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RESUMO 

 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação orienta que haja participação 
efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das Unidades de 
Conservação. Partindo deste pressuposto, torna-se relevante analisar a aplicação 
desse princípio na gestão dessas áreas, de forma a contribuir para o processo de 
funcionamento de áreas protegidas em consonância com os usos humanos. A 
presente pesquisa tomou como objeto de estudo a comunidade extrativista de Acaú, 
uma das seis comunidades tradicionais beneficiárias da Reserva Extrativista 
(RESEX) Acaú-Goiana, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). Acaú é distrito do município de Pitimbú - PB, que junto com 
os municípios de Caaporã – PB e Goiana – PE estão inseridos na RESEX Acaú-
Goiana. A Unidade foi criada em 2007, por demanda principal das marisqueiras de 
Acaú, motivadas pela percepção dos danos ocorridos ao ambiente, repercutindo 
diretamente na qualidade de vida da comunidade extrativista da região. As RESEXs 
têm como característica a subsistência de populações tradicionais, cujo principal 
objetivo é proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o 
uso sustentável dos recursos naturais. Atualmente, as RESEXs são o principal 
instrumento de gestão e controle de território dos pescadores e pescadoras 
tradicionais, possuindo em seu escopo legal, determinações para que a participação 
efetiva dos povos tradicionais seja garantida e priorizada. No entanto, o conceito de 
participação ainda não é amplamente discutido e aprofundado pelos atores os quais 
fazem a gestão da área, o que torna relevante a busca pelo entendimento, de como 
os comunitários percebem este conceito, a fim de se caminhar para o 
empoderamento deles na gestão de seu território. Para tanto, a presente pesquisa 
teve como objetivo geral analisar a participação da população tradicional de Acaú na 
gestão da RESEX Acaú-Goiana, através da articulação da Associação das 
Marisqueiras de Acaú. O conjunto dos procedimentos metodológicos adotados 
compreendeu pesquisas bibliográfica e documental, a fim de respaldar as análises e 
conhecer dados e fatos relativos a gestão de unidades de conservação no âmbito 
federal, em especial das RESEXs; observações nas reuniões do Conselho Gestor 
da RESEX; visitas de campo à comunidade; entrevistas semiestruturadas com 
analistas ambientais gestores do ICMBio; representante do Conselho Pastoral da 
Pesca; entrevistas semiestruturadas e projetivas com conselheiros representantes 
de Acaú no Conselho Gestor da Unidade e comunitários, para identificar o conceito 
de participação e a organização social e política da comunidade. Como resultados, 
constatou-se que o ICMBio possui ferramentas e estrutura que abrem espaço para a 
participação efetiva das comunidades tradicionais; a comunidade de Acaú possui um 
histórico de organização local fragilizado, porém caminha para qualificação da 
Associação de Marisqueiras, principal espaço que oportuniza a participação das 
marisqueiras e pescadores na gestão da RESEX; a comunidade de Acaú tem 
compreensões diferentes a respeito do que é participar, a partir do nível de 
envolvimento nas atividades relacionadas à RESEX. Conclui-se que há urgência em 
se qualificar o debate a respeito do conceito de participação, para que os 
paradigmas impostos na relação Estado x Sociedade sejam rompidos. 
Palavras – Chave: Participação; Reserva Extrativista; Pescadores Tradicionais; 
Poder. 
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ABSTRACT 
 
The National Protected Areas System (SNUC), the effective participation of local 
people must be ensured in creating , deploying and managing protected areas (UC). 
Based on this assumption, it is relevant to examine the application of this principle in 
the management of UC's in order to contribute to the functioning process of 
protected areas in line with human uses. This research took as its subject matter the 
extractive community Acaú, one of six traditional beneficiary communities of 
Extractive Reserve (RESEX) Acaú-Goiana. Acaú is a district in Pitimbú - PB, which 
along with the cities of Caaporã - PB and Goiana - PB are inserted into the RESEX 
Acaú-Goiana. The unit was created in 2007, due to the demand of seafood process 
workers from Acaú, motivated by the perception of damage occurring to the 
environment, which directly affects the quality of life of the local extractive 
community. The RESEX's are characterized for guaranteeing the subsistence of 
traditional populations, whose main objective is to protect their livelihoods and 
culture as well as ensure sustainable use of natural resources. Currently, RESEX's 
are the main instrument for management and control of territory of traditional 
fishermen and fisherwomen and have in their legal scope, rulings for the effective 
participation of traditional peoples is guaranteed and prioritized. However, the 
concept of participation is not yet widely discussed and deepened by the ones that 
manage the area, which makes it necessary to search for the understanding of how 
the community perceives the concept of participation, in order to move towards their 
empowerment in the management of its territory. Therefore, the present study aimed 
to analyze the participation of the traditional population of Acaú - PB in the 
management of RESEX Acaú-Goiana, through the articulation of the Seafood 
Association of Acaú. All the adopted methodological procedures consisted in 
bibliographic and documentary research in order to endorse the analysis and meet 
the data and facts concerning the management of protected areas at a federal level, 
in particular RESEX's; observations in meetings of the Management Board of 
RESEX; field visits to the community; Semi-structured interviews with managers of 
Environmental Analysts ICMBio; representative of the Pastoral Council of Fisheries; 
semi-structured interviews with counselors and projective representatives of Acaú 
the Management Board Unit and community (the elderly and adults) to identify the 
concept of participation; social organization and community policy. As a result, it was 
found that ICMBio has tools and structure to make room for the effective participation 
of traditional communities; Acaú’s community has a history of fragile local 
organization, but moving towards qualification Seafood Association, which is the 
main space that gives opportunity for the participation of fishermen and seafood 
restaurants in managing RESEX; Acaú’s community has different understandings 
about what is to participate, from the level of involvement in activities related to 
extractive reserve. We conclude that there is urgency to qualify the debate about the 
concept of participation, so that the paradigms imposed in the relation State x society 
are broken. 
 
Keywords: Participation; Extractive Reserve; Traditional Fishermen; Power. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 As áreas protegidas possuem papel fundamental na conservação dos 

ecossistemas, preservando espécies da fauna e flora, auxiliando na prestação de 

serviços ecossistêmicos e na proteção de sítios raros e de beleza cênica, 

colaborando, assim, para a manutenção da vida humana e apoio no controle das 

mudanças climáticas. Reconhecidas internacionalmente como ferramentas 

estratégicas de conservação, elas trazem inúmeros benefícios para a humanidade e 

também se beneficiam de práticas sustentáveis de povos que mantém uma relação 

harmônica com o meio ambiente. 

 Um exemplo dessa ferramenta de gestão e conservação são as Reservas 

Extrativistas (RESEX), um dos tipos de Unidades de Conservação (UC) do Brasil 

previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A RESEX é 

uma UC da categoria de uso sustentável, a qual tem como característica principal a 

garantia da subsistência de populações tradicionais. Seu principal objetivo é 

proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais da unidade. Estas UCs podem ser terrestres e 

marinhas/estuarinas e estão para proteger a população que extrai da natureza o seu 

sustento e sobrevivência. 

 Segundo dados disponibilizados pelo site do ICMBio, em 2013, todas as 

Reservas Extrativistas geridas pelo ICMBio haviam instalado seus conselhos 

gestores, para agir como instrumento de gestão participativa, nos quais as 

populações tradicionais são parte integrante para representar os seus interesses, 

que nem sempre se harmonizam com os interesses dos demais integrantes do 

conselho que integra, gerando conflitos. As populações tradicionais de um 

determinado território apresentam identidades e demandas específicas que 

necessariamente devem estar na pauta e no desenho das reuniões dos conselhos 

para discussão e tomada de decisão, aspectos fundamentais para gestão ambiental 

e minimização de conflitos socioambientais. 

 Existem determinações legais a respeito da garantia da participação social 

dos povos e comunidades tradicionais nos espaços decisórios, entretanto, esses 



19 

 

 

 

grupos ainda não ocupam um lugar de protagonismo nas discussões e decisões 

acerca da criação, gestão e uso das unidades de conservação. Assim, vê-se a 

necessidade de se investigar e analisar as ferramentas participativas que estão em 

vigência no Brasil, a fim de verificar se as mesmas estão, de fato, contribuindo para 

a participação real dessas comunidades através destes instrumentos propostos pelo 

Estado e para, além disto, investigar o olhar das comunidades sobre o entendimento 

e expectativa do que significa participar. 

 Diante do que foi exposto, a Reserva Extrativista Acaú-Goiana possui um 

campo de estudo interessante, pois, desde sua criação até sua atual gestão, ela 

aponta traços de elementos participativos, passíveis de avaliação, análise e 

possíveis ajustes, na busca do cumprimento da legislação e real autonomia das 

populações de pescadores e marisqueiras da área. 

 A Reserva Extrativista Acaú-Goiana está inserida entre o Estado da Paraíba e 

de Pernambuco, nos municípios de Caaporã – PB, Pitimbú – PB e Goiana – PE, foi 

criada no ano de 2007 e tem como órgão gestor o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Possui seis comunidades tradicionais de 

pescadores e marisqueiras beneficiárias: Em Pernambuco, Baldo do Rio, Povoação 

de São Lourenço, Tejucupapo, Carne de Vaca e na Paraíba, Acaú e Caaporã. A 

Unidade foi criada a partir da mobilização das comunidades tradicionais de 

pescadores e pescadoras, ao perceberem que a área a qual vai desde o Canal de 

Santa Cruz (em Pernambuco) até o estuário dos rios Megaó e Goiana (entre 

Pernambuco e Paraíba), estavam sofrendo intensa degradação. Esse processo teve 

inicio em 1999, a partir de reuniões provocadas pelas marisqueiras de Acaú, 

discutindo um possível defeso do marisco. Entretanto, o processo de criação da 

RESEX só tomou forma e força em 2004, quando foi realizado um diagnóstico da 

área pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e aberto o processo de criação 

pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) da Paraíba. (FADIGAS, 2009) 

 A Superintendência do IBAMA em Pernambuco teve atuação importante na 

mobilização e articulação das ações finais para a criação da UC. Após oito anos de 

luta e desafios enfrentados, os pescadores artesanais (com especial atuação das 

marisqueiras de Acaú, incluindo-se posteriormente as comunidades pernambucanas 
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de Carne de Vaca, Tejucupapo, Ponta de Pedras e São Lourenço), lograram êxito e 

foi criada a Reserva Extrativista Acaú-Goiana. (FADIGAS, 2009). 

 A partir do ano de 2010, através das primeiras oficinas para discutir questões 

relacionadas à RESEX com a comunidade tradicional, a UC vem passando pelo 

desafio da implementação de uma gestão que envolva todos os atores sociais, em 

especial, as comunidades tradicionais, através dos passos determinados pela 

legislação. A comunidade de Acaú foi uma das principais comunidades que se 

mobilizaram para a criação da RESEX e hoje possui articulação e atuação junto ao 

Conselho Gestor e ao ICMBio, na gestão da UC. 

 Diante do cenário apresentado, foram levantados os seguintes 

questionamentos: De que forma a comunidade tradicional de pescadores e 

pescadoras de Acaú está se envolvendo na gestão da RESEX Acaú-Goiana, já que 

foram protagonistas na criação? Como se articulam? Quais entraves existem para 

uma real participação dos comunitários? O ICMBio tem diretrizes que facilitam e 

incentivam a  participação das comunidades na gestão? Como são empregadas? A 

hipótese aventada nesta pesquisa é que a população tradicional de Acaú, mesmo 

estando presente no principal espaço de decisão que é o Conselho Gestor 

Deliberativo e possuindo organização local e articuladores (Colônia de Pescadores, 

Associações e assessoria do Conselho Pastoral de Pescadores- CPP), ainda não se 

empoderou a ponto de serem considerados autogestores na gestão da RESEX. 

 Para responder os questionamentos levantados, estabeleceu-se como 

objetivo geral analisar a participação da população tradicional de Acaú – PB na 

gestão da Reserva Extrativista Acaú-Goiana, através da articulação da Associação 

das Marisqueiras de Acaú. Para o alcance do objetivo geral, teve-se como objetivos 

específicos: (i) Identificar os espaços e instrumentos de participação propostos pelo 

ICMBio para a gestão da RESEX Acaú-Goiana; (ii) Compreender a dinâmica de 

organização social e política da comunidade de pescadores e marisqueiras de Acaú 

no âmbito da RESEX Acaú-Goiana e (iii) Identificar e analisar o conceito de 

participação dos pescadores e marisqueiras na gestão da RESEX Acaú-Goiana. 

 A pesquisa é de natureza descritiva analítica e utilizou a análise de conteúdo 

para discutir os resultados das entrevistas e observações (MINAYO, 2013). Como 
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marco temporal utilizou-se elementos que vão desde o processo de criação da 

RESEX em 2007, até ações desenvolvidas no ano de 2015.  

 O principal desafio metodológico encontrado na pesquisa foi o de buscar, pelo 

menos introdutoriamente, romper o paradigma da produção de conhecimento “para” 

as comunidades tradicionais e não “a partir” delas. Grosfoguel (2015) trata este 

tema, provocando o cientista a se posicionar a respeito da produção do 

conhecimento, onde a “neutralidade” parece sem sentido numa sociedade que ainda 

é divida em termos raciais, de classe. 

 O primeiro momento da pesquisa foi exploratório e contou com as seguintes 

etapas: realização de uma visita à comunidade de Acaú; participação ouvinte em 

reuniões do Conselho Gestor da RESEX; e realização de entrevistas informais com 

analistas ambientais do ICMBio e comunitários, a fim de se familiarizar com as 

pessoas e com a realidade da gestão. Além desses momentos, foi feita busca e 

leitura de pesquisas realizadas na área de estudo. Este primeiro momento foi 

fundamental para direcionar os procedimentos seguintes.  

 Duas técnicas serviram para apoiar todo o estudo. As observações e a 

pesquisa bibliográfica. Foram realizadas observações em quatro reuniões do 

Conselho Gestor da RESEX Acaú-Goiana (8/9/14, 17/12/14, 22/04/15 e 16/12/15), 

além de duas reuniões do Grupo de Trabalho do Plano de Manejo do Conselho 

Gestor (GTPM) (18/11/14 e 1/12/14). Foram de forma participante, quando ocorrida 

no GTPM, e não participante, quando ocorrida nas reuniões ordinárias e 

extraordinárias do Conselho. Esta técnica traz imensa riqueza de informações, como 

afirma Marconi e Lakatos (2010), pois no momento da observação, o pesquisador 

não se restringe a ouvir e ver uma situação, mas a perceber questões dos fatos que 

orientam o comportamento dos indivíduos e que eles não têm consciência muitas 

vezes. A filosofia principal da observação participante, segundo Minayo (2013), é se 

colocar no lugar do outro, podendo também “desvendar as contradições entre as 

normas e as regras e as práticas vividas cotidianamente pelo grupo ou instituição 

observados” (p. 71). Já para a seleção das metodologias empregadas no campo, 

definição de parâmetros de análise dos dados coletados e estabelecimento e 

compreensão de conceitos que balizam todo o trabalho, foi realizada pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa teve como categorias teóricas principais de análise: áreas 
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protegidas, participação e populações tradicionais. Marconi e Lakatos (2006, p.183) 

afirmam que: 

 
a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou 
escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob 
novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. 
 

 Como fontes bibliográficas foram utilizadas autores clássicos relativos ao 

tema, assim como publicações oficiais de órgãos públicos federais e estaduais que 

atuam na área de meio ambiente, gestão participativa e populações tradicionais, 

associados a organizações que pesquisam e atuam na área. Para atualizar as 

informações relativas à gestão participativa em unidades de conservação, foram 

levantados e considerados teses, dissertações e artigos, principalmente aqueles que 

usaram a RESEX Acaú-Goiana como objeto de estudo.  

 Para identificar os espaços e instrumentos propostos pelo ICMBio para a 

gestão da RESEX Acaú-Goiana, o primeiro objetivo específico da pesquisa, foi 

realizar levantamento documental junto ao órgão, através de Relatórios dos II, III e 

IV Ciclo de Oficinas para Acordo de Gestão, Relatório da Validação dos 

Beneficiários da RESEX Acaú-Goiana, e Atas das Reuniões do Conselho Gestor 

Deliberativo da RESEX (da primeira a décima primeira reunião). Ocorreram 

entrevistas (Apêndices I e II) no período de 3 a 8 de maio de 2015 com a equipe do 

ICMBio com o Diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em 

Unidades de Conservação e a Coordenadora do Ciclo de Gestão Participativa (CGP) 

do órgão e uma das organizadoras do Guia para Gestores e Conselheiros de UCs, 

publicado pelo ICMBio, todos lotados no ICMBio sede, em Brasília. Além dos dois 

gestores, foram entrevistados os quatro analistas ambientais que compõem a equipe 

que coordena a RESEX Acaú-Goiana, com sede em Cabedelo – PB. Foram no 

modelo “aberta ou em profundidade”, como indica Minayo (2013), que explica que 

neste tipo de entrevista “o informante é convidado a falar livremente sobre um tema 

e as perguntas do investigador, quando são feitas, buscam dar mais profundidade as 

reflexões” (p.64). Desta forma, foi possível colher informações que vão além de 

respostas fechadas e com posicionamentos mais reflexivos dos entrevistados.  

 Para compreender a dinâmica de organização, costumes e valores das 

comunidades através da história de vida e a forma de envolvimento delas na gestão 
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da UC, o segundo objetivo específico, foi realizada técnicas de entrevistas em quatro 

modalidades: semiestruturadas, projetivas, abertas e informais (Apêndice III e VI) 

(MINAYO, 2013) A entrevista semiestruturada ocorreu no dia 03/08/15 com 

representantes de Acaú no Conselho Gestor da RESEX e a entrevista projetiva com 

os comunitários no dia 22/05/15. As entrevistas abertas com os sete anciãos da 

comunidade (apêndice V) ocorreram entre os dias 2 e 3 de agosto de 2015, em suas 

residências, identificados através da técnica de Bola de Neve, com idade entre 64 e 

88 anos. Informalmente, ocorreram diversas entrevistas com comunitários durante 

todo o período de pesquisa de campo na comunidade. Além das atividades de 

campo, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, a fim de se observar os 

conceitos de população tradicional, organização social e a pesca artesanal, para 

qualificar a descrição e análise da comunidade no âmbito da participação. 

 A fim de alcançar o terceiro objetivo específico, que é a identificação e estudo 

do conceito de participação dos comunitários na gestão da Reserva Extrativista em 

questão, valeu-se das entrevistas com a comunidade e observações supracitadas, 

utilizando como parâmetro os dois elementos principais do entendimento de 

participação defendido por Demo (2002), que classifica participação como conquista 

e autopromoção, que será detalhado no capítulo.  

 O Conselho Pastoral da Pesca também foi entrevistado (apêndice IV), pois, 

como entidade que apoia a organização e estimula a participação das comunidades 

pesqueiras do Brasil nos espaços de decisão, é uma organização que tem uma 

visão significativa sobre as comunidades pesqueiras e seu histórico de organização, 

especialmente no âmbito da RESEX. 

 A condução de todo processo de pesquisa seguiu o formato estimulante e 

dignificante, princípios que respeitam o saber local e valoriza os passos dados pelos 

grupos. (Drumond et al, 2009). 

 De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, 

2000), todas as pesquisas realizadas em Unidades de Conservação devem ser 

aprovadas e autorizadas pelo órgão competente. Assim, a pesquisa foi aprovada 

pelo ICMBio através do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade 

(SISBIO) e pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco, que 

determina, entre outros procedimentos, a assinatura dos participantes no Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice VII). As duas autorizações foram 

concedidas à pesquisadora, como mostra os anexos I e II. 

