociedade interessados em 
participar no conselho. Por ter grande importância para os moradores 
e o estado de conservação dos seus atributos naturais associados, como 
as nascentes e as matas ciliares preservadas, a percepção da população 
está associada a um vinculo de natureza prístina. Isso favorece os 
processos de participação da população, ainda mais quando os bens 
com os quais possuem vínculos de dependência, por meio dos recursos 
hídricos, ou afetivos, estão em risco3.

Diferente da APA Tietê, que além de ter seu CG instituído recentemente 
(2008), tem como atributo o “patrimônio ambiental urbano; As 
características históricas e culturais da comunidade local, bem como 
o potencial turístico do município (SÃO PAULO, 1983).”, atributo este 
importante, porém mais distante das necessidades básicas da população, 
como a água (Itupararanga) e a pesca (APAs marinhas). Ainda mais 
quando os atributos de conservação de uma áreas de proteção ambiental 
estão associados a bens culturais, nesse sentido se expõe uma das 
problemáticas ambientais mais complexas, que está baseada na divisão 
epistemológica entre o homem e a natureza. Dessa forma, os moradores 
não encaram com naturalidade ou mesmo pertinência a importância da 
conservação dos atributos culturais e sua associação com a paisagem.

A motivação para a participação é cíclica, portanto torna-se importante 
criar uma cultura de participação contínua. Neste sentido, poderiam ser 
realizadas atividades no sentido de criar uma identidade dos membros 
do CG com a APA em que participam. Não apenas dos conselheiros, 
mas da população do território em geral. Muitas vezes estes conselheiros 
são levados a participar pelo interesse em um tema específico ou para 
cumprir com as atividades profissionais. Contudo, devem-se planejar 
atividades que instiguem a criação de valores pessoais e coletivos com 
relação à APA e que tenham como objetivo a criação de uma identidade 
com a qual estes conselheiros se identifiquem ao ponto de se motivarem 
a não apenas participar continuamente do CG, mas a repassarem as 
discussões e os problemas para seus representados.

3. No Brasil, para o Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT) e para o Instituto Geológico (IG), risco 
é uma probabilidade de se ter consequências prejudiciais em função de um perigo; e perigo é a 
probabilidade de ocorrer um fenômeno danoso. O risco (R) é visto por estas instituições como a relação 
entre o perigo (P), a vulnerabilidade de uma comunidade ao impacto dos perigos (V) e o dano potencial 
(DP) – R=PxVxDP (TOMIGA, 2009).



138

Além do sentido de pertencimento à APA; os processos, estrutura e atividades 
do CG podem ser melhorados, favorecer a participação e, consequentemente 
facilitar a AS. Tàbara e Pahl-Wostl (2007) colocam como aspectos que 
favorecem a aprendizagem quadros culturais que definem a influência, 
problema e tomada de decisão; construção de uma representação comum 
das questões em jogo; e construção de confiança entre as principais partes 
interessadas e instituições como uma base para a crítica mútua e a autorreflexão. 

Um grande desafio dos Conselhos é encontrar o equilíbrio entre o número 
de reuniões, que não podem ser escassas, para não perder a linha de atuação; 
e nem muito frequentes, para não conflitar com outras atividades dos 
conselheiros e terem duração suficiente para os assuntos que entram em pauta 
serem discutidos e apropriados pelos conselheiros. Aliado a isso é importante 
considerar a distância necessária a ser percorrida pelo conselheiro entre sua 
cidade e a reunião do CG, principalmente em unidades que abrangem muitos 
municípios, a fim de solucionar este problema a APA Itupararanga realiza 
a rotação de localidade entre os municípios sede à reunião, já a APA MLN 
acorda entre os conselheiros um município e local de fácil acesso a todos os 
conselheiros, ambas as soluções possíveis, mas não ideais, tento em vista o 
custo financeiro atribuído aos conselheiros.  