 A presente pesquisa está estruturada em três capítulos, além das 

considerações finais. O capítulo 1 intitula-se: Áreas protegidas e seu papel na 

conservação do ambiente. Neste capítulo foi abordado inicialmente a construção dos 

conceitos e o histórico de criação das áreas protegidas no Brasil e no mundo, além 

de um breve estudo sobre as Reservas Extrativistas como exemplo de UC que pode 

compatibilizar usos, apontando-se conflitos e oportunidades desta UC. Finalizando o 

capítulo, é apresentado como o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade se estrutura, com foco na gestão participativa em Unidades de 

Conservação. No capítulo 2, o distrito de Acaú é o tema central, onde estão 

descritas informações a respeito daquele território e suas territorialidades, o histórico 

de ocupação e a forma de organização política e social a partir do olhar da 

comunidade. Neste capítulo se discute também de que forma a organização da 

comunidade pode impactar na participação daqueles comunitários na gestão da 

RESEX Acaú-Goiana. No terceiro capítulo, intitulado: Gestão participativa na RESEX 

Acaú-Goiana: Da implantação ao resultado, foram tratados os últimos resultados da 

pesquisa, iniciando com uma reflexão acerca da relação participação x poder e 

posteriormente a apresentação das ações do ICMBio na RESEX e análise do 

significado da participação, sob a ótica da comunidade de Acaú, frente a gestão da 

RESEX.  
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1. ÁREAS PROTEGIDAS E SEU PAPEL NA CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE 

 

 

1.1. Áreas protegidas e suas dimensões ambientais no território brasileiro 

 

 

 A relação da sociedade com a natureza tem tornado-se cada vez mais 

danosa do ponto de vista da sustentabilidade, onde, o homem dentro da infinidade 

de possibilidades de manejo e uso dos territórios e motivado pelo consumo pautado 

no capitalismo, tem consumido os recursos naturais de forma avassaladora.  

 A criação de áreas focadas na proteção ambiental tornou-se uma estratégia 

de conservação para se resguardar e restaurar a biodiversidade, sendo essas áreas, 

fornecedoras de serviços ecossistêmicos, essenciais para a manutenção da vida e 

mitigação das mudanças climáticas. (DUDLEY, 2008; BENSUSAM, 2006). Essa 

estratégia é realidade em boa parte do mundo, apesar de que “a ideia de conservar 

a natureza nem sempre esteve presente entre nós” (BENSUSAM, 2006, p.11). A 

relação de desprezo pela natureza é gerada pela certeza extrema que as soluções 

tecnológicas podem suprir a falta que os recursos naturais irão fazer e já fazem, 

para o sustendo da vida humana. Bensusam (2006) explica que se a sociedade 

possuísse hábitos mais saudáveis, ou seja, mais alinhados ao tempo da natureza, 

não seria necessário à criação de espaços especialmente protegidos, pois teríamos 

harmonia nesta relação.  

 Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), através da lista do Banco 

de Dados da Comissão Mundial de Áreas Protegidas, divulgada em outubro de 

2014, existem cerca de 209.000 áreas protegidas no mundo, cobrindo mais de 30 

milhões de km2. Destas, cerca de 3 milhões e 900 mil km2 encontram-se no 

território brasileiro, distribuídas entre Unidades de Conservação, Sítios Ramsar 

(zonas úmidas), Reservas da Biosfera, Patrimônio Mundial, Áreas e Reservas 

Indígenas1. Destas áreas protegidas, 220 são propostas, ou seja, estão em 

tramitação, do ano de 1989 até 2011. (IUNC-WDPA2, 2014) 

                                                             
1 Áreas indígenas correspondem as Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas, que são as terras indígenas de 
que trata o art. 231 da Constituição Federal Brasileira de 1988, direito originário dos povos indígenas, cujo 

processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto n.º 1775/96. Reservas Indígenas são terras doadas por 

terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. 
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 O conceito de áreas protegidas é abrangente e complexo, pois, está 

associado a enorme gama de possibilidades de manejo, que vão de um uso 

restritivo em ambientes fragilizados ou com necessidade de recomposição, até a 

prática do turismo, de lazer e de atividades extrativistas de populações tradicionais. 

Também podemos categorizar de acordo com sua gestão, que vem a ser na maioria 

das vezes pública, além de toda diversidade de biomas em que se encontram. 

(DUDLEY, 2008). Logo, uma definição que abarque essa complexa teia de 

possibilidades que existe dentro ideia de áreas protegidas pode ser restritiva e 

exclusiva. 

 Porém, consideram-se nesta pesquisa os princípios de áreas protegidas da 

União Internacional para a Conservação da Natureza (IUNC), reconhecida pela 

Convenção sobre a Diversidade Biológica. A IUNC entende a importância de se 

manter um sistema de classificação de áreas protegidas que seja reconhecido 

internacionalmente, com linguagem comum a todos, para se manter um quadro de 

informações mais qualificado e passível de análises e troca de experiências de 

abordagem de gestão nos diversos biomas do mundo, utilizado por gestores, 

pesquisadores, políticos e cidadãos em geral. Assim, essa forma de classificação 

unificada, melhora a comunicação e qualifica os dados, trazendo melhoria no 

entendimento dos envolvidos. (IUNC, 2008). Apesar desse esforço, a IUNC 

compreende que classificar os tipos de áreas protegidas será sempre uma base e 

não algo determinista, pois, como já colocado, o termo é complexo e abrangente, 

portanto considera: 

  

Um espaço geográfico claramente definido e reconhecido, dedicado 
e gerenciado através de meios legais ou igualmente efetivos, para 
alcançar a conservação da natureza a longo prazo associada com 

serviços de ecossistema e valores culturais (IUNC, 2008, p.8, 
tradução da autora). 

 

 

                                                                                                                                                                                              
São terras que também pertencem ao patrimônio da União, mas não se confundem com as terras de ocupação 

tradicional. Existem terras indígenas, no entanto, que foram reservadas pelos estados-membros, principalmente 

durante a primeira metade do século XX, que são reconhecidas como de ocupação tradicional. Fonte: FUNAI, 

2015. 
2 O World Database on Protected Areas é o banco de dados mundial de áreas protegidas marinhas e terrestres 

mais completo do mundo. Os dados são disponíveis no site da IUNC, que possuem os governos e ONGs como 

colaboradores na coleta e construção dos dados.  
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 O desejo em se proteger áreas aparece em registros de civilizações antigas, 

como os assírios e os romanos, que buscavam reservar espaços para a manutenção 

de estoques de madeira ou locais para a caça. Esse princípio e outras motivações 

levaram diversos povos a estabelecerem áreas protegidas, até a culminante criação 

do Parque Yellowstone em 1872 nos Estados Unidos, o qual representa um marco 

na criação de espaços protegidos (DIEGUES, 2001; BENSUSAM, 2006). 

 No contexto brasileiro das áreas protegidas, a preocupação com os recursos 

da natureza se mostraram em alguns momentos através de decisões vindas da 

coroa de Portugal, no sentido de promover o uso, gestão e ocupação de 

determinadas áreas de forma mais controlada.  O que motivava estas decisões era 

desde a fabricação de navios, até a construção de residências e manter estoque de 

lenha para aquecer os palácios e casas da nobreza. Os instrumentos estipulados 

tinham o caráter documental e não havia o pensamento de criação de políticas para 

esse tipo de área. (MEDEIROS, 2006) 

 Dentre algumas personalidades que tiveram atuação no debate sobre a 

criação de áreas protegidas no país, destacam-se os pesquisadores André 

Rebouças e José Bonifácio. Ambos ocupam lugar de destaque na história da 

conservação e preservação das florestas brasileiras, fundamentando suas 

colocações no desenvolvimento da ciência, pois acreditavam que ela era o meio de 

se minimizar os atrasos econômicos e sociais do Brasil. André Rebouças, 

engenheiro e abolicionista, lutava pela criação de Parques no Brasil e pelo fim do 

desmatamento, que se dava especialmente através da escravidão e do monopólio 

das terras. Foi iniciativa dele, a criação, no ano de 1872, do Parque em Sete Quedas 

3e na Ilha do Bananal4. A ideia não foi concretizada, porém, deu inicio a discussões 

sobre a importância de se criar parques no território nacional. José Bonifácio, com 

seu conhecimento vindo de Portugal, através de pesquisas a respeito dos efeitos do 

desmatamento na fertilidade do solo, participou dos debates para a criação de um 

setor de gestão que fosse focado na proteção das florestas. Ele também possuía 

                                                             
3 O Parque Nacional de Sete Quedas foi inundado em 27 de outubro de 1982, para a construção da Hidrelétrica 
de Itaipu. 
4 É a maior ilha fluvial do mundo, localizada no Tocantins. É uma Zona Úmida de Importância Internacional , 

pela Convenção de Ramsar. 
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visão da liberdade dos agricultores para que assim, as matas fossem melhor 

preservadas. (DIEGUES, 2001; MEDEIROS, 2006) 

 Existem marcos na caminhada internacional e nacional para o cenário que 

hoje existe em relação às áreas protegidas no Brasil e no mundo. Os Parques foram 

as primeiras categorias discutidas e propostas nos encontros internacionais.  

 Na Convenção para a Preservação da Fauna e da Flora em 1933, promovida 

pela da União Internacional para a Conservação da Natureza, em Londres, foram 

definidas as primeiras características dos Parques Nacionais, já que ainda não havia 

normatização para os mesmos. As características eram: Administrados pelo poder 

público; Utilizados para visitação pública; Focados na preservação da fauna e flora, 

sendo objetos de interesse arqueológico, geológico e estético; Proibido a caça. Em 

1960 foi criada a Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas da IUNC, com 

o objetivo da promoção, orientação e manejo das áreas. A 1ª Conferência Mundial 

de Parques Nacionais, em 1962 nos Estados Unidos, objetivou a discussão a 

respeito do que seria ou não permitido nas áreas protegidas e suas políticas de 

conservação. (MILANO, 2001) 

 O Parque Nacional de Itatiaia5 é o marco contemporâneo na criação de 

Unidades de Conservação no Brasil (BENSUSAM, 2006; DIEGUES, 2001; 

MEDEIROS, 2006;), porém, antes de sua criação, o país possuiu alguns 

documentos legais de proteção das florestas, onde destacamos o “Regimento do 

Pau Brasil” e a Carta Régia. O “Regimento do Pau Brasil”, do ano de 1605, é 

considerado a primeira lei brasileira de proteção das florestas, pois estabeleceu 

restrições e punições severas para quem explorasse a espécie sem a licença 

estabelecida pelo documento. Já a Carta Régia, foi um decreto real de 13 de maio 

de 1797 que objetivava restringir o corte de madeiras consideradas nobres e alertar 

para a necessidade de se conservar as matas do Estado do Brasil. As decisões 

trazidas nestes dois documentos eram pautadas em levantamentos e inventários, 

que demonstravam o país com uma enorme riqueza de bens naturais, suscetíveis a 

exploração e importação para uso exclusivo da coroa. (DIEGUES, 2001; 

MEDEIROS, 2006).  

                                                             
5 O Parque Nacional de Itatiaia é gerido pelo ICMBio. Abrange os municípios de Itatiaia e Resende no Rio de 

Janeiro e Bocaina de Minas e Itamonte em Minas Gerais. 
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 O quadro histórico nos mostra que as motivações na criação ou nas 

propostas de criação de áreas protegidas, quando vindas das lideranças e governos, 

não consideravam a importância ecológica da biota, nem tão pouco a relevância das 

populações locais que se estabeleciam nas áreas. As decisões tinham como o pano 

de fundo o valor econômico das espécies madeireiras. Diante do fato, vê-se o 

paradigma construído para a criação de áreas protegidas, que foi, aos poucos, 

quebrando-se, quando a ciência começou a mostrar a relevância ecológica das 

espécies e o papel das populações humanas para o equilíbrio do ambiente. 

 Encontros internacionais começaram a trazer para pauta o debate do papel 

das populações e sua relação com as áreas protegidas. O 3º Congresso Mundial de 

Parques Nacionais em Bali, em 1962 iniciou o debate, seguido pelo 4º Congresso, 

realizado em Caracas, denominado “Povos e Parques”, no ano de 1992, trinta anos 

depois. Esse evento discutiu o aumento pelo respeito as populações tradicionais e a 

ideia de conciliação de objetivos entre os parques e as comunidades locais 

tradicionais. (BENSUSAM, 2006; DIEGUES, 2001). Este tema será mais explorado 

no capítulo posterior.  

 A Constituição Federal brasileira de 1988 e a Política Nacional de Meio 

Ambiente de 1981, decretam que o Poder Público deve definir em todo território 

nacional, espaços que deverão ser protegidos, onde qualquer modificação ou 

supressão só será admitida a partir de uma determinação legal, sendo proibido 

qualquer uso que comprometa as características que motivaram sua criação. Esta 

definição consta no §1 do Artigo 225, assim, assegurando o direito a todo cidadão 

de usufruir desse bem de uso comum do povo que é o meio ambiente.  (FIORILLO, 

2010; BRAGA, 2009).  

 Além disso, ainda seguindo os preceitos constitucionais, é assegurado o 

direito a todos os cidadãos usufruir de um ambiente equilibrado. O Poder Público, 

junto com a coletividade, tem a tarefa de defender e preservar o meio ambiente, 

onde, o estabelecimento de áreas protegidas surge como uma estratégia para 

alcançar este objetivo. 

 Esses espaços protegidos, garantidos pela constituição e pela Política 

Nacional de Meio Ambiente, abarcam áreas públicas e particulares, sendo dotados 

de características naturais e culturais relevantes, assim possuindo um regime de 
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controle adequado e especial conectados as questões jurídicas que os regem 

(FIORILLO, 2010). Isso quer dizer que as áreas protegidas não se restringem 

apenas as Unidades de Conservação, apesar delas serem as que possuem mais 

especificidades e formas participativas na criação e gestão, quando diz respeito aos 

instrumentos que as legalizam.  

 Braga (2009) explica que para ser legalmente protegida no território brasileiro, 

essas áreas deverão ser “decorrentes de lei ou decreto específico, que as denomine 

como Unidade de Conservação. Ou, então, quando definidas pelo Código Florestal 

Federal ou por outra norma legal em nível de Estado ou Município [...]” (p.45), a 

exemplo das Reservas Legais, Áreas de Proteção Permanente, terras indígenas e 

territórios quilombolas . 

 Antes da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 18 

de julho de 2000, pela Lei 9.985, foram criadas no Brasil diversas tipologias para as 

áreas protegidas. Medeiros (2006) listou a evolução da criação das áreas protegidas 

no Brasil, como pode ser observada no Quadro 1, onde  foram destacadas àquelas 

que entraram na lei do SNUC.  

Quadro 1 - Evolução da criação das Unidades de Conservação no Brasil 

Instrumentos Período Tipologia criada 

Código Florestal  Dec. Nº 23793/1934 Parque Nacional; Floresta Nacional 

Novo Código Florestal  Lei Nº 4771/1965 Parque Nacional; Floresta Nacional; 

Lei de Proteção aos Animais  Lei Nº 5197/1967 Reserva Biológica 

Lei de Criação de Estações Ecológicas Lei Nº 6902/1981 Estação Ecológica 

Lei de Criação de APA Lei Nº 6902/1981 Área de Proteção Ambiental 

Decreto de criação de ARIE Dec. Nº 89336/1984 Áreas de Relevante Interesse Ecológico 

Decreto de criação de RESEX Dec Nº 98.897/1990. Reserva Extrativista 

Decreto Estadual de criação RDS 
Mamirauá

6
 

Dec Nº 12.836/1990. 
Recategorizada em 1996 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Lei de criação de RPPN Lei 1922/1996 Reserva Particular de Patrimônio Natural 

Fonte: Adaptado de Medeiros (2006), com inserção do Dec, 98.897/1990 

 

 Houve outros instrumentos e tipologias desde o ano de 1934 até a 

concretização do SNUC. Este ano foi marcante na criação de diversos dispositivos 

legais, a partir da Constituição Federal de 34, que tratava “a questão da proteção da 

natureza como responsabilidade da União e dos Estados, mesmo que de maneira 

resumida e pouco precisa” (MEDEIROS, 2006, p. 50). Como exemplo de tipologias 

criadas, estão a Reserva Ecológica, no ano de 1984 e o Parques de Criação e 

Refúgio de Animais, do Código de Caça e Pesca, estabelecido pelo Decreto 
                                                             
6 Unidade de gestão estadual, mas é referência como a primeira RDS do Brasil. 
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27793/1934. Estas tipologias foram inspiradoras para a concretização final do 

SNUC. (MEDEIROS, 2006). 

 Dentre as áreas protegidas que existem no Brasil, existem as Reservas 

Extravistas, uma das categorias de Unidades de Conservação estabelecidas pelo 

SNUC. As UCs são áreas que podem ser de mar ou terra, legalmente instituídas 

pelo poder público municipal, estadual ou federal, a depender das especificidades, 

localidade e condições de gestão. (BRASIL, 2000).  

 No âmbito federal, as Unidades de Conservação são geridas pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia do Ministério 

do Meio Ambiente. O órgão que tem como principal objetivo “executar as ações do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, implantar, gerir, 

proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União”. Cabe a ele ainda 

fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação 

da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das 

Unidades de Conservação federais. 

  Dentre os objetivos do SNUC, existe a promoção do desenvolvimento 

sustentável a partir dos recursos naturais, a promoção de princípios e de práticas 

para a conservação da natureza no processo de desenvolvimento, a recuperação de 

ecossistemas que estejam degradados, incentivo a estudos e pesquisas, valorização 

econômica e social da diversidade de espécies, o favorecimento a educação 

ambiental, recreação e turismo e o respeito a cultura das populações tradicionais, 

através da promoção cultural e social destes povos. (BRASIL, 2000). 

 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação estabeleceu dois grupos de 

UCs a partir dos seus objetivos, as de Proteção Integral e as de Uso Sustentável. 

 De acordo com o SNUC, proteção integral é a “manutenção dos ecossistemas 

livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso 

indireto dos seus atributos naturais”. Diante disso, cabe conceituar uso indireto de 

acordo com a referida lei, que diz que é “aquele que não envolve consumo, coleta, 

dano ou destruição dos recursos naturais”. As Unidades de Conservação do grupo 

de Proteção Integral são: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 

Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre. 
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 O grupo de Uso Sustentável conta com sete categorias de UCs, e seu 

principal objetivo é compatibilizar os usos humanos com a conservação do meio 

ambiente natural, a partir do uso de parcela dos recursos. A palavra chave deste 

grupo é conservação, que é conceituada pelo SNUC, no Artigo 2º , Inciso II, como:  

 
o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 
preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e 
a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior 
benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu 
potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações 
futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral 

 

 As UCs pertencentes a este grupo são: Área de Proteção Ambiental, Área de 

Relevante Interesse Ecológico, Reserva de Fauna, Reserva Particular do Patrimônio 

Natural, Floresta Nacional, Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável. 

 As duas últimas unidades descritas são aquelas que possuem as populações 

tradicionais como atores principais, desde sua criação até a gestão. A Reserva 

Extrativista e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem nos seus objetivos 

principais a garantia da manutenção dos recursos naturais para a promoção da 

qualidade de vida das populações tradicionais extrativistas. Ambas são geridas por 

Conselhos Gestores Deliberativos.  

 As Reservas Extrativistas são os principais espaços de proteção e garantia do 

território pesqueiro, considerando que atualmente não há nenhuma legislação que 

garanta o território para os pescadores e pescadoras brasileiros. Por tanto, o estudo 

aprofundado das RESEXs, analisando sua formação e gestão, possui grande 

repercussão para a comunidade pesqueira. Os espaços propostos pelo SNUC para 

a garantia de participação da sociedade civil nas decisões acerca desta UC são 

espaços estratégicos para que estes povos do mar possam reivindicar seus direitos 

enquanto populações tradicionais. 
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1.2. Reservas extravistas: histórico, gestão e panorama atual 

 

 

 É um dos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação a 

proteção dos recursos naturais que sejam fundamentais para a garantia da 

subsistência da qualidade de vida das populações tradicionais, de modo que sua 

cultura seja respeitada e valorizada. Estas populações são contempladas em três 

UCs do Sistema, dando-se destaque as Reservas Extrativistas, por ser objeto desta 

pesquisa. 

 A Reserva Extrativista é conceituada pelo SNUC, no Artigo 18, como:  

 

[...] uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno 
porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a 
cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade 

 

 Áreas particulares não são permitidas dentro da RESEX, entretanto, é 

concedido às populações tradicionais o uso da RESEX, como regulamenta o Artigo 

23 da Lei do SNUC, através de contrato. O Artigo diz que para que as populações 

permaneçam nas áreas através da posse e uso, devem preservar, recuperar e 

defender a unidade e que uso dos recursos naturais pelas comunidades e deverão 

estar sob as seguintes normas: I - proibição do uso de espécies localmente 

ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus habitats; II - 

proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos 

ecossistemas; III - demais normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo 

da unidade de conservação e no contrato de concessão de direito real de uso. 

 Não é proibida visitação pública ao território da RESEX e as pesquisas 

científicas são permitidas e até incentivadas, desde que sejam aprovadas pelo órgão 

gestor com aval do Conselho Gestor Deliberativo (CGD). O Conselho é uma 

ferramenta que deve promover a participação social na  gestão da RESEX. Cabe ao 

Conselho Gestor Deliberativo acompanhar e aprovar o Plano de Manejo, que deverá 

ser participativo. É proibida exploração de recursos minerais e a caça e os recursos 

madereiros só poderão ser explorados com base sustentável, de acordo com o 
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Plano de Manejo, em situações especiais ou alinhadas a alguma ação que esteja 

ocorrendo na Unidade. 

 De acordo com informações prestadas pela Diretoria da Diretoria de Ações 

Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação do 

ICMBio, o Brasil conta com 62 Reservas Extrativistas federais, dessas, apenas a 

RESEX Acaú-Goiana está em território pernambucano.  

 O processo de criação de Reservas Extrativistas segue as orientações da 

Instrução Normativa (IN) do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, nº 03, de novembro de 2007. O documento explica os passos que 

devem ser dados até a publicação do decreto de criação no Diário Oficial da União, 

considerando sempre a participação das populações tradicionais em diversas fases. 

As diretrizes que regem a criação destas UCs são: 

a) Conservação da biodiversidade e a sustentabilidade ambiental; 

b) Transparência do processo de criação e a adequação à realidade local; 

c) Reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e 

cultural das populações tradicionais e seus sistemas de organização e de 

representação social; 

d) Reconhecimento de que os territórios tradicionais são espaços de reprodução 

social, cultural e econômica das populações tradicionais; 

e) Promoção dos meios necessários e adequados para a efetiva participação 

das populações tradicionais nos processos decisórios e seu protagonismo na 

criação da Unidade; 

f) Valorização e integração de diferentes formas de saber, especialmente os 

saberes, práticas e conhecimentos das populações tradicionais; e 

g) Busca pela melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais, o 

acesso aos serviços básicos e a cidadania, respeitando-se suas 

especificidades e características socioculturais. 

 Vê-se que indiscutivelmente, as populações tradicionais são alvo especial das 

Reservas Extrativistas. A melhoria de qualidade de vida e valorização dos saberes 

destes povos é apontado claramente nas diretrizes indicadas pela IN, além da busca 

pela participação efetiva dos comunitários nos processos de decisão e busca de seu 

protagonismo. Logo, o órgão gestor tem como missão, no âmbito da gestão das 



35 

 

 

 

RESEX, de qualificar suas ações para o alcance dessas diretrizes, a fim de cumprir 

as normativas. Para tanto, a necessidade do conhecimento a respeito do modos de 

vida das comunidades, sua história e expectativas, não são meramente elementos 

de uma gestão comprometida e sim, de uma gestão que cumpre as determinações e 

percebe que o investimento na relação, escuta e apoio na promoção das 

comunidades é tão importante quanto demais ações institucionais relacionadas aos 

procedimentos técnicos em uma RESEX.  

 A criação de RESEX exige um processo que pode ser observado no Quadro 2 

de acordo com a IN nº03/2007 do ICMBio. 

 A forma como será conduzida as etapas de formação da Unidade é que fará 

diferença na qualidade do processo de criação, que por sua vez, interfere em todos 

os demais passos dados posteriormente a criação, como; o cadastro das 

populações tradicionais para o Termo de Compromisso (para concessão de direito 

real de uso); a criação do Conselho Gestor Deliberativo; a construção do Plano de 

Utilização (documento que antecede o Plano de Manejo); e demais ações de 

sinalização, proteção, identificação e regularização fundiária. 

 É importante identificar no Quadro 2 o papel das comunidades, que se 

restringe em solicitar a criação da UC. Nas demais etapas, o ICMBio tem total 

responsabilidade e autonomia. O que se percebe é que os prazos estipulados para 

as etapas, assim como sua complexidade, acaba sendo justificativa para que os 

gestores as realize sem a participação exigida na IN, o que pode gerar 

descontentamento, falta de clareza quanto aos objetivos daquela UC e compromete 

o futuro da gestão da mesma. 
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Quadro 2. Etapas para criação de RESEX e RDS 

 Etapa Responsável Considerações 

1 Encaminhar solicitação 

formal ao ICMBio (com área 
proposta, população 

tradicional envolvida, 
práticas produtivas, 
recursos naturais 

manejados, compromisso 
com o uso sustentável da 
UC) 

Populações 

tradicionais ou 
representantes 

das mesmas 

Pode ser acompanhada de cartas de manifestação de apoio de 

instituições governamentais, não governamentais, de ensino e 
pesquisa e sociedade civil 

2 Vistoria na área ICMBio Para subsidiar parecer técnico 

3 Reuniões com população 
tradicional 

ICMBio Para subsidiar parecer técnico 

4 Parecer técnico ICMBio O parecer  técnico deve avaliar a viabilidade da criação da UC, a 

partir de análises que perpassem sobre: economia, situação 
fundiária, diversidade biológica, características das PT, formas de 
uso e manejo, representatividade da demanda, conflitos e 

ameaças, relevância ambiental e social da UC. Pode indicar outras 
categorias de UC e outras formas de resoluções dos conflitos 
existentes na região. 

 Caso o parecer técnico seja favorável, seguem os passos: 

5 Aberto o Processo 
Administrativo de criação da 
UC 

Diretoria de 
Unidades de 
Conservação 

de Uso 
Sustentável e 
Populações 

Tradicionais do 
ICMBio. 

 

6 Indicação de representante 

do ICMBio para coordenar a 
criação da UC 

ICMBio Este coordenador irá  trabalhar em parceria com representantes 

das PT e, se for necessário, instituições envolvidas no contexto.  

7 Elaboração de Plano de 
Trabalho 

ICMBio Documento que contemplará as etapas da criação e todas as 
demandas que ela necessita: logística, recursos, cronorama, 

parcerias, estratégias de divulgação e mobilização. 

 Art. 9º A divulgação de informações sobre o processo e a e mobilização comunitária devem ser realizadas 
continuamente ao longo de todo o processo de criação da Unidade, por meio de instrumentos e estratégias 

adaptadas à realidade e à linguagem local. 

8 Estudo socioambiental ICMBio Os estudos técnicos para criação da Unidade devem analisar e 

propor os limites mais adequados para 
a mesma, a partir da realidade socioambiental e fundiária local. 9 Estudo fundiário ICMBio 

10 Reuniões preliminares. ICMBio Momentos que antecedem a Consulta Pública, para 

apresentação dos estudos, disposição de mapas onde serão 
dirimidas dúvidas e realizados os convites oficiais a todos os 
envolvidos na criação da UC (setor público, privado e sociedade 

civil) 

11 Consulta Pública ICMBio A Consulta Pública deverá ser totalmente documentada e 
registrada, divulgada com no mínimo 15 dias de antecedência 

em jornal de ampla divulgação e Diário Oficial, além de outros 
meios viáveis e contextualizados a realidade local. 

12 Encaminhamento para 

Procuradoria Federal e 
Ministério do Meio 
Ambiente 

ICMBio O processo será analisado técnica e judicialmente, passando 

por demais órgãos que tenham interesse na área da UC 
proposta.  Após isso, deverá ser sancionado pelo Presidente da 
República.   

13 Publicação no Diário 
Oficial da União 

Presidência Rep É criado o Decreto  

Fonte: IN nº 03/2007 do ICMBio 

 Como já dito, muitas das unidades de conservação contempladas no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, já existiam antes desta lei ser promulgada, a 
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partir de diferentes decretos, leis e principalmente, motivações. As Reservas 

Extrativistas possuem particularidades na história de sua formação, no que diz 

respeito ao protagonismo dos seringueiros do Acre, o que torna esta categoria de 

UC alvo de análises de diversos campos do saber. (DIEGUES, 2001; SILVEIRA, 

2011; FADIGAS, 2009; LITTLE, 2002). 

 O caminho percorrido para que exista este processo e regulamentação das 

Reservas Extrativistas, foi marcado pela luta e resistência dos povos da floresta7.   

 Para o entendimento dos objetivos e singularidades desse tipo de UC, é 

importante conhecer o conceito de “sistema de uso comum de recursos”, que é 

princípio do estabelecimento de áreas protegidas com foco nas populações 

tradicionais, pois trata da forma como são geridos os recursos naturais, pois “fogem 

à lógica da gestão privada e da gestão pública” (SILVEIRA, 2011, p.10). 

 A publicação organizada por Silveira (2011) fez um breve discussão sobre 

este modelo de organização social em torno da forma de uso coletivo recursos 

naturais, citando diversos pesquisadores que se debruçaram em descobrir a real 

motivação desses povos em fazer essa gestão diferenciada.  

 Pesquisadores como Garret Hardin (1968, apud SILVEIRA, 2011), propagou 

através da publicação de grande repercussão na revista Science, a ideia de que os 

recursos, se não fossem privatizados, seriam esgotados, graças a maximização da 

extração em beneficio próprio, sem considerar o coletivo, através da “Tragédia dos 

Comuns”. Entretanto, outra linha de pesquisa foi colocada pela pesquisadora Elinor 

Ostrom (ganhadora do Nobel da Economia de 2009), que afirmou que o uso coletivo 

tem potencial trágico, porém tem ocorrido de forma racional e eficaz. A autora e 

demais pesquisadores da mesma linha justifica sua posição, afirmando que os 

sistemas de uso comum são baseados no principio que nem todo ser humano é 

egoísta e calculista, assim, podendo agir em prol da coletividade e que esses 

sistemas possuem regras, o que contribui que regulam o acesso a esses recursos. 

(SILVEIRA, 2011). 

 Modelos que tinham como princípio a visão de Hardin formataram as 

primeiras áreas protegidas, a exemplo do Parque de Yellowstone, que 

                                                             
7 Denominação comum aos seringueiros, indígena e demais povos que residem e subexistem das florestas 

amazônicas 



38 

 

 

 

desconsiderava a possibilidade de compatibilizar a conservação com a presença 

humana. Diegues (2001) levanta a critica desse modelo de conservação importado, 

que não se adéqua a realidade, anseios e necessidades dos povos e comunidades 

dos países do Sul.  

 Como resposta dos povos ao modelo de desenvolvimento instaurado que 

invade seus territórios, alguns movimentos sociais no Brasil e no mundo iniciaram 

um processo de luta pelos territórios e acesso aos recursos, a exemplo do 

Movimento dos Seringueiros no Acre, que resultou nas atuais Reservas Extrativistas. 

(DIEGUES, 2001; LITTLE, 2002). 

 Os seringueiros eram oprimidos pelos padrões de borracha8, levando-os a 

criação do movimento chamado Empate, para proteger as florestas das derrubadas 

absurdas que ocorriam, descaracterizando completamente o meio de vidas desses 

povos. Este movimento de luta, que levou a morte do líder sindical Chico Mendes 

em 1988 entre outras lideranças, deu notoriedade para o conflito e a partir daí, ao 

processo de regularização do território, inspirados no modelo das reservas 

indígenas, criaram-se as reservas extrativistas, no mesmo ano de morte de Chico 

Mendes. (DIEGUES, 2001; SILVEIRA, 2011). 

 Antes da instituição do SNUC, as reservas extrativistas possuíam outro 

caráter, onde as comunidades tinham mais poder, pois a gestão era de 

responsabilidade delas, através de um contrato de uso do IBAMA com as 

associações locais. As mesmas deveriam apresentar ao órgão o plano de utilização, 

que era o documento que definia a forma de uso da área, a partir da forma 

tradicional de extrativismo local. Após o enquadramento das reservas extrativistas 

ao SNUC, o papel das comunidades foi alterado, passando de responsável total pela 

área à beneficiários da RESEX, restringindo seu papel de decisão para dentro dos 

conselhos gestores deliberativos e a forma de atuação dentro dos planos de manejo, 

mesmo com composição majoritária. (SILVEIRA, 2011). 

 Analisando as perdas e conquistas nesse processo, Silveira (2011, p.15) 

avalia dessa forma: 

                                                             
8 Modelo de controle do trabalho dos seringueiros, que os mantinham em regime de escravidão por dívidas aos 

empreendedores que desejavam transformar os seringais em pastagem, com apoio do governo (SILVEIRA, 

2011). 
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Esta inversão na posição de poder sobre as decisões dos rumos das 
RESEX podem, por um lado, trazer os grupos assessores destas 
populações para debaixo dos holofotes, além de chamar à 
participação poderes públicos estaduais e municipais (Cunha e 
Loureiro, 2009). Por outro lado arrisca a perder-se a dimensão de 
pacto por um modelo de sustentabilidade baseado em 
conhecimentos tradicionais. 

 

 A inserção das RESEX no SNUC foi estratégica no ponto de vista legal, 

quando dentro de um sistema de proteção nacional, mas descaracterizou o tipo de 

participação dos povos na conservação de seus territórios. A perda de poder dos 

povos aliou-se ao paradigma global de desenvolvimento, que exclui o papel dos 

povos tradicionais, assim, os afetando negativamente e diretamente. Para tanto, 

criou-se a necessidade da compreensão e avaliação desse formato de gestão, 

assim como em apurar se há efetividade na participação destes grupos e qual 

compreensão os mesmos possuem sobre participação. 

 Dentro da caracterização das Reservas Extrativistas, é importante destacar 

que existem aquelas que se estabeleceram em ambiente marinho/costeiro e outras 

em ambiente terrestres, como já explanado. Essa diferenciação nos ambientes trás 

diversos elementos complexos no âmbito da gestão, do uso dos recursos naturais e 

dos aspectos legais entre uma e outra. As primeiras reservas extrativistas foram 

originárias pelos seringueiros da Amazônia, que possuíam um nível de organização 

a atuação política completamente diferente da realidade dos pescadores e 

pescadoras artesanais brasileiros. Estes povos da floresta tinham uma marca de 

resistência e alta organização na busca pelos seus direitos, que estavam se 

perdendo, a partir dos conflitos com os fazendeiros. A criação da RESEX foi marca 

de sua luta e um grande ganho dessa comunidade tradicional. Paralelamente, as 

reservas extrativistas marinhas e costeiras se constituem em espaços 

ecologicamente diversos, como estuários, restingas, dunas e mangue, formando o 

ambiente marinho, além do próprio mar, que de acordo com a legislação, é um bem 

público e da União, gerando uma contradição legal, como explicam Santos e 

Schiavetti (2013). 

 

Se por um lado o mar é considerado bem público da União, significa 
que a mesma é responsável por sua gestão, cabendo a ela definir o 
que pode ou não ser feito. Por outro lado, o mar sendo bem público 
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de uso comum do povo, significa dizer que a população em geral 
pode ter acesso aos mesmos, ou seja, não há como estabelecer uma 
política diferenciada de concessão de uso (MILANO, 2011, apud 
SANTOS; SCHIAVETTI, 2013, P.483).   

 

 Existe complexidade nas interpretações legais quanto ao uso desses 

territórios, porém, é reforçada a importância da RESEX no seu papel de área 

protegida que regula os múltiplos usos dos ambientes marinhos, reafirmando que as 

RESEX vão além do âmbito ecológico no seu entendimento e uso, mas possui um 

caráter político, organizacional e institucional muito peculiar. (SANTOS; 

SCHIAVETTI, 2013; LITTLE, 2002).  A forma de organização social dos pescadores, 

que tem nas colônias seu principal espaço coletivo, mostra grande fragilidade, visto 

que as colônias foram estabelecidas pela Marinha Brasileira, a fim de que os 

pescadores apoiassem na defesa do litoral e não, um espaço para que a categoria 

pudesse discutir e se organizar em busca de direitos. Infelizmente, grande parte das 

colônias não são presididas por pescadores ou pessoas de fato comprometidas com 

a luta da classe e muitas vezes, este espaço serve mais para elite da sociedade do 

que para articulação dos pescadores e pescadoras (SANTOS; SCHIAVETTI, 2013). 

 Esta característica na formação de grupos na pesca artesanal merece 

destaque, pois ajuda a compreender o panorama da participação deste grupo na 

gestão das Reservas Extrativistas. Um coletivo de pessoas que esta aprendendo a 

lutar e se organizar, se mostra muitas vezes fragilizado, quando colocado em 

espaços que não são preparados e formatados para a lógica e tempo destes povos, 

como muitas vezes são os Conselhos Gestores Deliberativos das RESEXs. É 

cogente avaliar e reavaliar o tipo de gestão destas áreas, a fim de empoderar as 

comunidades. “O modelo RESEX deve ser adaptado ao contexto marinho e não 

apenas translocado de um ambiente a outro. Um setor de extrema importância, não 

apenas econômica, mas social e ambiental, não pode continuar na ´corda bamba` 

legislativa.” (SANTOS; SCHIAVETTI, 2013. P.490). 
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1.3. O ICMBio no contexto da gestão participativa nas Unidades de 

Conservação 

 

 

 Para conhecer como se estrutura o ICMBio e as ações para alcance da 

gestão participativa no órgão, com foco na RESEX Acaú-Goiana, foi necessário, 

além de levantamento documental e bibliográfico, o acesso de informações com os 

analistas ambientais e gestores que ocupam posições estratégicas no órgão para 

este fim. Diante disso, as informações que se encontram no presente capítulo são 

resultado principalmente das entrevistas realizadas. As análises feitas, ocorreram 

especialmente a partir dos parâmetros de participação que a pesquisa estabeleceu, 

que utilizam a conquista e a autopromoção das populações tradicionais como 

elementos chaves de poder e participação efetiva na gestão da RESEX Acaú-

Goiana. 

 O  ICMBio é responsável pela criação, gestão, fiscalização e monitoramento 

de unidades de conservação em nível federal, além de executar e fomentar 

pesquisas para conservação da biodiversidade. O Instituto possui para isso, quatro 

diretorias, sendo a Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação 

(DIMAN), Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial (DISAT) e 

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade (DIBIO), órgãos 

específicos singulares e a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística e 

Auditoria Interna (DIPLAN), órgão seccional. Para gestão das unidades de 

conservação, o órgão conta com onze unidades descentralizadas, as Coordenações 

Regionais (CR) que possuem vínculo técnico normativo com as quatro diretorias. As 

CR´s são responsáveis por cerca de 320 unidades de conservação espalhadas por 

todo território nacional.  

 A diretoria responsável pela gestão participativa em unidades de conservação 

é a DISAT, que possui na sua estrutura três coordenações: Coordenação Geral de 

Gestão Socioambiental (CGSAM), Coordenação Geral de Populações Tradicionais 

(CGPT) e a Coordenação Geral de Consolidação Territorial (CGTER). A Divisão de 

Gestão Participativa está sob a coordenação da CGSAM, assim como, a 
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Coordenação de educação ambiental e de gestão de conflitos territoriais, conforme 

mostra o gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Organograma do ICMBio direcionado para Gestão Participativa 

 

Fonte: Adaptado do ICMBio (2015) 

  

 Em entrevista realizada com o Diretor da DISAT, o mesmo considera que o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma instituição jovem 

diante da complexidade de suas atribuições. Apesar dos oito anos do órgão, as 

competências que hoje o instituto assume eram desenvolvidas por outros órgãos, o 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), a Secretaria Especial do 

Meio Ambiente (SEMA), ambos extintos, e posteriormente, o IBAMA.  