Em relação aos assuntos discutidos, o desafio é de formular questões que 
afetem diretamente os atores envolvidos, para que todos se sintam parte 
do processo e, assim, motivados a participar. O que se verificou na gestão 
das APAs é a participação segmentada dos setores diretamente afetados 
pelas pautas da reunião do CG, sem uma mobilização geral do conselho, o 
que demonstra a importância de aliar os diversos interesses e fomentar os 
vínculos entre o território e sua população para que todos, independente da 
pauta se interessem a participar e a contribuir com ações de conservação do 
bem público. Este espaço pode também garantir que todas as opiniões sejam 
ouvidas e consideradas, ou seja, o momento para falar deve ser garantido, 
seja por meio da intervenção direta do gestor, seja por meio de acordos 
formais pré-estabelecidos entre as partes. A valorização dos participantes, e 
da ação que realizam no território da APA, também contribui para reforçar 
sua importância na gestão da APA e para que estes atores se identifiquem 
com o processo, ação que deve ser estimulada pelo gestor da unidade, tendo 
em vista a própria estrutura consultiva a qual os CGs das APAs estaduais 
estão atrelados.

Outro fator que interfere na atuação do CG e na interação entre os atores é 
a diferença na dinâmica administrativa entre as APAs marinhas e terrestres 
estudadas. As áreas marinhas possuem melhor infraestrutura, apoio 
pessoal e financiamentos. Essa diferença influencia na atuação do conselho 
e na sua postura em relação à gestão. Esse respaldo institucional facilita a 
comunicação entre os membros do CG e o órgão gestor, na implantação de 
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projetos e também em melhores ações de planejamento.  A possibilidade de 
acompanhamento institucional das ações do CG facilita a promoção de debates 
mais aprofundados no CG, seja por meio de consulta a profissionais externos 
ao conselho ou por meio dos GTs e CTs, fornecem maior respaldo e respostas 
aos conselheiros e colaboram com seu empoderamento e principalmente não 
sobrecarrega somente o gestor da unidade com a realização de diversas tarefas 
burocráticas, que por vezes dificultam o desenvolvimento de ações de médio 
e longo prazo de planejamento. Estes fatores contribuem com a continuidade 
dos processos de Aprendizagem Social, porém esse crescimento qualitativo 
na gestão pode ser bruscamente interrompido quando ocorre a troca dos 
gestores por questões políticas.

Esses problemas transpareceram na fala dos conselheiros, quando da aplicação 
dos questionários pelo grupo de pesquisa e no acompanhamento das reuniões 
do CG, esses se desmotivam em participar e buscam formas alternativas para 
que suas reivindicações sejam atendidas, como por meio da ação civil pública. 
No caso das APAs estudadas foi possível observar que os gestores possuem 
posturas proativas e adequadas à gestão participativa, mas que por vezes são 
limitadas por fatores institucionais, que forçam os conselheiros já motivados 
e imersos, por exemplo, em ações de avaliação de impacto ambiental a buscar 
meios alternativos e legais. Isso demonstra, em parte, o esgotamento dessa 
instância participativa, como desenhada pelo Estado através do SNUC e do 
Decreto Estadual nº 48.149/20034, em atender as demandas da sociedade civil 
para a proteção ambiental. Isso se reflete na qualidade da participação, visto 
que muitas vezes se dá de forma quase que compulsória, somente para constar 
nos ritos processuais, principalmente quando se observa a participação 
massiva somente de órgãos municipais e estaduais e a falta de participação 
da sociedade civil, como ocorre na APA Tietê, e reforça a necessidade de 
ferramentas que fomentam uma participação mais representativa e ativa dos 
conselheiros e também a reavaliação do modelo institucional existente no 
Estado para a participação popular na tomada de decisão.

Além disso, como os Conselhos são consultivos, não existe uma garantia de que 
as deliberações do CG sejam acatadas - total ou parcialmente - quando enviadas 
às instâncias superiores na administração estadual. Principalmente no caso de 
envolver outras esferas de poder e interesse, como no caso de licenciamento 
de grandes obras. Tais momentos geram, inicialmente, empoderamento 
e aprendizagem dos conselheiros, mas, no caso de desconsideração dos 
pareceres emitidos, principalmente pela não aceitação das recomendações 
produzidas pelos conselheiros, que inviabilizam as propostas de mitigação e/
ou compensação ambiental voltadas às necessidades locais, e, assim, há uma 
desmotivação do Conselho.