 Com a estruturação da DISAT, criando no seu organograma a Coordenação 

de Educação Ambiental, a Coordenação de Gestão de Conflitos Territoriais e a 

Divisão específica para gestão participativa no ano de 2011, o ICMBio ganhou mais 

recursos para poder focar na área da Gestão Participativa. O primeiro grande marco 

dessa nova estrutura com ênfase na gestão participativa foi a criação e estruturação 

dos conselhos gestores das unidades. Segundo o órgão, no ano de 2013, foi 
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atingida a meta de 100% das reservas extrativistas com conselhos gestores 

instituídos.  

 No modelo de gestão, o Conselho Gestor é um fórum fundamental e 

estratégico no processo de envolvimento da sociedade na gestão das UCs, porém, 

não é o único nem deve ser considerado completo no seu formato. As Consultas 

Públicas, os Acordos de Gestão e o próprio Plano de Manejo são ferramentas 

utilizadas como meios de garantir a participação social. Apesar da divisão das 

demandas na estrutura, o ICMBio ainda possui condições restritas no fomento de 

outros instrumentos participativos que possam corroborar para que a sociedade 

participe integralmente da gestão, em especial, as populações tradicionais.  

 No ano de 2014, o Instituto estruturou o Curso de Gestão Socioambiental, 

proposto pela CGSAM e Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas. De acordo com 

a Coordenadora do Ciclo de Gestão Participativa entrevistada, o Curso foi a junção 

dos cursos já existentes na área de gestão socioambiental do órgão. Com o intuito 

ampliar e qualificar a participação social na gestão das unidades de conservação, 

existe o Ciclo de Capacitação em Gestão Participativa – Participação social (CGP) 

na gestão da biodiversidade, como uma das linhas de formação. O Ciclo foi gestado 

pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA)9 e é resultado de uma política 

de capacitação assumida pelo órgão.  O Ciclo objetiva capacitar os gestores 

públicos para o alcance dos objetivos estratégicos do órgão, que são a consolidação 

da gestão participativa em todos os níveis do ICMBio e o envolvimento da sociedade 

na conservação da sociobiodiversidade.  

 O CGP iniciado em 2010 encontra-se na sua sexta edição e é composto por 

cinco módulos (Fundamentos da gestão socioambiental, gestor facilitador, 

ferramentas para participação social, planejamento e comunicação para a 

participação social e projetos de intervenção social). Possui a carga-horária de 

280h/a presenciais e 50h/a à distância, distribuídas no período de 16 meses.  

 O Ciclo de Gestão Participativa formou, em cinco edições, 136 servidores e 

21 pessoas de instituições parceiras. O curso vem nos seus cinco anos de 

                                                             
9 ”O ARPA (Programa Áreas Protegidas da Amazônia) é um programa do Governo Federal, coordenado 

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), gerenciado financeiramente pelo FUNBIO (Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade) e financiado com recursos do Global Environment Facility (GEF) – por meio do Banco Mundial 

-, do governo da Alemanha – por meio do Banco de Desenvolvimento da Alemanha(KfW) – da Rede WWF – 

por meio do WWF-Brasil e do Fundo Amazônia, por meio do BNDES.” Fonte: http://programaarpa.gov.br/pt/ 
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existência, se reinventando, assim, assumindo os princípios da gestão adaptativa, 

onde nenhuma versão foi igual à outra, de acordo com a Coordenadora do Ciclo. 

 Outro marco institucional em direção da aplicação da gestão participativa pelo 

ICMBio foi a publicação do Guia para Gestores e Conselheiros de UCs sobre a 

criação e funcionamento dos Conselhos Gestores e a Instrução Normativa nº 9, 

ambos no ano de 2014, que trás diretrizes, normas e procedimentos para formação, 

implementação e modificação na composição de Conselhos Gestores das UCs. 

Estes dois documentos também são estratégias do Instituto a fim de estabelecer 

diretrizes concretas quanto a gestão participativa nas UCs, fazendo com que os 

gestores tenham elementos norteadores para exercerem os princípios trazidos na IN 

03/2007 do ICMBio de criação das RESEXs e Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável.  

 Antes dos dois documentos lançados no final do ano de 2014, e além do CGP 

que tem suas turmas com média de 25 pessoas cada, não havia nenhum 

procedimento institucional que orientasse aqueles que são responsáveis legais em 

conduzir e presidir os conselhos gestores das UCs, o que demonstra a fragilidade 

que estes colegiados possuíam, quanto a sua condução. 

 De acordo com uma das organizadoras do Guia e Coordenadora do Ciclo de 

Gestão Participativa, era importante “garantir que o documento fosse acessado tanto 

pelos gestores do ICMBio, quanto pelos demais conselheiros, afinal de contas, se a 

gestão é participativa, a transparência e o envolvimento total de todos os segmentos 

são elementos fundamentais”. Diante disso, as orientações prestadas pelo Guia 

servem para todos os atores envolvidos no Conselho Gestor. 

 Foi publicado na Revista Biodiversidade Brasileira do ICMBio, no ano de 2013 

o artigo intitulado: Participação Social na Gestão de Unidades de Conservação: uma 

Leitura sobre a Contribuição do Instituto Chico Mendes. O presente artigo objetivou 

descrever, tendo o cuidado de não esgotar o assunto, os princípios que, segundo os 

autores, norteiam a gestão participativa no órgão, a partir de ações realizadas entre 

os anos de 2010 e 2013. Foi levantada a discussão a respeito de qual é o 

entendimento de participação social que o órgão tem adotado. A pesquisa identificou 

seis princípios que nortearam as ações realizadas:  
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 a) A importância da gestão participativa em todos os níveis hierárquicos e em 

seus processos finalísticos;  

 b) A crença de que a participação da sociedade na gestão é a estratégia mais 

eficaz para a conservação/preservação da biodiversidade;   

 c) A importância da integração das unidades de conservação na dinâmica 

regional e a necessidade de despertar o sentimento de pertencimento da sociedade 

em relação a essas unidades;  

 d) A necessidade de buscar diminuir assimetrias entre atores sociais para 

atuarem na tomada de decisão, de forma que a participação seja mais efetiva e 

qualificada;  

 e) A participação como um processo dialógico em constante aprendizado;  

 f) Os conselhos de unidades de conservação como espaços legítimos da 

gestão das unidades;  

 g) Necessidade de capacitação de servidores públicos para a construção de 

processos participativos na gestão ambiental pública. 

 Os autores citados mencionam redes de articulação interna, descentralização 

de papéis através da criação e estruturação das CR´s, atualização de instruções 

normativas, a publicação do Guia para Conselheiros e Gestores de UCs, além de 

citações do primeiro mapa estratégico do ICMBio do ano de 2010, como principais 

marcos na construção da política participativa do Instituto. Mendonça e Talbot (2014) 

consideram que o Instituto passa por um momento de amadurecimento institucional, 

que reflete a pressão de diversos setores da sociedade em busca de abertura 

democrática. 

 Nota-se então, que o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade tem investido 

em formações, trocas e divulgação de experiências de gestão participativa nas 

unidades de conservação. A efetividade desse modelo deve ser constantemente 

avaliada e adaptada a realidade e tradição dos locais onde as UCs se encontram. 

Para isso, faz-se necessário um entendimento global do que se compreende como 

gestão participativa pelos gestores das unidades, pois, como condutores dos 

processos, responsáveis pelas UCs e conselhos gestores10, são peça fundamental 

para fomentar esse tipo de gestão. Porém, é necessária muita sensibilidade e 

                                                             
10 Os conselhos de unidades de conservação são sempre presididos pelos chefes das unidades. 
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comprometimento desse gestor, pois, o processo participativo pode acabar 

tornando-se mais um modelo clientelista, se não for tratado através de princípios que 

realmente envolvam os atores. Além do olhar dos servidores do órgão, compreender 

o ponto de vista desses povos busca problematizar o formato que o Estado vem 

tratando o tema, assim, gerando-se um real envolvimento dessas comunidades na 

gestão das unidades de conservação, como determina a legislação vigente.  

 Muito se vem discutindo sobre as técnicas que possam garantir à efetividade 

na participação da sociedade civil nos processos ligados as unidades de 

conservação. O Ministério do Meio Ambiente, através de duas das suas autarquias 

(IBAMA e ICMBio), junto com outras entidades não governamentais (em especial a 

WWF – Brasil), tem se empenhado em criar e publicar mecanismos de avaliação, 

monitoramento, atividades de formação e difusão de experiências ligadas a gestão 

participativa em Unidades de Conservação, nos últimos 10 anos. No quadro 3 segue 

lista de algumas publicações que possuem este caráter: 

Quadro 3. Seleção de publicações com foco na gestão de UCs 

I) Título: Gestão participativa do SNUC. (Áreas Protegidas do Brasil). Responsável: MMA. Ano: 2004. 

II) Título: Efetividade de gestão das unidades de conservação federais do Brasil. Responsável: IBAMA e WWF-Brasil. Ano: 2007. 
96 p. 

III) Título: Técnicas e Ferramentas Participativas para a Gestão de Unidades de Conservação. Responsável: MMA/ARPA/GTZ 
Ano: 2009 

IV) Título: Gestão de Unidades de Conservação: compartilhando uma experiência de capacitação. Responsável: WWF-
Brasil/IPÊ– Instituto de Pesquisas Ecológicas. Ano: 2012. 

V) Título: Reflexões sobre conselhos gestores de unidades de conservação federais. Responsável:  WWF-Brasil. Ano: 2013. 

VI) Título: Conselhos gestores de unidades de conservação federais: um guia para gestores e conselheiros. Responsável: MMA/ 

ICMBio. Ano: 2014. 

Título: O desafio de garantir participação no complexo universo da gestão. Da Série Educação Ambiental  e Comunicação em 
Unidades de Conservação. Responsável: MMA/Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental/ICMBio. Ano: 
2015. 

Título: A participação social e a ação pedagógica na implementação da unidade de conservação. Da Série Educação 
Ambiental e Comunicação em Unidades de Conservação. Responsável: MMA/Secretaria de Articulação Institucional e 
Cidadania Ambiental/ICMBio. Ano: 2015. 

Fonte: MMA (2004); IBAMA,WWF-Brasil (2007); MMA/ARPA/GTZ (2009); WWWF-Brasil, IPÊ (2012); WWF-

Brasil (2013); MMA/ICMBio, 2014, 2015.  

 As publicações são contribuições de experiências e pesquisas sobre a 

temática da participação da sociedade na gestão das unidades de conservação. 

Porém, ainda não existe um foco especial na percepção da comunidade a respeito 

da visão dos povos e comunidades tradicionais sobre o que significa participar e 

seus impactos sobre a gestão nas UCs. 
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 São estabelecidos alguns instrumentos participativos para Unidades de 

Conservação pelo SNUC (2000) e pelo Decreto 4.340/2002 que o regulamenta, 

assim como, nas instruções normativas que regulam a criação e gestão das UCs. 

São considerados as Consultas Públicas, os Acordos de Gestão, Termos de 

Compromisso, o Plano de Manejo Participativo e os Conselhos Gestores, 

 A Lei do SNUC de 2000 estabelece no Capítulo IV, Artigo 22, parágrafos 2, 3, 

4, 5 e 6 que deve ocorrer consulta pública no processo de criação das unidades de 

conservação, com exceção da Reserva Biológica e Estação Ecológica, assim como, 

para alteração de UCs de Uso Sustentável para Proteção Integral e na ampliação 

dos limites de área. O Decreto 4.340 de 2002, que regulamenta o SNUC, além de 

ratificar a consulta no processo de criação, diz que no processo de consulta, deverá 

ser informado, além da localização, dimensão e limites, as implicações desta UC na 

vida das populações que vivem dentro ou entorno da unidade proposta. Esse 

processo, segundo o decreto, deve ser em linguagem acessível para as populações 

afetadas.  

 No que tange as consultas públicas, estas devem ser compreendidas como 

algo que pode ir além das audiências públicas, devendo ser um “um processo que 

envolve estudos e pesquisas, intercâmbio de informação, mediação de conflitos e 

negociação, do qual participam todos os atores interessados, do governo e da 

sociedade”. (MMA, 2004, p.12). 

 No ano de 2004, a publicação intitulada: Gestão Participativa do SNUC foi 

lançada pelo Ministério do Meio Ambiente, com parceria do WWF – Brasil, do Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), Instituto Internacional para Educação do 

Brasil (IEB) e The Nature Conservancy (TNC). O objetivo desta publicação era 

compilar as experiências trazidas através da Oficina sobre gestão participativa do 

SNUC, ocorrida em Brasília, entre 10 e 12 de agosto de 2004.  

 O foco principal do lançamento foi o debate sobre experiências de consultas 

públicas, formação e funcionamento de conselhos gestores, instrumentos 

considerados principais de garantia de participação da sociedade civil nas decisões 

relacionadas as UCs. As experiências contemplaram 10 UCs com gestão de todos 

os níveis de governo (federal, estadual e municipal).  
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 Após o lançamento o ICMBio publicou a Instrução Normativa nº 03 em 2007, 

que disciplina a criação de Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável. A IN contempla com mais detalhamento o novo processo de consultas 

públicas, com as seguintes etapas:  

 

Art. 13. Após a conclusão dos estudos e da proposta de limites 
deverá ser iniciado o processo de consulta pública para criação da 
Unidade, envolvendo as seguintes etapas: 
I – Disponibilização dos estudos e do mapa da proposta de criação 
da RESEX ou RDS na unidade do Instituto Chico Mendes mais 
próxima; II - oitivas junto à população tradicional envolvidas, 
apresentando e debatendo os resultados dos estudos e formalizando 
o aceite destas em fazer parte da Unidade; III – uma ou mais 
reuniões públicas abertas para apresentação dos estudos e da 
proposta de limites para a Unidade, sem caráter deliberativo, com 
objetivo de subsidiar o refinamento dos limites e compactuar com as 
organizações locais a importância da sua criação, convidando-se 
formalmente órgãos e instituições públicas locais, municipais, 
estaduais e federais envolvidas com a gestão ambiental e fundiária 
da área e entidades não-governamentais e organizações da 
sociedade civil pertinentes; IV – consulta formal, por meio de ofício, 
aos órgãos pertinentes envolvidos com situação fundiária da área. 

 

  

 No ano de 2008, o ICMBio publicou a IN nº 5, de 15 de maio, que dispõem 

sobre os procedimentos para realização de consultas públicas para criação de 

unidades de conservação e estudos técnicos. Esta instrução normativa objetiva 

subsidiar a determinação da localização, limites e dimensões da UC a ser criada. A 

IN diz que as consultas não são deliberativas e, quando estabelece as providencias 

a serem tomadas antes da reunião, não esclarece a importância de se ter e manter 

um diálogo específico e especial para os povos e comunidades tradicionais. O artigo 

7º trás o seguinte texto: 

  

Art. 7º A realização de reunião pública deve ser precedida das 
seguintes providências, com antecedência mínima de 15 dias: I - 
publicação no Diário Oficial da União de aviso de consulta pública, 
convidando a sociedade em geral e informando data, local e hora da 
sua realização; II - expedição de convite para os prefeitos dos 
municípios e os governadores dos estados abrangidos pela proposta 
da unidade, acompanhados da justificativa e mapa da proposta; III - 
publicação na rede mundial de computadores (internet) da 
justificativa para a criação e mapa da proposta. 
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 Há um único artigo da IN nº 5 que faz menção a forma da linguagem que o 

processo de consulta deve possuir, mas apenas quanto às implicações que a 

criação pode causar a população residente dentro e no entorno da UC, restringindo 

o tipo de informações que deverão ter esse caráter. “Art. 8º. No processo de 

consulta pública deve ser indicado, de modo claro e em linguagem acessível, as 

implicações da criação da unidade de conservação para a população residente no 

interior e no entorno da unidade proposta”. 

 Percebe-se que na condução das consultas públicas os gestores têm diversas 

orientações institucionais para realizar os procedimentos, além do Decreto nº 5.051 

de 19 de abril de 2004, que promulga a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). O Decreto também faz referência em diversos 

artigos quanto a realização de consultas envolvendo os povos tradicionais11: 

 

Artigo 6º. 1. a) consultar os povos interessados, mediante 

procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas 
instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas 
legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. 2. 
 As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser 
efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, 
com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o 
consentimento acerca das medidas propostas. 
Artigo 15. 2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos 
minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros 
recursos, existentes nas terras, os governos deverão estabelecer ou 
manter procedimentos com vistas a consultar os povos 
interessados, a fim de se determinar se os interesses desses povos 
seriam prejudicados, e em que medida, antes de se empreender ou 
autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos 
recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados deverão 
participar sempre que for possível dos benefícios que essas 
atividades produzam, e receber indenização equitativa por qualquer 
dano que possam sofrer como resultado dessas atividades. 
Artigo 17. 2. Os povos interessados deverão ser consultados 

sempre que for considerada sua capacidade para alienarem suas 
terras ou transmitirem de outra forma os seus direitos sobre essas 
terras para fora de sua comunidade. 

                                                             
11 A Convenção 169 da OIT aplica-se aos povos indígenas e tribais. Segundo a mesma Convenção, em países 
independentes, povos tribais são povos que possuem consciência identitária que os distingam de outros setores 

da coletividade, em suas condições econômicas, sociais e culturais e que estejam regidos, total ou parcialmente, 

pelas suas tradições e costumes ou por legislação específica. 
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Artigo 22. 3. Esses programas especiais de formação deverão estar 
baseado no entorno econômico, nas condições sociais e culturais e 
nas necessidades concretas dos povos interessados. Todo 
levantamento neste particular deverá ser realizado em cooperação 
com esses povos, os quais deverão ser consultados sobre a 
organização e o funcionamento de tais programas. Quando for 
possível, esses povos deverão assumir progressivamente a 
responsabilidade pela organização e o funcionamento de tais 
programas especiais de formação, se assim decidirem. 
Artigo 27. 3. Além disso, os governos deverão reconhecer o direito 
desses povos de criarem suas próprias instituições e meios de 
educação, desde que tais instituições satisfaçam as normas mínimas 
estabelecidas pela autoridade competente em consulta com esses 

povos. Deverão ser facilitados para eles recursos apropriados para 
essa finalidade.  

 

 Nos cinco artigos citados na Convenção, vê-se o compromisso em envolver 

as populações não apenas no momento da criação de uma área protegida, mas 

também em outras questões que envolvem gestão dessas áreas. Como é um 

decreto federal, deve ser considerado como mais um elemento normativo de apoio 

as decisões relacionadas as consultas publicas em unidades de conservação. 

 Dando sequência aos instrumentos participativos do ICMBio, tem-se o Acordo 

de Gestão (AG). Ele é um documento que tem a especificidade de ser estabelecido 

para UCs que possuem em seu território populações tradicionais beneficiárias, 

especialmente as RESEX e RDS. Também estão inclusas as áreas em Floresta 

Nacional, Área de Proteção Ambiental e Área de Relevante Interesse Ecológico que 

sejam utilizadas por essas populações. Foi regulamentado no ano de 2012 pela IN 

nº 29, de 5 de setembro.  A IN o conceitua o como:  

 

[...] documento que contém as regras construídas e definidas pela 
população tradicional beneficiária da Unidade de Conservação de 
Uso Sustentável e o Instituto Chico Mendes quanto às atividades 
tradicionalmente praticadas, o manejo dos recursos naturais, o uso e 
ocupação da área e a conservação ambiental, considerando- se a 
legislação vigente. 

   

 De acordo com a IN 29, as regras estabelecidas pelo Acordo de Gestão 

devem ser cumpridas não apenas pelas populações tradicionais, mas por todos que 

utilizem a área da UC. Assim como os demais instrumentos, a IN estabelece, entre 

outras diretrizes: a promoção dos meios necessários e adequados para a efetiva 
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participação das populações tradicionais nos processos decisórios; a transparência 

dos processos de gestão da Unidade de Conservação; a promoção da inclusão 

social e do exercício da cidadania na gestão da Unidade de Conservação; a 

utilização de linguagem acessível às populações tradicionais; o reconhecimento, 

valorização e respeito à diversidade socioambiental e cultural das populações 

tradicionais e seus sistemas de organização e de representação social e a 

viabilidade o Acordo. 