4 Dispõe sobre a criação e funcionamento dos Conselhos Gestores das APAs no estado de São Paulo e 
dá outras providencias.
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Quanto à estrutura dos CGs, a própria diversidade de segmentos 
representados no CG acaba sendo um fator que contribui para a 
Aprendizagem Social. Algumas APAs possuem maior participação de 
instituições acadêmicas e de pesquisa. Nesse contexto, sua atuação pode 
contribuir tanto na geração de conhecimento e divulgação dos atributos 
biofísicos e culturais das UCs quanto para o fortalecimento do processo de 
tomada de decisão em si. Porém, a maioria das pesquisas realizadas por tais 
instituições tem se voltado à realização de estudos de diagnósticos biofísicos, 
sendo ainda muito incipiente o processo de produção de conhecimento 
que contribua para o aperfeiçoamento de ações participativas, que podem 
aumentar a eficácia das decisões adotadas e o fortalecimento dos CGs, e 
assim, os resultados que de fato resultem em mudanças positivas para a 
conservação ambiental. 

Visto que com a participação das universidades nos CGs abrem-se caminhos 
para contribuir para a aprendizagem nos Conselhos, assim, retomamos 
a relação dos centros de pesquisa e ensino e CG. Alguns desafios foram 
elencados pelos Gestores no início do projeto, em relação à participação de 
universidades e centros de pesquisa (Box 6.2). A continuidade da relação 
entre o conselho e a universidade depende do período das pesquisas, o 
que dificulta a construção de uma agenda de pesquisa que é importante 
tanto para a gestão da APA e para os pesquisadores que vislumbram uma 
possibilidade de aplicação prática de seus trabalhos.
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Existe também a dificuldade em conciliar a disponibilidade de agenda dos 
pesquisadores e professores para acompanhar as reuniões, o que dificulta 
a troca de informações, principalmente quando geradas pelos demais 
conselheiros. Tanto a continuidade de atividades de pesquisa, como a 
frequência nas reuniões, são fatores que interferem na Aprendizagem 
Social dos membros do CG, pois quando intermitentes comprometem ou 
interrompem o processo de aprendizagem.

A não formalização das pesquisas realizadas junto ao CG dificulta o 
acompanhamento dos resultados, que muitas vezes são importantes para 
subsidiar a tomada de decisão do CG. Nesse sentido, existem pesquisas 
relevantes que não chegam ao conhecimento do gestor ou dos conselheiros 
e que, por consequência, são inócuas à gestão. A não disponibilização do 
conhecimento gerado pode ser atribuída a vários fatores, desde a falta 
de iniciativa do acadêmico, não adequação da linguagem da produção 
ou até mesmo a inexistência de um espaço nos Conselhos, visto que a 
periodicidade dos encontros acaba por sobrecarregar as pautas das 
reuniões. Atrelado à questão da formalização, a inexistência de um 
momento de devolução da pesquisa dificulta o acesso às informações 
produzidas no âmbito acadêmico, que podem ter repercussão na gestão. 
Nesse cenário, não se perdem apenas os resultados, mas também o 
acompanhamento do processo de pesquisa, que daria um caráter mais 
transparente e colaborativo entre os pesquisadores e o CG, contribuindo 
para a aprendizagem no processo de gestão.

O tempo da universidade versus o tempo dos CG geralmente é diferente. 
Nesse caso, quando o processo de tomada de decisões pelo CG exige 
conhecimento técnico proveniente das universidades, o conselho acaba 
por decidir com informações nas bases de consulta científica disponíveis. 
Porém o tempo de produção do conhecimento acadêmico é geralmente 
maior do que o tempo demandado para a tomada de decisão, assim se 
perde uma oportunidade de tomada de decisão com base na aprendizagem.

Ao considerar o papel importante das instituições de ensino e pesquisa na 
gestão de UCs e no processo de Aprendizagem Social, a última questão 
do Workshop foi “Quais as oportunidades e alternativas para favorecer a 
participação das instituições de ensino e pesquisa na gestão de Unidades de 
Conservação?”. Esta pergunta remeteu a algumas orientações importantes 
por parte dos gestores (Box 6.3), direcionadas para este grupo de pesquisa, 
mas também aproveitadas em outros projetos. A primeira delas, diz respeito 
à necessidade de avaliação externa do processo de gestão, que seria mais 
proveitosa se realizada por uma parte não diretamente envolvida com a UC, 
o que possibilita identificar oportunidades de melhoria e pontos fortes em 
sua condução, tanto por parte do gestor, quanto por parte da composição 
do conselho e seus representantes.
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Outro ponto que favorece não só a Aprendizagem Social entre os atores em 
um conselho, mas entre conselhos de diferentes áreas é a potencialidade de 
aplicação dos resultados em outras Unidades de Conservação. Neste caso os 
resultados de pesquisas realizadas nas UCs podem colaborar para identificar 
a atual dinâmica de Aprendizagem Social e quais são os fatores que podem 
melhorá-la, tendo em vista a Governança Ambiental. Esses resultados, 
segundo a visão da FF, poderão ser aplicados não só nos estudos de caso, mas 
também servirão de molde para avaliação em outras APAs não estudadas 
pelo projeto, o que colabora para a melhora da Governança Ambiental em 
todas as APAs do Estado.

Em relação à sua aplicabilidade, um terceiro aspecto foi a realização de 
intervenções, com o objetivo de melhorar os processos de AS. Os gestores 
demonstraram interesse nesse tipo de atividade, especialmente diante 
da crescente necessidade de capacitação dos membros do CG, porém foi 
ressaltado que o formato mais proveitoso dessas intervenções seria uma 
abordagem mais prática e aplicada à realidade local, que atendesse à premissa 
do “aprender fazendo”, atentando para que essas não se concretizassem 
apenas como curso expositivo.

Sabemos que a AS não é um processo que parte da universidade, mas de 
todos os atores envolvidos na gestão. Assim, o gestor se transforma num 
ator fundamental na construção e manutenção de um espaço que favoreça a 
aprendizagem, pois é um líder e tem habilidade de fomentar o empoderamento 
e estimular os participantes.    Neste sentido, o papel do gestor na AS é 
fundamental, pois além de atuar como mediador e facilitador das discussões, 
promove a aproximação, interação e convivência das pessoas e pode orientar 
as ações do Conselho. Seu envolvimento e sua motivação são fundamentais 
para o bom funcionamento do CG. Assim, além desses, o apoio institucional 
para este profissional é imprescindível, bem como a capacitação deste ator 
para desempenhar seu papel na proteção dos atributos de criação da UC e, 
ao se tratar da aproximação entre o CG e as IPs, é por meio do gestor que a 
relação de proximidade e acessibilidade se concretizara para a realização de 
trabalhos que visem estimular a AS dentro do CG. Quando o Gestor não 
aceita este vínculo, torna-se um empecilho para o processo de AS.
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Como a sociedade caminha cada vez mais para realidades turbulentas e 
complexas, torna-se necessária a melhoria da sua capacidade de adaptação, 
não apenas aprender sobre como fazer as mesmas coisas de uma maneira 
melhor, mas desenvolver a sua capacidade de aprendizagem nos níveis 
pessoal e social (TÀBARA; PAHL-WOSTL, 2007).

A abordagem da Aprendizagem Social é uma forma estimulante 
e inovadora para a gestão das Unidades de Conservação, pois o 
modelo de gestão pressupõe um espaço para o diálogo, o Conselho 
Gestor, e a AS só ocorre onde há interação entre atores de formação 
e conhecimentos diversos na discussão de uma questão. Esta pode 
ser induzida pela promoção da participação pública. Nesse caso, os 
processos de Aprendizagem Social são afetados pelo enquadramento e 
reenquadramento dos problemas em jogo, gestão das fronteiras para 
determinar quem está e quem não está envolvido no processo, o tipo de 
estratégias de negociação utilizadas, as regras básicas estabelecidas para 
facilitar a interação, a liderança necessária para orientar e coordenar 
o processo, e a facilitação e alocação de recursos (TÀBARA; PAHL-
WOSTL, 2007). Nesse sentido, o desenvolvimento de metodologias e 
roteiros para promover a aprendizagem nos CG é uma forma de criar 
um ambiente oportuno para aspectos destacados por Mostert et al. 
(2007) e Tàbara e Pahl-Wostl (2007) - reflexões mútuas, críticas, de 
conscientização coletiva e mudanças de suposições; desenvolvimento 
de um processo de tomada de decisão participativo, multiescala e 
democrático - e assim, com as mudanças nas práticas e normas sociais 
que são compartilhados pelos atores do conselho estes podem estar 
mais preparados e cientes de seus objetivo, limitações, funcionamento 
do governo e conhecimento técnico. Nesse sentido, tem condições de 
responder a questionamentos de uma forma mais efetiva, e os CGs 
funcionam na lógica da Governança Ambiental.