 Todas as diretrizes determinadas na IN 29, somadas as orientações dos 

procedimentos para o planejamento, construção, análise e aprovação do Acordo, 

são focadas na busca pela efetiva participação das populações tradicionais, como 

mostra claramente o Artigo 9 da IN. 

 

Art. 9º - A construção participativa do Acordo de Gestão deve ser 
pautada no uso de metodologias apropriadas, que garantam a 
participação efetiva do grupo social envolvido, integrando 
conhecimentos técnico-científicos e saberes, práticas e 
conhecimentos tradicionais e obedecerá às seguintes etapas: I - 
Diagnóstico participativo: deve-se realizar um diagnóstico 
participativo para embasar as regras que serão estabelecidas e 
delimitar, quando for o caso, as comunidades e a área abrangidas 
pelo Acordo de Gestão. II - Construção de propostas comunitárias: 
devem ser realizadas reuniões com a participação do maior número 
de comunitários possível, que terão como objetivo: a) esclarecer 
sobre o conceito e a função do Acordo de Gestão; b) embasar a 
discussão com a legislação vigente e as disposições contidas no 
Plano de Manejo, se existente; c) discussão e elaboração de 
propostas de gestão, uso dos recursos naturais e ocupação da área; 
d) proposição das regras, observando o guia ANEXO e considerando 
os costumes das comunidades, acordos locais existentes, os 
resultados do diagnóstico participativo e a legislação vigente. 

 

 Importante frisar um elemento que pode causar conflitos quanto ao 

estabelecimento dos Acordos de Gestão sem uma real participação dos 

beneficiários. Caso um beneficiário não cumpra as decisões e normas 

estabelecidas, pode acarretar punição de acordo com a lei, além de “[...] caracterizar 

a desistência por parte de beneficiário infrator da sua condição de beneficiário e 

zelador da UC e resultar em suspensão do CCDRU12 e exclusão do cadastro de 

                                                             
12 Concessão de Direito Real de Uso. Decreto-Lei Nº 271, de 28 de fevereiro de 1967. 
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beneficiários.” Isso quer dizer que quanto mais o beneficiário se enxergue naquele 

documento, mais será fácil o cumprimento do Acordo. 

 Este documento é estratégico na integração dos beneficiários das unidades 

de conservação e o ICMBio, pois sua formulação baseia-se em um trabalho de 

parceria e confiança, através das regras estabelecidas de uso, ocupação, 

fizcalização e monitoramento da unidade que deverão representar os costumes e 

tradições dos povos interessados, além de respeitar a legislação vigente.  A IN é 

uma das mais detalhadas quanto aos processos envolvendo as populações 

tradicionais. Isso não se mostra apenas nas suas diretrizes, mas também no 

detalhamento dos procedimentos, quando coloca as PT como protagonistas das 

ações. 

 A IN nº 1, de 18 de dezembro de 2007, disciplina as diretrizes para 

elaboração do Plano de Manejo Participativo. Ele é caracterizado nesse documento 

como a representação principal e instrumental da gestão das Reservas Extrativistas 

e Reservas de Desenvolvimento sustentável, pois determina a estrutura física e 

administrativa, o zoneamento, normas de uso e programas de sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental. Na conceituação a IN ressalta a participação das 

populações tradicionais quando diz que o documento deve ser “construído junto com 

a população tradicional da Unidade”.  

 O Plano de Manejo Participativo (PMP), assim como os demais instrumentos 

para alcance do envolvimento integral das comunidades na gestão das referidas 

UCs, possui diretrizes claras para esse fim. Ou seja, mais um direcionamento para o 

envolvimento das comunidades em um documento com extrema relevância para as 

populações tradicionais.  

 O Artigo 5º da IN 1 descreve como deverão ocorrer todas as fases de 

planejamento e implementação do PMP, através das ações de um Grupo de 

Trabalho (GT), composto por conselheiros do Conselho Gestor Deliberativo da 

Unidade, que deverá conduzir todo processo.  As etapas são as seguintes: 

 

I - Planejamento prévio; O GT deve elaborar um plano de trabalho 
onde serão previstos os recursos humanos, financeiros, logísticos, 
estratégias de mobilização das comunidades e de divulgação das 

informações, bem como o cronograma de execução e parcerias 
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necessárias para a elaboração do Plano de Manejo Participativo da 
Unidade; 
II - estudos fase I: Levantar, compilar e analisar dados e informações 
disponíveis sobre a área e a região, analisando as informações em 
conjunto com a população tradicional da Unidade e identificando 
e indicando se há necessidade de estudos complementares; 
III - estudos fase II: De acordo com os resultados da fase I dos 
estudos, realizar os levantamentos complementares indicados para a 
elaboração do Plano de Manejo Participativo, utilizando-se de 
metodologias apropriadas que garantam a participação efetiva 
da população tradicional da Unidade, integrando conhecimentos 
técnico-científicos e saberes, práticas e conhecimentos 
tradicionais; 

IV - construção do Plano de Manejo Participativo: As informações 
levantadas e sistematizadas nas etapas anteriores deverão ser 
analisadas e debatidas com a população tradicional da Unidade 
e suas representações para construção do Plano de Manejo 

Participativo, podendo ser convidadas instituições parceiras para 
apoiar este processo. (grifo nosso) 

  

 

 Percebe-se em todas as fases o direcionamento para envolvimento das 

comunidades nas etapas do processo, considerando seus saberes, práticas e 

conhecimentos para o alcance de um PMP realmente alinhado as necessidades e 

características locais.  

 Os conselhos gestores são instancias colegiadas que permitem a participação 

da sociedade através de uma gestão compartilhada. Nas unidades de conservação, 

os conselhos gestores podem ser consultivos ou deliberativos.  

 São competências dos conselhos: elaborar seu regimento interno, garantir o 

caráter participativo do Plano de Manejo na sua implementação, revisão e 

elaboração, integrar a UC com demais áreas protegidas do entorno e demais que 

sejam definidas pelo conselho.  Entre as atribuições, também estão o 

acompanhamento das pesquisas realizadas na Unidade; a criação de grupos de 

trabalho e câmaras técnicas; identificação de conflitos e ameaças, propondo 

soluções entre outras. 

 É importante que seja garantida a paridade na formação do conselho, no que 

diz respeito a sociedade civil e poder público, sempre considerando que os 

representantes de fato estejam envolvidos com as questões da Unidade. O mandato 

dos conselheiros é de 2 anos, não remunerado, podendo ser renovado por mais 2 

anos.  
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 Para os conselhos de unidades de conservação federais, o órgão que conduz 

os processos e preside o conselho é o ICMBio, na pessoa do chefe da Unidade. 

 Os conselhos não são exclusividades em unidades de conservação. Outros 

espaços possuem este instrumento como meio de promover a participação da 

sociedade e de demais atores nas decisões. A IN nº 9, de 5 de dezembro de 2014, 

conceitua conselhos de unidades de conservação como: 

 

Instância colegiada formalmente instituída por meio de Portaria do 
Presidente do Instituto Chico Mendes, cuja função é constituir-se em 
um fórum democrático de diálogo, valorização, participação e 
controle social, debate e gestão da Unidade de Conservação, 
 incluída a sua zona de amortecimento e território de influência, 
para tratar de questões ambientais, sociais, econômicas e culturais 
que tenham relação com a Unidade de Conservação; 

  

 

 Através da conceituação deste fórum, apresenta-se a relevância deste espaço 

para o controle social, quando se coloca como democrático para diálogo, valorização 

e participação de toda sociedade. O Artigo 3º do Decreto determina as diretrizes e 

princípios que devem ter a formação, implementação e modificação da composição 

dos conselhos. Dentre os princípios estão: a legitimidade das representações e a 

equidade de condições de participação dos distintos setores da sociedade civil e do 

Poder Público e o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade 

socioambiental dos povos e comunidades tradicionais, bem como a seus sistemas 

de organização e representação social, territórios e conhecimentos tradicionais. 

 O Guia para e gestores e conselheiros de unidades de conservação federais, 

lançado em dezembro de 2014, possui o passo a passo ilustrado e de fácil 

compreensão, para a formação, funcionamento, avaliação e modificação dos 

conselhos. Este documento é uma ferramenta de apoio para aqueles que estão 

envolvidos nos processos dos conselhos gestores, a fim de preencher com 

sugestões de práticas, lacunas apresentadas pela falta de detalhamento nos 

procedimentos na criação e funcionamento dos conselhos. 

 O status de deliberativo dos conselhos das RESEXs não determina seu grau 

de atuação por diversos motivos. A literatura mostra isso e os próprios gestores 
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entrevistados confirmam que o que faz um conselho, deliberativo ou consultivo, ser 

atuante e protagonista na gestão das unidades é mobilização dos setores 

representados, onde muitas vezes, um conselho consultivo pode obter atenção do 

poder público similar a de um conselho deliberativo articulado.  

 O Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial 

(DISAT) fala sobre a valorização dos saberes tradicionais na gestão das unidades 

de conservação, além dos desafios na avaliação da efetividade da gestão, sob a 

ótica das comunidades tradicionais: 

 

As ações de capacitação dos conselheiros e todo o processo de 
implementação dos conselhos e da própria gestão da unidade de 
conservação, devem contemplar com atenção especial o olhar dos 
povos e comunidades tradicionais. Deve ser uma troca, uma 
construção permanentemente coletiva e solidária. A relação entre 
território tradicional e unidade de conservação é um desafio 
permanente, que envolve elementos imateriais de pertencimento, 
cultura, direitos e saberes que precisam não só serem respeitados 
como valorizados.  Um desafio para a gestão participativa no ICMBio 
é poder avaliar como as comunidades enxergam o processo de 
implementação das unidades de conservação no seu território, seja 
na perspectiva da gestão participativa, seja na perspectiva da vida 
desses grupos. Em situações específicas, como a mencionada na 
resposta anterior, alguns trabalhos fizeram essa abordagem, mas 
não sei afirmar quais as investigações científicas que tratam do tema.   

 

 

 Logo, a gestão do ICMBio reconhece os conflitos que ocorrem a partir da 

relação dos povos e comunidades tradicionais com os demais atores da sociedade, 

possuindo normativas e estruturas do órgão que busca a participação efetiva desses 

povos, a fim de minimiza-los. Entretanto, ressalta-se a relevância da gestão 

ambiental como uma forma da sociedade buscar soluções para conflitos advindos do 

acesso aos recursos naturais, de forma ordenada, encaminhando soluções. Nessa 

relação conflituosa no interesse da sociedade em fazer uso e ter acesso aos 

recursos naturais do ambiente, faz-se necessário a participação e atitudes 

ordenadas, compreendendo os valores que estão relacionados aos conflitos, os 

objetivos desses usos, os agentes envolvidos nesse processo e os instrumentos a 

serem utilizados. (BRAGA et al, 2005). Isso quer dizer que o reconhecimento apenas 

não é suficiente para que a participação ocorra, pois a compreensão dos conflitos, 
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objetivos e agentes em todos os seus graus de interação é um exercício de quebra 

de paradigmas institucional, que ainda encontra muitas resistências dentro do órgão.  

 No gráfico 2 estão relacionadas de 2007 até 2015, as principais ações de 

cunho participativo promovidas pelo ICMBio em nível federal e em nível local. A 

criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e da RESEX 

Acaú-Goiana deram-se em 2007, o que, na visão dos analistas ambientais 

entrevistados, incapacitou a Unidade de realizar ações no ano de 2008, visto que as 

atribuições do novo órgão ainda estavam sendo compreendidas pelos servidores, 

assim como, não havia ainda condições estruturais para realizar atividades que 

envolvessem a comunidade, nesse primeiro momento. Entre 2007 e 2012 foram 

publicadas as Instruções Normativas do ICMBio para realização do Plano de Manejo 

Participativo, Consultas Públicas, Acordo de Gestão e Formação de Conselhos 

Gestores. A RESEX, entre os anos de 2011 a 2014, intensificou ações direcionadas 

ao Plano de Manejo, Acordo de Gestão e Conselho Gestor Deliberativo, como será 

descrito mais a adiante. 
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Gráfico 2. Ações de cunho participativo ICMBio/RESEX Acaú-Goiana 

 

 

                             

Fonte: Entrevistas realizadas com analistas ambientais do ICMBio em maio de 2015. 

 

 De acordo com o Diretor da DISAT, para viabilizar algumas ações, o Instituto 

conta com parcerias, que não são estáticas e ocorrem à medida que se propõem 

iniciativas, projetos, ou através de desafios, onde o órgão não tem corpo técnico ou 

recurso para realizar. Organizações não governamentais, universidades, institutos 

de pesquisa ou outras instituições governamentais (estaduais ou municipais), podem 

ser “acionados” para que ações participativas sejam alcançadas, desde a 

viabilização de local para reuniões até convênios para pesquisas e capacitações de 

conselheiros de unidades de conservação.  

 Os desafios apontados para o alcance da implementação da gestão 

participativa em UCs com populações tradicionais, são, na visão da Coordenadora 
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do Ciclo de Gestão Participativa e do Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais 

e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação: (i) A falta de uma cultura 

de participação na sociedade brasileira; (ii) O limiar entre a comunidade 

extremamente oprimida e extremamente empoderada, ou seja, a busca do equilíbrio 

em se determinar o espaço de poder das comunidades e atuação do Estado frente 

ao cumprimento da legislação; (iii) O tempo do órgão nem sempre é o tempo das 

comunidades. Muitas vezes as comunidades precisam de um tempo diferente para 

se compreender, se organizar e se posicionar mediante as demandas, o Estado não 

possui esta mesma lógica; (iv) Consolidação territorial das áreas das unidades para 

as famílias beneficiárias; (v) Apoio a organização social e comunitária para esses 

grupos; (vi) Acesso à políticas essenciais e (vii) Apoio ao beneficiamento e a 

qualificação do acesso ao mercado dos produtos extrativistas. 

 Em entrevista realizada com o Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais 

e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação do ICMBio, este acredita 

que o processo de formulação de uma compreensão institucional do que é gestão 

participativa está em construção, pois é vivo e dinâmico. “O acúmulo institucional e a 

formação de uma consciência crítica coletiva sobre gestão participativa estão 

moldando progressivamente uma visão institucional” diz ele. O Diretor exempl ifica 

sua afirmação através da elaboração da nova Instrução Normativa de gestão de 

Conselhos, que adequou várias questões que foram levantadas na análise crítica 

que ocorreu dentro da instituição desde a sua formação. Mesmo diante das 

discordâncias internas, o representante da DISAT diz que é “inquestionável a 

incorporação interna da importância do controle e do envolvimento social na gestão 

das unidades de conservação, considerando o contexto socioambiental e econômico 

existente no território em que a mesma está inserida”. 

 O Ciclo de Gestão Participativa, curso de formação do ICMBio dá referência 

do que seria uma participação efetiva para os que participam desta formação do 

ICMBio. Segundo a Coordenadora do curso, os procedimentos participativos devem 

facilitar processos e não determinar o que deve acontecer nas UCs. Porém, algumas 

pessoas com funções estratégias não compartilham desse entendimento, 

compreendendo que o órgão é detentor de informações privilegiadas e em maior 
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quantidade, assim, tendo que conduzir com a última palavra os processos de gestão 

nas e para as unidades de conservação.  

 Como o ICMBio destina a maior parte de seus investimentos na gestão 

participativa para os conselhos gestores, os recursos financeiros também são 

atrelados as atividades ligadas aos conselhos, basicamente as reuniões. A Divisão 

de Gestão Participativa do Instituto solicita as UCs previsão de reuniões para o ano 

e os recursos necessários para ocorrer. O órgão avalia orçamento e parcerias para 

viabilizar tais demandas, mas, nem sempre conseguem suprir as necessidades. Ou 

seja, não há recursos suficientes para que todas as reuniões em todos os conselhos 

sejam realizadas a contento. Sendo o Conselho Gestor a principal ferramenta do 

ICMBio para o alcance da gestão participativa, a limitação de recursos frente a alta 

demanda mostra mais uma fragilidade para o alcance deste objetivo.  

 É entendimento de muitos que fazem a gestão do órgão, que os Conselhos 

Gestores e as Consultas Públicas não são suficientes para o alcance da participação 

efetiva, além da própria experiência que mostrou que “as regras que presidem a 

realização das consultas públicas e a criação e funcionamento dos conselhos de 

gestão precisam ser melhoradas e qualificadas para atender as finalidades desses 

instrumentos”, como afirmou o Diretor da DISAT. 

 Através das experiências trazidas pelos servidores que fazem o Ciclo de 

Gestão Participativa oferecido pelo ICMBio, o órgão tem conseguido levantar 

demandas locais o que irá contribuir para os próximos passos no sentido de 

qualificar a gestão participativa proposta pelo governo, diz o Diretor da DISAT. Ele 

complementa que no cotidiano, os Coordenadores Regionais e a equipe de apoio 

dessas Coordenações, bem como a equipe de Gestão Participativa na sede, 

acompanham e orientam sempre que necessário os gestores na realização das 

atividades de formação e funcionamento dos conselhos. Porém, a oralidade nesses 

casos e a lógica do Estado, além de interpretações diversas do SNUC, podem ser 

grande empecilho no momento de se conduzir metodologias em busca da 

participação da sociedade, visto que não havia nada que determinasse o grau e tipo 

de participação desejada. 

 O monitoramento de atividades participativas dentro do ICMBio ainda é 

incipiente e se estrutura a partir de demandas e da experiência e sensibilidade 
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daqueles que estão a frente das ações, além de ter o olhar do Órgão como 

parâmetro principal.  

 Sobre o monitoramento da gestão participativa no ICMBio, o Diretor da DISAT 

afirma que cabe as Unidades de Conservação, através dos Conselhos 

Gestores,realizar capacitação dos seus membros e produzir um plano de ação, que 

deverá ser avaliado continuamente, sendo este o principal instrumento de 

monitoramento da gestão participativa das UCs. Entretanto, devido ao número de 

servidores muitas vezes insuficiente e a fragilidade na gestão de informações, o 

monitoramento ainda não ocorre como deveria.  

 O Diretor diz que a ausência de um sistema eletrônico que possa ser 

alimentado com atividades planejadas e realizadas dos Conselhos Gestores, além 

de outras informações relacionadas às atividades, traz para a gestão insuficiência de 

condição de realizar um monitoramento minimamente qualificado das ações 

participativas dentro das Unidades de Conservação. Além do monitoramento, esse 

sistema possibilitará superar outro desafio, que é encontrar um meio de envolver de 

forma integrada, na Gestão dos Conselhos, todas as instâncias competentes no 

Instituto, desde a gestão da UC, a Coordenação Regional, a Diretoria de Gestão 

Participativa e a Coordenação do Macroprocesso de Gestão Socioambiental.  Dessa 

forma, desde o início de 2015 que a criação de tal sistema tornou-se uma prioridade 

para a Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial e encontra-se 

em fase de construção.  

 No que diz respeito aos resultados das formações do Ciclo de Gestão 

Participativa do órgão, foi realizada a primeira ação de monitoramento. Um dos 

produtos do Ciclo são os Projetos de Intervenção Local, que deverão ser feitos pelos 

alunos para as suas respectivas unidades de conservação. Os projetos são 

formatados com a tutoria do curso, mas em parceria com outros agentes da gestão 

da unidade. O monitoramento teve o intuito de identificar quantas das atividades 

previstas pelos projetos foram realizadas. Os números foram animadores no ponto 

de vista da Coordenadora do Ciclo. Numa avaliação 103 projetos, usando como 

parâmetro de avaliação 0 a 6, onde 6 seria mais de 75% das ações realizadas, 43 

unidades classificaram-se dentro das atividades previstas como 6 . Os resultados 
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dos projetos do primeiro CGP foram compilados em uma avaliação detalhada com 

mais de 40 perguntas respondidas. 

 Outra forma de monitoramento das atividades de formação do Ciclo de 

Gestão Participativa são as avaliações realizadas pela própria ACADEBio13, sempre 

após o término da cada módulo do curso, chamado de “reação”. Dentre os demais 

cursos realizados na ACADEBio, o CGP é o mais elogiado pelos participantes. 

Segundo a coordenadora do Ciclo, “afetividade é o caminho”. 

  Diante do posicionamento dos entrevistados, percebe-se que existe uma clara 

noção das limitações e impedimentos para o alcance de uma participação efetiva. 

Demo (2002), quando analisa o papel do Estado na condução de processos 

participativos, diz que este deve se enxergar sinceramente na condição de 

controlador, condição historicamente adotada no Brasil, assim, possuindo 

consciência crítica e autocrítica do seu papel. O autor afirma que só assim poderá 

haver uma real promoção da participação. Se enxergar nesse papel proposto por 

Demo (2002) é se expor e abrir mão do Poder que o gestor público possui 

historicamente, um grande desafio. 

 Conclui-se que o órgão federal responsável pela gestão das Unidades de 

Conservação, tem no seu escopo e na sua estrutura, elementos para que a os povos 

e comunidades tradicionais possam estar presentes em diversos momentos 

estratégicos nos processos de criação e gestão das UCs. Entretanto, a visão do que 

significa participar, tanto para os gestores, quanto pelas próprias comunidades, deve 

ser discutida localmente, para que de fato, a conservação dos ecossistemas ocorra, 

através da atuação efetiva das populações tradicionais. Indubitavelmente, o 

empoderamento14 das comunidades é condição sine qua non para que as políticas 

públicas de participação sejam de fato estabelecidas, e que as necessidades e 

características dos povos tradicionais sejam respeitadas e consideradas. 

                                                             
13 A ACADEBio é a Academia Nacional de Biodiversidade, instalada pela Portaria nº 528 de 4 de setembro de 

2009 do ICMBio. Visa efetivar a proposta do ICMBio em garantir e investir na capacitação permanente de seus 

servidores, por meio do desenvolvimento de competências. A implantação da ACADEBio faz parte da estratégia 

definida pela Direção do ICMBio, no sentido de propiciar ao quadro de servidores formação e capacitação 

continuada de acordo com as diretrizes institucionais, numa estrutura própria e adequada. A ACADEBio está 

instalada dentro da Floresta Nacional de Ipanema, em São Paulo. Fonte: 
http://www.icmbio.gov.br/cggp/acadebio/acadebio.php 
14 Entende-se como empoderamento a condição de autonomia e capacidade de tomar decisões a partir de suas 

próprias condições e necessidades, sendo assim, seres livres.  
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 O capítulo posterior apresentará o distrito de Acaú, sob a ótica da 

comunidade, fazendo relação com a literatura a respeito das características dos 

povos e o impacto que existe entre a história, a organização social e política com a 

forma que os comunitários atuam na gestão da RESEX Acaú-Goiana, e a interface 

da organização da comunidade com a legitimidade de sua participação na gestão da 

RESEX. 
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2. A COMUNIDADE TRADICIONAL DE ACAÚ – PB: POVO DO MAR 

 

 

 A construção do presente capítulo, no intuito de apresentar a comunidade 

tradicional de Acaú, se fez, especialmente, a partir dos resultados das entrevistas e 

conversas informais realizadas com as marisqueiras, pescadores e anciãos, 

observações e vivência na comunidade durante o período da pesquisa. Para as 

descrições e análises realizadas, buscou - se tomar como princípio o entendimento 

de que a comunidade produz conhecimento, atentando para o seu olhar e 

percepção, pretendendo fazer um estudo junto com os comunitários, valorizando 

assim suas experiências sobre aquele território. Portanto, não há pretensão neste 

capítulo de caracterizar por completo a comunidade de Acaú e sim, descrever 

introdutoriamente, como ela se estrutura física, social e politicamente, para dessa 

forma, compreender a interface da lógica da comunidade com a atual forma de 

gestão da RESEX Acaú-Goiana, com vistas a apontar desvios e oportunidades no 

processo de gestão participativa. Não é tarefa simples, nem se esgotará em um 

capítulo de dissertação, porém trata de apresentar a complexidade na busca de um 

modelo de participação que de fato seja de acordo com as necessidades e 

condições da comunidade tradicional de Acaú.  

 

 

 

2.1. Pesca artesanal: Uma forma de ser tradicional 

 

 

 A trajetória do ser humano na Terra trouxe várias marcas e marcos para a sua 

existência, pois, de acordo com as alterações na cultura humana global, a relação 

com o natural foi se modificando ao passo que o ser humano aprendia a manejar os 

recursos para seu bem estar. Percebe - se na história da humanidade novos 

formatos de relacionamento com a natureza, aumentando a carga de consumo de 

recursos para atender a demanda humana, acelerando a exploração dos recursos 

naturais, tornando uma relação extremamente desigual, no que tange ao tempo de 
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recomposição da natureza e a pressão exercida sobre ela. Entretanto, a mesma 

humanidade se configura de diversidade no trato com os recursos, sendo os povos 

tradicionais um exemplo de contraponto as sociedades urbanas. 

 Logo, o homem vai além das necessidades biológicas para fazer uso da 

natureza, ao contrário dos animais. Ele lança mão do uso dos recursos naturais para 

satisfazer necessidades que saem da esfera biológica e migra para a esfera social, 

nas suas relações. (SCHMIDT, 1977). Diante disso, o relacionamento do ser 

humano com os recursos naturais está diretamente ligado a sua cultura, ao seu 

modos de vida. Uma sociedade urbana gera muito mais pressão na natureza que 

uma comunidade tradicional, que tem nas suas tradições uma associação mais 

harmônica com os elementos naturais.  

 Little (2002), faz a vinculação de resistência e existência das populações 

tradicionais com o território que ocupa, enfatizando o processo fundiário do Brasil. A 

princípio, o autor afirma que a diversidade fundiária e a gama de grupos 

considerados tradicionais, reflete a necessidade de um olhar complexo sobre elas, 

pois: “Qualquer dessas combinações é problemática, devido à abrangência e 

diversidade dos grupos que engloba” (p. 2). As características que fazem um povo 

ser indígena, quilombola, pescador artesanal, seringueiro e jangadeiro, são distintas 

quando se observa sua forma de organização social, valores e princípios, porém, 

similares quando se analisa os princípios trazidos na Convenção 169 da OIT15, que 

descreve esses povos “tribais e indígenas” como aqueles que se diferem dos demais 

grupos humanos de sua nação e se reconhecem como tais em seu modos de vida. 

 Essas populações podem ser caracterizadas como grupos diferenciados 

culturalmente, reconhecendo-se e sendo reconhecidos desta forma, por possuírem 

forma própria de organização e sistema de produção com foco na subsistência, 

cultura e identidade territorial e, por se caracterizarem com estruturas organizativas 

próprias, a exemplo dos pescadores artesanais. São características de populações 

tradicionais ou nativas, a ligação com o território na forma de uso. (DIEGUES, 2001; 

BRASIL, 2007), 

                                                             
15 A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, adotada em 

Genebra em 1989, foi promulgada através do Decreto 5.051 de 19 de abril de 2004.  
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 A legislação brasileira, inspirada nos dispositivos trazidos pela Convenção 

169 da OIT, trás a conceituação e demais questões relativas às populações 

tradicionais em alguns dispositivos legais. A Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), criada através do 

Decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, em seu texto, no Artigo 3º, aborda dois 

conceitos relevantes para o cumprimento de leis, instruções normativas e decretos 

que tratam do tema. O conceito de povos e comunidades tradicionais e de territórios 

tradicionais:  

 

 I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

 

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução 

cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 

sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, 

observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, 

respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais 

regulamentações. 

 

 

  

 Quando se parte para definir e discutir as características das populações 

tradicionais brasileiras e sua relevância na conservação da biodiversidade, além de 

seu papel na formação do Estado, percebe-se uma série de paradigmas existentes, 

no que diz respeito ao seu modos de vida, seus valores e cultura em geral. Além 

desses desafios, o formato que o Estado Nacional tem se posicionado a respeito dos 

direitos desses povos, historicamente não respeita as diferenças, ou seja, a 

pluralidade do Estado Brasileiro é diminuída. O senso comum dá as populações 

tradicionais um papel inferiorizado, dependente, atrasado e muitas vezes até, 

oportunistas, assim, fazendo com que as lutas que existem pelo respeito e até pelo 

cumprimento das legislações que garantem seus direitos, tornem-se mais tortuosas. 

Entretanto, estes povos, muitas vezes tratados como “bons selvagens”, estão, para 
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o restante da sociedade, como referencia na forma de se relacionar com a natureza, 

apesar dessa premissa ainda ser questionada por alguns pesquisadores, como 

afirma Cunha e Almeida (2001).  

 Diegues e Arruda (2001) afirmam que não se pode olhar para a 

biodiversidade sem considerar que ela é muitas vezes produto da cultura e das 

ações das sociedades, especialmente das tradicionais não industriais. Diante disso e 

a partir da evolução do pensamento na criação de áreas protegidas, se alarga o 

entendimento de que é necessário compatibilizar os usos dentro de Unidades de 

Conservação, permitindo e estimulando a presença de populações tradicionais em 

seu território, o que significa quebrar com o paradigma de que a causa dos principais 

conflitos em áreas protegidas seja a presença humana. Os autores, quando 

analisaram a forma de organização e mobilização das populações tradicionais, 

constataram que elas são:  

 

grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar (através 

de meios práticos e simbólicos) uma identidade pública que inclui 

algumas, não necessariamente todas, as seguintes características: o 

uso de técnicas ambientais de baixo impacto, formas equitativas de 

organização social, a presença de instituições com legitimidade para 

fazer cumprir suas leis; liderança local e, por fim, traços culturais que 

são seletivamente reafirmados e reelaborados. (DIEGUES; 

ARRUDA, 2001, p.29) 

  

 Também sob a ótica da mobilização, Almeida (2004) reflete que o ser 

“tradicional” vai além da análise da história desses povos, mas também “incorpora as 

identidades coletivas redefinidas situacionalmente numa mobilização continuada” 

(p.10), onde toma como referencia as “unidades de mobilização”. O autor explica 

que essas unidades se constituem de interesses coletivos que não necessariamente’ 

são de grupos homogêneos e são interligadas por intervenções do Estado, como 

políticas, programas, projetos e obras.  

 No Brasil, estima-se que as comunidades e povos tradicionais ocupem cerca 

de ¼ do território brasileiro, sendo aproximadamente 176 milhões de pessoas. 
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Nesse grupo, estão os pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, indígenas, 

quilombolas, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco-de-babaçu, 

comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, varjeiros, caiçaras, praieiros,  

sertanejos, jangadeiros, ciganos, açorianos, campeiros, varzanteiros, pantaneiros, 

geraizeiros, veredeiros, caatingueiros, retireiros do Araguaia e outros. (MMA, 2015). 

 A pesca ocorre no meio terrestre e aquático, pois é compreendida desde a 

moradia do pescador e a forma como ocorre o beneficiamento da pesca, até a 

apropriação dos recursos do mar, que, pode ser tradicional ou industrial. 

(CARDOSO, 2003, apud FADIGAS, 2009). 

 A pesca tradicional é aquela realizada individualmente ou em sistema familiar, 

para fins comerciais ou de consumo, onde os próprios pescadores criam e utilizam 

os artefatos e a sua arte do fazer, podendo ou não ser auxiliados por pequenas 

embarcações. É uma atividade de grande impacto social e econômico no Brasil pelo 

volume de pessoas envolvidas e pela extensão do território que ocupam, entre 

bacias hidrográficas e o litoral. O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) licencia a 

profissão de pescador, além de promover ações ligadas à infraestrutura e 

comercialização do pescado. Os pescadores e pescadoras cadastrados nas colônias 

têm direito a receber o seguro-defeso nos meses em que a pesca de certas 

espécies é proibida, além de crédito facilitado para compra de óleo diesel para as 

embarcações. O MPA também promove, com parceria de outras instituições, 

programas de formação para os pescadores e ações de incentivo para (MPA, 2015). 

 A atividade tem relevância na segurança alimentar, visto o volume de 

pescado produzido, além de ser geradora de emprego para camadas pobres da 

sociedade, gerando divisas, assim, dando mais dignidade para essas pessoas. 

(VASCONCELLOS et al, 2014).  

 O número de pescadores envolvidos na atividade registrados pelo MPA em 

2009 foi um pouco maior que 800 mil, porém, a partir do exemplo de Pernambuco, 

onde sabe - se que apenas metade dos pescadores são registrados se pressupõem 

que este seja bem maior. (PEDROSA et al, 2013). Vasconcellos et al (2014) estima 

que a atividade envolva cerca de 2 milhões de pessoas e que 50% do pescado que 

é produzido no país vem da pesca artesanal. Esse também é um número que possui 

controvérsias, pois, de acordo com o IBAMA (2008), a produção de pesca artesanal 
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é responsável por 65% do total brasileiro e pelos cálculos do Movimento de 

Pescadores e Pescadoras do Brasil, chega a 70%. 

 Informações sobre a pesca artesanal no Brasil são precárias e subestimadas 

(VASCONCELLOS et al, 2014; PEDROSA et al, 2013), o que impacta em diversas 

questões graves sobre essa atividade, desde as políticas públicas ligadas aos 

territórios pesqueiros, até as ações reacionadas a emprego e renda. Vasconcellos et 

al (2013) considera que a falta de informações sobre a pesca artesanal vem da 

inadequação de metodologias que avaliavam a pescaria, que desconsideravam os 

aspectos sociais e focaram nos aspectos biológicos, além de que a pesca artesanal 

é complexa em sua forma de acontecer, tornando-se quase que impraticável um 

órgão governamental dar conta de fazer todas as analises necessárias. Isso mostra 

o quão importante é a participação dos pescadores nos processos de 

monitoramento e regulação da atividade, sendo as Reservas Extrativistas uma 

institucionalização desse modelo.  

 Informações biológicas e socioeconômicas como emprego e renda, 

tecnologias utilizadas e aspectos ligados às formas de organização dos pescadores 

artesanais são poucas devido a dispersão dos pescadores ao longo da costa e a 

invisibilidade que eles possuíam pela falta de atenção política dos governos, que 

priorizavam a pesca industrial. Com a extinção da Superintendência da Pesca 

(SUDEPE), no ano de 1989, essas informações que já eram precárias, hoje sofrem 

de ”carência generalizada”, como diz Vasconcellos et al (2014).  

 A comercialização desse pescado não possui em geral muita autonomia, 

onde os atravessadores expropriam o trabalho dos pescadores, comprando e 

vendendo os produtos para atacadistas e frigoríficos com enorme diferença de 

preço. (SEIXAS et al, 2011).  

 Os territórios de pesca estão sendo cada vez mais invadidos e 

superexplorados, assim, ameaçando a sobrevivência dessas comunidades 

litorâneas. Ameaças como a urbanização, o turismo desordenado, a construção de 

estradas e até na criação de unidades de conservação de proteção integral, podem 

gerar conflitos, ameaçando estuários, restingas, recifes de coral e lagoas. 

(VASCONCELLOS et al, 2014). 
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 A fim de regularizar os territórios pesqueiros no Brasil, foi lançada em junho 

de 2012 a Campanha Nacional pela Regularização dos Territórios das Comunidades 

Tradicionais Pesqueiras. A campanha que é conduzida pelo Movimento dos 

Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil (MPP), e objetiva propor uma lei que 

garanta o território para os pescadores e pescadoras tradicionais, assim como existe 

para os quilombolas e indígenas.  

 Inclusas no universo da pesca artesanal predominantemente masculino, estão 

as mulheres pescadoras. As pescadoras são as marisqueiras (Figura 1), fileteiras, 

catadoras, escarnadeiras, curtideiras ou trabalhadoras da aquicultura, segundo a 

classificação que surgiu a partir do I Encontro Nacional das Trabalhadoras da Pesca 

e Aquicultura, ocorrido em Brasília em 2004. Em 2004 também, o Registro Geral da 

Pesca divulgou o número de 122.442 mulheres pescadoras no Brasil. (FADIGAS, 

GARCIA, 2008). Foi em Pernambuco, na região do Canal de Santa Cruz, entre os 

municípios de Itapissuma e Cabo de Santo Agostinho,os primeiros relatos de 

organização de mulheres pescadoras. 

 Tradicionalmente o termo marisqueira é sempre utilizado no feminino por ser 

uma tarefa historicamente exercida pelas mulheres, apesar de que os homens 

também tem se ocupado dessa prática, inclusive em Acaú. A mariscagem é 

considerada uma pesca de menor status social, o que leva alguns catadores 

afirmarem que exercem a atividade por falta de opção, entretanto, existem aqueles 

que tem orgulho de sua profissão e a fazem em tempo integral com total dedicação. 

(SILVEIRA et al, 2013). 
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Figura 1. Marisqueiras utilizando jereré/puça para catar mariscos em Acaú - PB  

Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

 

 Em Acaú, assim como nas demais comunidades tradicionais da RESEX 

Acaú-Goiana, as principais atividades extrativistas são relacionadas com a pesca 

artesanal. Peixes, mariscos e outros moluscos, crustáceos como siri, caranguejo, 

lagosta e camarão, são os pescados de maior circulação.  

  

 

2.2. Território tradicional da comunidade de pescadores e marisqueiras de Acaú 

 

 

 A área de estudo (Figura 2) está inserida na Reserva Extrativista Acaú-

Goiana, criada através do Decreto S/N de 26 de setembro de 2007 pelo Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Está sob 

coordenação do ICMBio, vinculado a Coordenação Regional de Cabedelo - PB. É 

caracterizada por um ambiente marinho/costeiro e possui como principal atividade 

extrativista a pesca e coleta de recursos estuarinos e marinhos artesanal. Tem como 

populações beneficiárias os pescadores e pescadoras artesanais das comunidades 

tradicionais estipuladas no decreto de criação e/ou aqueles que trabalham em 
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atividades de apoio a pesca (que tenham relação direta com a pesca artesanal, que 

sejam realizadas por moradores das comunidades beneficiárias). 

 

Figura 2. Mapa de localização da RESEX Acaú-Goiana 

 

Fonte: Valcilene Rodrigues (2014) 

 

 A RESEX está localizada nos Municípios de Pitimbú e Caaporã, no Estado da 

Paraíba, e Goiana, no Estado de Pernambuco, possuindo área total de 6.679,69 

hectares e 1510 famílias, segundo informações prestadas pela DISAT-ICMBio. Seis 

comunidades tradicionais são beneficiárias da área da RESEX: Comunidades de 

Caaporã e Acaú, ambas no Estado da Paraíba e Comunidade de Baldo do Rio, 

Povoação de São Lourenço, Tejucupapo e Carne de Vaca, em Pernambuco. A 

comunidade de Povoação de São Lourenço, também é formada por quilombolas. A 

figura 3 aponta os limites da RESEX, sendo destacado entre o Oceano Atlântico e o 

Rio Goiana a comunidade alvo da pesquisa, Acaú, na Paraíba. 
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 O município de Pitimbú, onde o distrito de Acaú está localizado, possui uma 

população estimada em 18.422 habitantes, tem área total de 136,435 km², com 

distância de 65 Km da capital do estado, João Pessoa (IBGE CIDADES, 2015). 

Acaú, assim como outras comunidades beneficiárias da RESEX, é tratada com 

marginalidade pelo poder público no que tange a maioria dos serviços públicos de 

urbanização, por ser considerada apenas como local de veraneio ou como vila de 

pescadores, apesar de ter uma quantidade significativa da população residindo e 

sobrevivendo principalmente da pesca. (FADIGAS, 2009). 

 Acaú está localizado a 68 km de distância da capital João Pessoa e tem como 

municípios vizinhos Caaporã, Conde e Alhandra, além do município pernambucano 

de Goiana. O acesso ao distrito se dá através da BR 101, seguindo pela PB 08, 

quando a origem é João Pessoa ou Recife, ou pela estrada de Pitimbú, quando a 

origem é o centro da cidade a qual o distrito pertence. 