Considerações finais

A premissa do projeto de pesquisa “Aprendizagem Social e sua aplicação 
nas relações entre Ciência e a Governança Ambiental: 4 Estudos de caso 
no Estado de São Paulo” é que os processos de gestão que permitam ou 
promovam a Aprendizagem Social contribuem para a governança de 
recursos naturais mais eficazes. Os espaços existentes para a gestão das UCs 
- os Conselhos Gestores são espaços que favorecem a gestão colaborativa 
dos recursos naturais e, pela diversidade dos conselheiros, a aprendizagem. 
Porém, nos deparamos com desafios de qualificar a participação destes 
conselheiros, de estimulá-los continuamente; de modo que a participação 
em alguns casos foi quase compulsória. Visto que a Aprendizagem 
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Social pode ser induzida pela promoção da participação (TÀBARA; 
PAHL-WOSTL, 2007; MOSTERT et al., 2007), o desenvolvimento de 
novas ferramentas pode contribuir para promover a participação e o 
empoderamento da sociedade em processos de gestão colaborativa dos 
recursos naturais, como das UCs; para integração da ciência e da gestão; 
e também de atuação conjunta para propor medidas de gestão que sejam 
tecnicamente embasadas e localmente contextualizada, o que aumenta sua 
eficiência, eficácia e a inclusão social.

Nos capítulos conceituais do livro pudemos observar a abordagem de 
avaliação de políticas públicas, com foco na participação e empoderamento 
dos atores na gestão descentralizada de recursos naturais; e a importância 
do reconhecimento dos laços de identidade da comunidade local e o 
patrimônio protegido, para o sentimento de pertencimento e apropriação 
da comunidade e a relação desses valores com a qualidade da participação 
no processo de gestão descentralizada de UCs. O reforço desses valores 
melhora a qualidade de participação na medida em que cria um ambiente 
propicio para a resolução de conflitos, de forma participativa e colaborativa, 
no âmbito dos conselhos gestores, o que favorece a elaboração de propostas 
que visem o desenvolvimento territorial local.

Para tanto é fundamental o papel desempenhado pela participação, um dos 
pilares das políticas ambientais pós Constituição Federal de 1988, porém 
para que isso se concretize á um longo caminho a se percorrer, tendo em 
vista que a estruturação dos CGs ainda é recente na gestão das UCs e possui 
uma forte interface com o contexto socioeconômico e territorial, sendo, 
assim, de difícil generalização e normatização, o que destaca a necessidade 
de estudos específicos para compreender a realidade na gestão dos CGs 
das APAs do Estado de São Paulo. Porém, não se pode perder a perspectiva 
de que apesar da abertura governamental para a participação da sociedade 
civil é necessário verificar se estes serão de fato efetivos, garantindo o 
empoderamento dos atores sociais. 