  Havia ainda uma alternativa de acesso: tratava-se de uma balsa que realizava 

a travessia de veículos e passageiros pelo Rio Goiana (Figura 4), ligando o distrito 

de Acaú com o distrito pernambucano de Carne de Vaca. Este serviço funcionou até 

2011 quando, por determinação judicial, teve suas atividades suspensas, visto que 

se trata de uma atividade incompatível com os objetivos e possibilidades dentro da 

área de Reserva Extrativista. A reativação da balsa é tema de debates motivado 

pelas prefeituras de Goiana e Pitimbú, sendo assunto polêmico no Conselho Gestor 

da RESEX, pois apesar de um dos critérios para que ela volte a funcionar seja que o 

empreendimento funcione para benefício e gestão das comunidades beneficiárias de 

RESEX, não foram as comunidades que mostraram interesse na volta da balsa, 

apesar de estarem participando das reuniões sobre a reativação em moldes 

sustentáveis, segundo as prefeituras.  
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Figura 4. Antigo acesso a balsa entre Acaú e Carne de Vaca, em Acaú – PB. 

Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

 

 Conflitos se configuram na área da RESEX e de seu entorno, gerados pelas 

atividades econômicas e formas de uso da terra. Usinas de cana – de – açúcar, 

fábricas de cimento, fazendas de carcinicultura, indústria de papel, além do recente 

Polo Industrial localizado em Goiana, formado por montadora de automóveis, 

cervejarias e indústrias farmacoquímicas estão entre os motivadores dos conflitos.  

Além desta pressão, houve o aumento da urbanização a partir da instalação desses 

grandes empreendimentos.  O conflito socioambiental é o expoente das questões 

ambientais, pois, é através dele que se caracteriza a disputa pelo Poder do uso dos 

recursos naturais. Esses conflitos, que também podem se configurar como 

territoriais, que expressam aparentemente a incompatibilidade nos “direitos culturais 

e direitos ao meio ambiente” e outras vezes a dificuldade de compatibilizar a 

conservação ambiental in situ com o manejo dos recursos naturais. (ABIRACHED et 

al., 2010). 

 No Diagnóstico Socioambiental da RESEX Acaú-Goiana, elaborado para 

formação do Conselho Deliberativo (2012), foram identificados ações geradoras de 

conflitos, o vinhoto despejado nos rios Goiana e Megaó, assim como os agrotóxicos 

utilizados, causando mortandade de peixes, decorrente das ações das usinas. As 
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construções irregulares de imóveis nas áreas de manguezal e margens dos rios 

também se caracterizam como atividades conflitantes, pois além de trazerem 

impactos negativos no ambiente natural, impedem o acesso dos pescadores e 

marisqueiras ao estuário e o desembarque pesqueiro. O manguezal é impactado 

pela carcinicultura, através de privatização de áreas, assim pelo cultivo avançado da 

cana - de - açúcar. Ações realizadas pelos próprios comunitários também foram 

caracterizadas como geradoras de conflitos, como a “Pesca predatória com bomba e 

com substância tóxica (carrapaticida) na água, provocando mortandade geral das 

espécies que se encontram na área afetada” (p.11) e as ligadas ao desmatamento 

de mangue, utilizando-se a madeira no: 

 

“[...] beneficiamento do marisco e do aratu; construção de currais para 
captura de peixes; remos para canoas; e lastro das canoas e/ou caíco; 
pau de sustentação de velas das canoas; construção de caiçara nome 
dado às habitações onde os pescadores guardam seus instrumentos 
de pesca.” (ICMBIO/PNUD, 2012, p.11) 

 

 

 De acordo com as entrevistas com os pescadores e marisqueiras da região, 

grande parte da pesca e catação de marisco ocorre no estuário do Rio Megaó, 

fazendo-o local importante tanto para Acaú quanto para Carne de Vaca (comunidade 

pertencente ao município de Goiana).O mangue e a Mata Atlântica trazem equilíbrio 

ecológico ao ambiente. 

 O transporte público da comunidade é realizado exclusivamente por serviços 

particulares com vans, que fazem o deslocamento de pessoas para Goiana, Pitimbú 

e Caaporã. O custo é entre R$ 5,00 e R$ 6,00 por pessoa. Para João Pessoa, 

podem-se contratar carros particulares para realizar o trajeto, ao custo médio de R$ 

20,00 por pessoa. O serviço básico de transporte realizado por particulares torna-o 

mais caro e deixa a população refém deste grupo de proprietários, fazendo com que 

este direito básico seja conduzido sem fiscalização e controle dos órgãos públicos. 

Os veículos estão na sua maioria em estado precário, conduzindo mais passageiros 

que o permitido por lei.  
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 O distrito possui cerca de 800 famílias16, sendo distribuídas entre os 

Povoados de Ponta de Coqueiro, Sitio das Moças, Acaú (centro), Pontinha, Taquara 

e Rua do Povo. A referida distribuição espacial é a utilizada e reconhecida pelos 

moradores do local, não pertencendo, necessariamente, aos limites do distrito e 

município. A ocupação característica da comunidade é a pesca artesanal, 

caracterizada pelas seguintes atividades pesqueiras: catação de mariscos, 

caranguejos, guaiamuns, aratus e pesca de peixes, camarões e da lagosta. 

(SILVEIRA, 2011). Há também aqueles que não vivem direta ou indiretamente da 

pesca. Esse grupo da comunidade está envolvido  no comércio ou serviço público. 

 As edificações de Acaú são na sua grande maioria de alvenaria, desde os 

imóveis públicos quanto às moradias. Algumas caiçaras17 também são de alvenaria, 

o que tem provocado discussões e ajustes a partir do Conselho Gestor da RESEX e 

do ICMBio, que realizou um levantamento das caiçaras e seus usuários, para 

identificar se são beneficiários da RESEX ou não. Aquelas que não forem de 

beneficiários serão retiradas. 

 No distrito existe serviço de energia elétrica e água encanada, porém, não há 

esgotamento sanitário. Algumas residências são construídas de forma irregular, 

como pode ser observado na Figura 5, e diversas não possuem fossa séptica e 

destinam seus dejetos domésticos sem tratamento no Rio Goiana que corta a 

cidade, como mostra a Figura 6. 

 

Figura 5. Residências de Acaú construídas as margens do Rio Goiana. 

Fonte: A autora (Julho, 2015) 

                                                             
16 Informação prestada pela chefe do Posto de Saúde da comunidade. 
17 Caiçara é o local, geralmente localizado na beira da praia, onde os pescadores guardam os apetrechos da pesca. 
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Figura 6. Residência com cano de escoamento de resíduo para dentro do Rio Goiana. 

Fonte: A autora (Julho, 2015) 

 

 Existe coleta de lixo frequente, porém, boa parte dos resíduos é descartada 

de forma irregular, em terrenos baldios e nas margens do rio (figuras 8 e 9), assim, 

sendo catalisador de doenças para a comunidade. 

 

 

Figura 7. Resíduos sólidos sem destinação correta no Centro de Acaú, próximo ao manguezal. 

Fonte: A autora (Julho, 2015) 
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 Apesar da instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

12.305/2010), que determina a gestão compartilhada dos Resíduos Sólidos no 

Brasil, a problemática dos resíduos sólidos e efluentes domésticos em Acaú é tema 

recorrente nas reuniões do Conselho Gestor da RESEX. Os representantes da 

comunidade cobram fiscalização do poder público, mais especificamente do ICMBio, 

que não possui competência direta sobre o tema. Aos poucos os membros 

representantes de Acaú no Conselho Gestor da RESEX tem tomado conhecimento 

das atribuições dos órgãos públicos quanto a questão das fiscalizações e atribuições 

e vem se posicionando com mais direcionamento para resolver a situação.  

 A poluição do rio Goiana que corta a cidade também foi citada com exaustão 

nas entrevistas e encontros, pois seus múltiplos usos estão comprometidos e é 

reconhecido pela comunidade como espaço de despejo de resíduos. 

  É notório que este e demais problemas ambientais que existem em Acaú são 

resultado de anos da ação antrópica desordenada, falta de atuação do poder público 

com politicas ambientais, de educação e urbanização e acima de tudo, resultado do 

formato de investimentos do Estado, que diminui as comunidades ribeirinhas, 

ignorando os saberes e práticas ancestrais destes povos e imprimindo padrões 

urbanos e distantes dos valores locais.  

 No centro do distrito de Acaú (Figura 8) as ruas são pavimentadas, as demais 

são estradas de barro ou areia, quando mais próximas da praia. O destino das 

cascas dos mariscos  é uma questão importante na comunidade, uma vez que ainda 

não possui uma forma adequada de descarte.  
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Figura 8. Centro do distrito de Acaú 
Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

 

 

Figura 9. Rua de barro com algumas cascas de marisco em Acaú 
Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

 
 

 Grande parte é jogada nas ruas, como uma das forma de destinação do 

mesmo, como se vê nas figura 9. Outra parte é jogada nos quintais das residências 

(Figura 10) e uma quantidade mínima é utilizada em artesanato através do Grupo de 

Artesanato da Associação das Marisqueiras que está se estruturando, ou 

individualmente nas casas. 
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Figura 10. Entulho de cascas de marisco destinado próximo às residências e manguezal em Acaú. 

Fonte: A autora (Julho, 2015) 

 

 Acaú conta com um Posto Municipal de Saúde – Unidade Básica de Saúde 

Acaú Colônia, que segundo o Presidente da Colônia Z-10 de Acaú, foi resultado da 

articulação da Colônia com a Prefeitura de Pitimbú. O posto atende as famílias da 

região, através da Estratégia de Saúde da Família, com atendimento quinzenal das 

seguintes especialidades: Odontologia, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e 

nutrição, além do atendimento diário do clínico geral, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. O Posto localiza-se ao lado da Colônia de Pescadores Z-10. Caso haja 

alguma urgência, o paciente é transferido para o Posto de Atendimento de Pitimbú 

com transporte público, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU). A comunidade se coloca como satisfeita com o serviço médico do distrito, o 

que se deve muito ao comprometimento dos profissionais que atendem a população.  

 Há no distrito a peculiaridade de se consumir a Água da Fonte Praia Azul. É 

uma água mineral que é vendida por um caminhão que percorre diariamente as 

ruas, oferecendo ao custo de R$ 2,50, 20l de água. A figura 11 mostra a 

comercialização porta a porta. 



81 

 

 

 

 

Figura 11. Comercialização de água mineral porta e porta no centro de Acaú 

Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

  Como lazer da comunidade a praia de Acaú (figura 12)  é  o principal 

espaço para este fim, além da formação de corais denominada Pedra da Galé, para 

onde as pessoas vão de barco passar o dia. Também foi citado os passeios para 

usufruir do rio no Assentamento Andresa, próximo a Acaú e a casa de show “Os 

Malucos” que abre aos sábados para o público em geral. 

 

Figura 12. Praia de Acaú 

Fonte: A autora (Julho, 2015) 
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 O distrito de Acaú encontra-se não muito diferente da grande maioria dos 

territórios ocupados pela classe mais baixa da população brasileira. No entanto, 

como se trata de uma comunidade que tem na sua estrutura básica e pesca 

artesanal, sua formação é moldada pelos costumes e valores desse povo, que vem 

se modificando a partir das influencias das demais atividades que ocorrem na 

região. 

 

2.3. Breve histórico de ocupação e uso do território 

   

 Acaú é uma comunidade que tem a pesca tradicional como elemento principal 

na formação do seu povo. A definição da categoria de “populações tradicionais”, não 

possui unanimidade nem um conceito simples de ser discutido. Almeida (2004) diz 

que desde 1988 esse conceito vem se afastando da ideia do “sujeito biologizado” e 

dominado, e caminhando para as questões relativas à autodefinição, ou seja, são 

sujeitos que estão conscientes de sua condição. Assim, define como:  

 

sujeitos sociais com existência coletiva, incorporando pelo critério 
político organizativo uma diversidade de situações correspondentes 
aos denominados seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, 
quilombolas, ribeirinhos, castanheiros e pescadores que têm se 
estruturado igualmente em movimentos sociais.(p.12) 

  

 Em entrevistas realizadas com os comunitários anciãos e adultos, os mesmos 

afirmaram não ter certeza de onde os seus ancestrais vieram nem como Acaú foi 

ocupada, porém dos sete anciãos entrevistados, dois informaram que achavam que 

seus antepassados eram da Ilha de Itamaracá, em Pernambuco. Realizando uma 

pesquisa18 breve sobre a história de Pitimbú, viu-se nos registros que no processo 

de ocupação de Pitimbú, o estuário do Rio Goiana e a Pedra da Galé19 foram citados 

como pontos estratégicos na relação comercial entre a França e o Governo Geral do 

Brasil, através da Capitania de Itamaracá e a região do litoral (IBGE, 2015). Essas 

                                                             
18 Houve dificuldade de se identificar fontes consideradas seguras para determinar a origem de Acaú e demais 

informações quanto ao distrito.  
19 A Pedra da Galé é uma formação de corais utilizada pela comunidade de Acaú para lazer.  
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informações endossam a hipótese levantada da relação da Ilha de Itamaracá e os 

primeiros habitantes de Acaú.  

 As primeiras casas eram estruturadas com palha, onde os comunitários 

referem-se como “arrochadas de palha”, sendo construídas de forma coletiva, onde 

as famílias se ajudavam no processo de construção. Aos poucos as casas passaram 

a ser remodeladas e construídas com taipa (madeira e argila) e na sequencia da 

urbanização, de alvenaria. Não havia luz elétrica e água encanada. Pessoas 

nascidas na década de 80 lembram da infância sem energia elétrica, onde os 

candeeiros eram utilizados para iluminação das casas, o que causava alguns 

incêndios. Alguns lembraram que os pais e avós ficavam alerta ao “cheiro de 

queimado” e se preocupavam com as crianças deixadas nas casas, quando os 

adultos saiam para trabalhar e as crianças ainda não tinham condição de 

acompanhá-los. As ruas eram de areia de praia e havia muitos coqueiros e 

vegetação de restinga.  Era comum na frente das casas existirem troncos de 

coqueiros para que as pessoas pudessem sentar e conversar ao fim de suas tarefas. 

 O prédio mais antigo de Acaú é o do Posto da Policia Militar da Paraíba, 

localizado no centro do distrito (Figura 13). Não se sabe ao certo a data da 

fundação, mas os antigos apontam a construção como a mais tradicional do distrito 

e dizem “não podemos perder nossa memória”, afirmando a importância de se 

preservar aquele imóvel.  

 

Figura 13. Posto policial de Acaú. 

Fonte: A autora (Julho, 2015) 



84 

 

 

 

   

 Na distribuição espacial, forma de organização e uso dos recursos, 

perceberam-se várias territorialidades dentro do território de Acaú. Há três grupos 

marcantes na sociedade do distrito. Os comunitários da Pontinha, os de Acaú 

(centro) e da Rua do Povo. Foi relatado que “desde antigamente” (expressão 

utilizada pelos entrevistados), os moradores da Pontinha não tinham relação de 

muita proximidade com os do Centro - Acaú. Segundo os entrevistados, o fato de 

não existir luz elétrica e a distância entre os sub – grupos reforçava o afastamento, 

além da forma de organização no que diz respeito as relações interpessoais e uso 

dos recursos naturais também serem distintas. As pessoas de Pontinha eram 

chamadas de “índios”, segundo eles, por andarem sempre juntas e serem diferentes 

dos demais grupos de Acaú, desde as manifestações culturais até na forma de 

pescar peixe e tirar o marisco. Também afirmaram que os impactos da urbanização 

demoraram mais pra chegar em Pontinha. A relação não é de conflito, mas é 

demarcada essa diferença de territorialidades nas falas e na forma como se tratam. 

 A Rua do Povo é de formação mais recente e grande parte das edificações 

desta rua foi construída sobre aterros de manguezal. Segundo os entrevistados, é 

formada por pessoas mais novas na comunidade e tratada com certo receio, por ser 

referencia de local onde os “marginais” moram. Os entrevistados falam com ênfase 

que lá “também mora gente boa”, mas a maioria “não merece confiança”. Diante 

disso, este espaço sofre preconceito e é marginalizado pela comunidade de Acaú. 

Além dessa relação com o crime, os moradores da Rua do Povo, de acordo com as 

entrevistas, usam técnicas mais predatórias na sua forma de catar o marisco e 

também no beneficiamento, usando a peneira pra tirar a carne. A técnica mais 

indicada e que trás mais qualidade ao produto final é debulhar com as mãos, como 

mostra a figura 14. 
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Figura 14. Marisqueiras de Acaú debulhando marisco com as mãos 

Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

 

 Algo marcante na constituição da comunidade de Acaú é referente a chegada 

de pessoas vindas a partir de obras de contração civil ou ambientes que já não havia 

pescado suficiente, como os pescadores de lagosta do Ceará, entre a década de 80 

e 90. Algumas dessas pessoas, que aos poucos se estabeleceram na comunidade, 

segundo as entrevistas, ainda são reconhecidas como “estranhos” ao local. Segundo 

relatos, a pesca da lagosta é ligada a pesca predatória, pois muitos destes 

pescadores utilizam de técnicas ilegais na pesca, além de não respeitarem o período 

de defeso. Este ponto relacionado aos lagosteiros é frequente nas discussões do 

Conselho Gestor.  

 Os turistas e veranistas de Acaú em geral não são vistos como ameaças 

pelos comunitários, porém, os antigos moradores se referem aos “de fora” como 

pessoas que chegaram em Acaú trazendo também a violência, drogas e prostituição 

para a juventude. Quando questionados sobre as diferenças entre a vida antiga e a 

vida atual, os anciãos entrevistados (Figura 15) dizem que “a nova gerança” 

(referindo-se a juventude) não dá valor as coisas do passado. Uma fala de um dos 

anciãos entrevistados, de 86 anos, pescador, que concedeu entrevista junto com 

sua esposa de 88 anos, marisqueira, resume a visão deles a cerca do distrito: 
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“Acaú é mãe. Aqui ninguém morre de fome, só se for preguiçoso. O 

mar tem tudo que a gente precisa. Antigamente a vida era mais dura, 

hoje os pescadores tem mais facilidade. A gente também tem mais 

facilidade com os médicos e os carros pra levar a gente pros cantos. 

Aqui é muito bonito e muito bom de viver. Quero morrer aqui.” 

  

 
Figura 15. Anciãos de Acaú entrevistados. 

Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

  

 A relação com o território, demonstrada nas territorialidades vivenciada por 

esses grupos, também é elemento imprescindível quando se analisa questões que 

se voltam para as populações tradicionais. Arruda e Diegues (2001) quando trazem 

o conceito de território, afirma que ele não só tem dependência com o meio físico, 

“[...] mas também das relações sociais existentes.” (p.25). Os autores, em sua 

definição, descrevem que o território é um local fundamental na relação do homem 

com a natureza, onde nele, dentre outros aspectos, a sociedade luta pela garantia 

do direito ao uso dos recursos naturais, onde ele fornece meios de subsistência, 

meios de produção, meios de trabalho e aspectos para reprodução das relações 

sociais. 
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2.4. Organização social e política 

 

 

 Para as comunidades tradicionais, a relação com o território é 

fundamentalmente profunda e vital, para que as reproduções de vida sejam 

perpetuadas e garantidas. Diegues (2000), citando Godelier (1984), diz que esse 

espaço traduz a relação entre as populações e a natureza, onde o uso dos recursos 

naturais deve ser reivindicado e garantido, fornecendo àqueles que ali habitam: 

meios de trabalho e produção, meios de subsistência e meios para que as relações 

sociais se mantenham. (p.19). Segundo o autor, esses territórios podem ou não 

possuírem limites visíveis, o que vai depender das características do espaço e das 

comunidades a serem observadas. 

 A relação com a natureza em Acaú também foi se transformando ao longo do 

tempo. Expressões recorrentes como “marisco é mina”, “Caú é mãe” e “Caú é 

barriga cheia” mostram a visão da natureza inesgotável e assim, tendência à 

extração indiscriminada dos recursos pesqueiros. Paralelamente, a prática da pesca 

possui marcos sustentáveis na sua forma de acontecer. Diante disso, vê-se a 

complexidade da atividade tradicional inserida no contexto do sistema capitalista que 

se apresenta. 