A dinâmica de gestão administrativa das APAs Marinhas possui diferenças 
se comparada à gestão das APAs Terrestres, mas, de forma geral apresentam 
os mesmos desafios a serem enfrentados a fim de conquistar a efetiva 
gestão participativa e a AS. Nesse sentido foi destacada no quarto capítulo: 
a) a necessidade de uma maior integração dos ambientes protegidos; b) a 
efetivação das Unidades criadas, deixado de serem somente unidades de 
papel, sem uma efetiva gestão; c) a compatibilização de diversos usos e 
interesses no território; d) Fortalecimento da integração interinstitucional 
na gestão das áreas; e) Aprimoramento dos mecanismos de fiscalização 
e monitoramento, a fim de assegurar a proteção dos bens naturais; 
f) Integração efetiva entre a gestão das APAs terrestres e marinhas, 
entendendo-as como contínuos de proteção; g) a abertura de oportunidades 
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e estruturação para a realização de pesquisas e desenvolvimento; h) 
Fortalecimento de processos de gestão participativa, considerando, 
principalmente o histórico de criação das Unidades de forma unilateral e 
sem a participação da sociedade civil nesse processo, o que evidencia um 
equivoco e que podem gerar reações adversas aos objetivos de proteção e 
integração homem e meio ambiente.

Os Conselhos Gestores foram destaque no capítulo 5, como espaço de 
participação em plataforma multiatores que favorece a Aprendizagem 
Social na gestão colaborativa dos recursos naturais. Nos casos estudados, 
foi identificada a importância da diversidade na composição dos Conselhos 
Gestores, como característica que mais favorece a Aprendizagem Social 
nestes espaços. A estrutura, que permite a representação de diversos 
segmentos da sociedade que integram seu território da APA é um ponto 
positivo do modelo brasileiro de gestão de APAs. Além da variedade de 
representantes, a postura das lideranças influencia na gestão colaborativa 
dos recursos naturais. Nos casos estudados os gestores são capacitados e 
atuaram de modo a conduzir discussões inclusivas. Quanto aos desafios 
ao envolvimento, empoderamento e Aprendizagem Social nos conselhos 
gestores, identificados com base no índice elaborado com os fatores 
de Mostert et al.5, destacamos que o reconhecimento da importância 
dos atributos da APA, como destacado também no Capítulo 2, e, 
principalmente, interesse nas pautas de discussões do CG e envolvimento 
dos stakeholders são fatores que devem ser estimulados para melhorar a 
participação conjunta nas atividades desenvolvidas nos conselhos e neste 
contexto, relacionar mais as ações do conselho com as demandas da 
comunidade local. Aspectos práticos e de simples solução também podem 
otimizar a participação nos CGs, como a definição de agendas que não 
sobreponham ou sobrecarreguem os participantes e a relação com outros 
fóruns; e busca por auxílios para melhorar a infraestrutura e contratação 
de técnicos nos conselhos.

Por fim, nos moldes de gestão de UCs com a formação de Plataformas 
Multiatores, onde foi observada a melhor pontuação dos fatores de 
Mostert et al., a Aprendizagem Social colabora para o empoderamento 
dos atores envolvidos, e o processo de gestão deixa de ser uma 
simples discussão seguida de tomadas de decisão para os atores serem 
protagonistas do sistema.

5. Apresentado no Capítulo 5, item 5.3 e citado no item 6.2 deste capítulo.
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APÊNDICE 1

Cálculo do IAS

Para o cálculo do índice, cada fator foi formulado como uma pergunta 
que deve ser respondidas segundo escala que varia de 1 a 4, nota que 
corresponde ao “valor do fator” (VF). A pergunta para cada fator encontra-
se na tabela ao final deste apêndice.

Cada tema pode atingir uma pontuação máxima (PM), equivalente a quatro 
vezes o número de fatores (n) que o integra.

Sendo que a “pontuação do tema” (PT), calculada para cada tema, é 
equivalente à soma das pontuações de cada fator que o compõe (Valor do 
fator - VF) em relação à pontuação máxima possível:

Após calcular a pontuação de cada tema, calcula-se a média ponderada das 
pontuações do tema considerando o peso equivalente:

onde nf representa o número total de temas e P o peso do tema.

As perguntas para o cálculo do IAS (devem ser respondidas com pesos de 
1 a 4, conforme Quadros 5.5 e 5.6.
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Quadro 5.5 - Perguntas para a avaliação da aprendizagem social e 
cálculo do IAS
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Quadro 5.6. Pesos para respostas das perguntas e cálculo do IAS

Peso Resposta
1 Nada/Nulo Não até 25% Negativa
2 Pouco 25 - 50%
3 Médio 50 - 75%
4 Muito Sim 75 - 100% Positiva
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