 Essa relação com o capitalismo também é analisada por Cunha e Almeida 

(2001). Na visão dos autores, mesmo com demais populações fazendo fronteira com 

esses povos, podendo trazer novas necessidades e assim, mudanças culturais e 

superexploração dos recursos a partir desse novo mercado e economia, os autores 

defendem que essa influência não trará necessariamente superexploração dos 

recursos pela comunidade, pois as condições estruturais da comunidade irão 

impedir esse processo.  

 Ao analisar essas relações, Diegues (2000) levanta a questão do respeito aos 

ciclos naturais que as comunidades tradicionais possuem.  

“Esses sistemas tradicionais de manejo não são somente formas de 

exploração econômica dos recursos naturais, mas revelam a 

existência de um complexo de conhecimentos adquiridos pela 

tradição herdada dos mais velhos, por intermédio de mitos e 
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símbolos que levam à manutenção e ao uso sustentado dos 

ecossistemas naturais.” (DIEGUES, 2000, p. 20) 

 

 Quando os entrevistados foram questionados a respeito do passado, da 

infância em Acaú e do que sentem mais saudades, foi unânime a forte relação com 

“Camboa de Caú”, braço do Rio Goiana que corta a cidade (Figura 16).  A Camboa 

era utilizada no lazer, para uso doméstico, pesca e navegação da população. O 

saudosismo e as memórias de todos os entrevistados remetem-se a este rio, que foi 

sufocado pelas construções ribeirinhas e utilização como espaço de despejo de 

resíduos de todos os tipos.  

 

Figura 16. Braço do Rio Goiana que corta o Distrito de Acaú. 

Fonte: A autora (Julho, 2015) 

  Coco de roda, ciranda e “baile de sanfona” eram as principais manifestações 

culturais de Acaú. Conseguia reunir os diversos grupos em um só local para 

cantarem e dançarem ao som dos ritmos entoados pelos homens e mulheres da 

comunidade, principalmente na Pontinha. Esses momentos eram significantes, pois 

as diferenças que existiam entre os grupos eram diluídas nos momentos de 

descontração proporcionados pelas festas das comunidades. Pessoas de outras 

comunidades também participavam das festas. Todos os anciãos, no momento das 

entrevistas, quando levantado este assunto, esboçavam sorrisos e lembravam com 
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alegria das festas da comunidade, principalmente da Festa da Padroeira Nossa 

Senhora de Fátima. 

 As marisqueiras estão querendo retomar as manifestações culturais, através 

da criação da Dança das Marisqueiras e de atividades como capoeira e quadrilha, 

com o intuito de valorizar a atividade extrativista e tudo o que ela representa para a 

comunidade, além de envolver os jovens. Ações como estas podem retomar o 

sentimento de pertencimento das pessoas sobre aquele território, 

consequentemente, fortalecendo os espaços instituídos de organização social e 

criando outros, caso seja o desejo e demanda das pessoas. 

 Foi apontado pelos entrevistados que antes das instituições para organização 

e mobilização dos pescadores e marisqueiras existirem, o povo não era organizado, 

não lutava. Porém, havia sim uma forma de organização social que permitia que 

aquela comunidade se mantivesse e sobrevivesse até os dias atuais. Essa 

organização foi demonstrada na relação de empréstimo (mais comum com a 

população de Pontinha) dos apetrechos para pesca, na forma coletiva de muitas das 

etapas da mariscagem, pescaria de peixe e de outras espécies, na organização para 

fazerem as festas de danças e cantos dos antepassados, quando se descreve a 

forma que as casas de palha e as de taipa foram construídas e nos partos que 

ocorriam em casa. 

 O que motiva os poucos pescadores e marisqueiras a se envolverem em 

alguma questão coletiva é geralmente algo relacionado à perda de algum direito ou 

política de ação social, como o Bolsa Verde, do Governo Federal. 

 A Associação de Pescadores de Acaú (Figura 17) foi o primeiro espaço 

instituído para organização dos pescadores e pescadoras do distrito, visto que a 

Colônia mais próxima era no centro de Pitimbú. A Associação foi fundada no ano de 

1988 com o objetivo de organizar e sistematizar a comercialização dos pescados e 

apoio na obtenção de financiamento para compra de apetrechos para pesca. 

Segundo o atual presidente da Colônia de Pescadores e da Presidente da 

Associação de Marisqueiras, não é um espaço reconhecido pela comunidade nem 

pelas demais lideranças, sendo apontada como espaço privado e que perdeu sua 

função, devido a falta de gestão correta e muitos débitos. Os conflitos dos 

pescadores com a diretoria também levaram ao declínio dessa associação. 
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Figura 17. Associação dos Pescadores de Acaú 

Fonte: A autora (Maio, 2015) 

  

 De acordo com o Presidente da Colônia Z-10 de Acaú (Figura 19), a Colônia 

de Pescadores de Pitimbú abrangia os pescadores das praias de Pitimbú, Acaú e 

Caaporã.  No ano de 1995 foi desmembrada e fundada a Colônia Z-10 de Acaú, que 

conta com cerca de 1100 sócios. Segundo o Presidente da Colônia de Acaú, o 

primeiro grande projeto foi buscar recursos e parcerias para a construção do Posto 

Médico (Figura 20), que estabeleceu - se ao lado da Colônia. A Colônia possui 364 

m², funciona de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 11h00 e das 13h às 16h, com 

três funcionários: O presidente, a secretária e uma zeladora. Segundo o Presidente, 

ninguém se interessa em colaborar, pois não veem retorno financeiro. 
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Figura 18. Posto Médico de Acaú 

Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

 

Figura 19. Colônia Z-10 de Acaú 

Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

 

 O presidente da Colônia não possui relação com a gestão da RESEX, nem 

tão pouco conhece seus objetivos. Segundo ele, a Colônia não se integra as ações 

da RESEX, nem participa das reuniões porque não recebe nenhum tipo de incentivo 

financeiro para isso. O presidente afirmou receber e-mails sobre as atividades, mas 
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infelizmente fica impossibilitado de ir, devido a grande demanda de trabalho 

centralizado nele. Foi percebida certa tensão na relação entre a Colônia e a 

Associação de Marisqueiras, entretanto, o presidente afirmou que são “coisas como 

briga de família”, tentando amenizar o visível mal estar que existe.  

 A Associação das Marisqueiras de Acaú (Figura 20), na sua atuação que vai 

além das associadas, acaba representando todos os pescadores e marisqueiras do 

Distrito. A presidente da Associação das Marisqueiras avalia que o fato da liderança 

dos pescadores não se envolver na gestão, atrapalha a participação dos 

pescadores, pois nem sempre se sentem a vontade de participar das atividades 

convocadas pelas marisqueiras. Outro reflexo negativo é a falta de pessoas para 

conseguir mobilizar toda a comunidade. Isso só ocorre quando o ICMBio faz a 

divulgação das atividades a partir de meios de comunicação.  

 A criação da Associação das Marisqueiras de Acaú não aconteceu através da 

mobilização das mulheres da comunidade, assim como os demais espaços, foi uma 

ação externa. Foi fundada em 24 de agosto de 1997, por iniciativa da então primeira 

dama do Município de Pitimbú, que articulada com o Presidente da Colônia, reuniu 

as mulheres e criou a Associação, com toda diretoria indicada. A primeira gestão foi 

de 1997 até 2013.   

 

Figura 20. Sede da Associação das Marisqueiras de Acaú e sua presidente 

Fonte: A autora (Maio, 2015) 
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 Após incentivo do ICMBio e percepção de alguns associados, houve nova 

eleição na Associação, primando pela importância da rotatividade no cargo, assim, 

vencendo a atual presidente. Uma situação relevante é a relação de parentesco que 

existe, sendo a primeira presidente tia da atual. Além disso, na primeira gestão, a 

filha da presidente era quem atuava nas tarefas da Associação, exercendo a 

liderança do grupo e reconhecida muitas vezes como a presidente.  

 A atual gestão trouxe movimento e renovação para o grupo, sendo composta 

por: Presidente, uma secretária, uma tesoureira e três conselheiras fiscais. Na 

prática, nem todos estes papéis funcionam como previsto, pois são poucos os 

recursos e falta capacitação para trabalhar nestas tarefas, além de muitas vezes a 

Associação não ser prioridade diante das demais atividades diárias, ficando com a 

presidente a maior carga de atribuições.  

 Foram criados dois grupos de trabalho que vem funcionando e trazendo renda 

para as mulheres e Associação, o Grupo da Cozinha e o Grupo do Artesanato. 

 O Grupo de Artesanato surgiu no ano de 2013, através do Programa ExpoArt 

do SEBRAE Paraíba. Dezoito mulheres da Associação das Marisqueiras 

participaram da oficina de artesanato com um experiente designer, que utilizava 

como matéria prima principal as conchas dos mariscos para confeccionar peças de 

decoração. Infelizmente, alguns dos materiais para a montagem das peças custam 

caro para a realidade das mulheres, o que as impede de fabricar muitas e 

comercializar com mais frequência. Entretanto, esta atividade foi um divisor de 

águas para o empoderamento das marisqueiras, pois fez elevar a alto estima 

daquelas mulheres, além de identificar mais um potencial econômico da Associação. 

A figura 22 mostra algumas das peças fabricadas através da técnica aprendida. 
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Figura 21. Peças de decoração fabricadas pelas marisqueiras de Acaú 

Fonte: A autora (Julho, 2015) 

 Em 2013, o Grupo da Cozinha foi criado a partir da qualificação de cerca de 

20 marisqueiras em auxiliar de cozinha, promovida pelo SENAC e a fábrica de 

cimento Brennand.  

 As formações realizadas pelo Coletivo Feminino Cunhã, através do Projeto 

Mulheres Produzindo Saberes e Gerando Renda (Figura 22) têm ajudado as 

mulheres a se estruturar e atuar de forma mais organizada no ramo da alimentação. 

A atividade mais sistematizada ocorre uma vez por semana no Centro de Agricultura 

Familiar de João Pessoa – PB, onde comercializam almoços, porém fornecem 

refeições sempre que são demandadas. A ação da Cunhã tem trazido resultados 

relevantes para Associação. A ONG feminista paraibana tem a missão de impactar 

mulheres, contribuindo para o enfretamento ao racismo, ao patriarcado e ao 

capitalismo. O grupo visa ampliar a democracia, o enfrentamento da pobreza e 

promover melhoria das condições socioambientais através de oficinas, encontros 

temáticos, mobilizações e intercâmbios (CUNHÃ COLETIVO FEMINISTA, 2015). 

Através do patrocínio da Petrobrás e parceria do ICMBio, desde maio de 2014 a 

ONG atua na RESEX, com cerca de 100 mulheres da Associação de Marisqueiras 

de Acaú. 



95 

 

 

 

 

Figura 22. Reunião promovida pelo Coletivo Cunhã com as marisqueiras, em Acaú. 

Fonte: A autora (Agosto, 2015) 

 As marisqueiras da Associação, a partir do Projeto “Sou Fruto do Mar. 

Construindo Novas Possibilidades” da ONG Fundação Mamíferos Aquáticos, 

receberam as marisqueiras do Projeto, da APA da Barra de Mamanguape, 

localizada nos municípios de Rio Tinto e Lucena, também da Paraíba, como mostra 

a figura 23. O objetivo foi promoção do compartilhamento de saberes, modos de 

pesca, beneficiamento e comercialização do pescado. A ação ocorreu em agosto de 

2014 na RESEX Acaú-Goiana e contou ainda com a participação do Presidente da 

Colônia de Pescadores da Barra de Mamanguape, CPP e alunos do Programa de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFPE. As marisqueiras receberam as 

companheiras de atividade e passaram o dia dividindo experiências, peculiaridades 

e dificuldades. 
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Figura 23. Grupo das marisqueiras da APA de Mamanguape e da RESEX Acaú-Goiana, junto com mestrandos 

do PRODEMA e consultores da Fundação Mamíferos Aquáticos, em Acaú. 

Fonte: Fundação Mamífera Aquática (2014) 

 

 O conhecimento das populações tradicionais nem sempre são considerados 

pelo saber científico, o que cabe a colocação de Diegues (2001b), que aborda o 

confronto entre os saberes tradicionais e científico-modernos, onde o conhecimento 

acumulado pelas populações por gerações são muitas vezes negados em 

detrimento da busca pela ciência dita moderna. Os intercâmbios culturais trazem 

benefícios, tanto paras as comunidades quanto para os cientistas, que se propõem 

em acompanhar e conhecer. Percebem nas falas, trocas e saberes o nível de 

profundidade e conhecimento que as comunidades tradicionais possuem, assim 

como, o grau de articulação e organização desses povos.  

 Em novembro de 2014, após um pouco mais de um ano de discussões a 

respeito da atuação das comunidades na gestão da RESEX, foi criada a Associação 

dos Extrativistas da RESEX Acaú-Goiana, conhecida como Associação Mãe. O 

objetivo da Associação é articular os interesses globais das seis comunidades 

beneficiárias da RESEX, a fim de qualificar a participação deste grupo na gestão da 

UC. Duas marisqueiras de Acaú estão na diretoria da Associação Mãe, uma atuando 

como vice-presidente e a outra como tesoureira. A Associação ainda está se 

estruturando e enfrenta dificuldades, especialmente para agendar os encontros, 
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devido a distancia entre as comunidades, que gera despesa para os participantes. É 

importante frisar que a criação da Associação Mãe surgiu a partir da orientação dos 

gestores da RESEX, que apresentou as vantagens e importância das seis 

comunidades possuírem um espaço coletivo para atuar na gestão da UC. O CPP 

tem apoiado a criação da Associação, que ainda não foi institucionalizada. 

 A Associação das Marisqueiras também está representada na Articulação 

Nacional das Pescadoras, Movimento Nacional de Pescadores e Pescadoras 

Artesanais, no Conselho Municipal de Agricultura Familiar e Conselho Municipal da 

Infância e do Adolescente, ambos de Pitimbú. No Conselho Gestor Deliberativo da 

RESEX Acaú-Goiana, dos quatro representantes de Acaú, três são marisqueiras da 

Associação.  

 O outro espaço que a Associação participa é o “Comitê Comunidade” de uma 

Fábrica de Cimento da região. Este fórum objetiva compartilhar com a sociedade 

civil as ações internas da empresa e discutir questões socioambientais das 

comunidades circunvizinhas (Acaú, Caaporã e Taquara). Participam do Comitê 

comunidades, associações, colônia de pescadores, ONGs, prefeituras, institutos de 

formação profissional e demais entidades. A iniciativa faz parte da política 

socioambiental da empresa.   

 Diante de tantos espaços e oportunidades de participação, o envolvimento 

com as questões da RESEX poderia acabar sendo apenas “mais um”. Entretanto, a 

RESEX enquanto principal ferramenta de gestão de território pesqueiro ocupa 

destaque na relação de prioridades da Associação. 

 Através da caracterização da comunidade, apresentação de suas 

territorialidades, processos de sociabilidade, conflitos e instâncias organizativas, é 

possível analisar a participação da comunidade na gestão da UC com elementos 

próprios e singulares. A comunidade de Acaú tem no estuário e no mar, seus 

espaços de apropriação e é esse mesmo espaço que o ICMBio gere, com as regras 

e formas construídas em um modelo Estatutário, onde a comunidade em geral não 

se enxerga, tendo que fazer um esforço para “aprender” a nova forma de usufruir do 

seu ambiente.  

 A comunidade reconhece a necessidade de ordenamento das suas atividades 

tradicionais, o que a levou estar presente desde o inicio no processo de criação e 
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gestão da UC, entretanto, também reconhece que ainda caminha em passos lentos 

nesse desafio que é encontrar o seu lugar de também gestor e também detentor de 

poder nesse novo molde de utilizar seu espaço. Acaú tem fortemente a visão de um 

Estado fiscalizador, mostrando isso nos seus posicionamentos nas entrevistas e nas 

falas em reuniões do Conselho Gestor. Esta visão dificulta ainda mais a integração 

entre os entes nessa gestão participativa proposta.  

 Há um grupo pequeno, protagonizado pela Associação das Marisqueiras, que 

a partir da frequência nos encontros e disposição em caminhar em busca de seu 

espaço na gestão, tem tido a oportunidade de se posicionar com mais qualidade nos 

espaços promovidos para este fim, assim, ganhando força na gestão da RESEX. 
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3. GESTÃO PARTICIPATIVA NA RESEX ACAÚ-GOIANA: DA IMPLANTAÇÃO 

AO IMPACTO 

 

  

3.1. Participação e o alcance do Poder na Gestão de Unidades de 

Conservação 

 

 A análise da participação é complexa, pois pode ser observada em diversos 

espaços sociais, como na política, movimentos sociais e práticas normais do 

cotidiano, assim, tomando significados diferentes. (GOHN, 2003) 

 Para tanto, Gohn (2003) fala que a História dá elementos para analisar o 

termo, mesmo que “[...] as questões envolvidas no universo da participação são 

muito mais antigas que a própria formulação do conceito” (p.13). A autora explica 

que o conceito participativo é utilizado nos meios populares, políticos e científicos da 

modernidade, podendo se associar a demais expressões, como “democracia, 

representação, organização, conscientização, cidadania, solidariedade, exclusão 

[...]” (p. 14), a depender da época histórica em que esteja inserido. 

 Para a autora, existem formas de se compreender a participação e foi a partir 

dessas formas que originaram-se significados e interpretações utilizadas. Ela 

descreve as formas como: liberal, autoritária, revolucionária e democrática, 

enfatizando que esses significados não tem caráter rígido e podem se associar com 

outros, a partir de composições, como por exemplo: liberal/coorporativa, 

democrática/radical. Vejamos as concepções e suas características. Na ótica liberal, 

é considerado o liberalismo como uma busca da ordem social onde seja garantida a 

liberdade individual e o fortalecimento da sociedade civil para evitar as ingerências 

do Estado. A partir desse formato, todos os cidadãos são iguais e a participação 

seria um meio de se satisfazer as necessidades da sociedade, princípio da 

democracia. (GOHN, 2003) 

 Da composição liberal, gera-se a participação comunitária e coorporativa.  A 

abordagem coorporativa trazida por Gohn (2003) remete ao pensamento coletivo 

que vai além dos interesses individuais, onde o que motiva os grupos em participar é 
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o principal motor desse tipo de abordagem. A autora diz que existe nessa ótica, um 

“sentimento de identidade e concordância com uma certa ordem social, que cria algo 

superior chamado ‘bem comum’.” (p.16). Esse “bem comum” seria o que articula 

todos os envolvidos, fazendo com que a individualidade ficasse em segundo plano, 

sendo a coletividade o foco principal. Na participação comunitária, as organizações 

da sociedade civil devem se “fundir” ao Estado, no sentido de buscar um olhar 

integrado na gestão, fortalecendo a sociedade civil. Os conselhos são exemplos 

dessa forma de participação.  

 Finalizando, a autora descreve as duas ultimas concepção de participação: a 

revolucionária e a democrática, além da forma que funde as duas, a democrática 

radical. Existe a soberania popular como principio norteador da participação 

democrática, além da delegação de uma representação para atuar nas esferas 

participativas, sem o cuidado de se conhecer como foi o processo de seleção dessa 

representação. Também há a defesa das competições dentro das esferas da 

sociedade civil, seguindo o ideal liberal, entretanto, no interior do Estado, as 

hierarquias devem ser respeitadas. (GOHN, 2003). Na forma participativa 

revolucionária, “a participação estrutura-se em coletivos organizados para lutar 

contra as relações de dominação e pela divisão de poder político”. (GOHN, 2003, 

p.18). Nessa concepção, a participação ocorrerá no sistema político em vigor e em 

aparelhos burocráticos do Estado (instituições que formam a estrutura burocrática do 

Estado). Os sistemas partidários qualificam esse tipo de participação, trazendo 

olhares diversos para as questões trazidas nesses espaços participativos. 

 Existem autores que trazem a participação em graus, como por exemplo 

Pateman (1993, apud GOHN, 2003). A autora a classifica em três graus: 

pseudoparticipação; participação parcial e participação total. Para ela, a 

pseudoparticipação é simplesmente uma consulta por parte das autoridades sobre 

um determinado assunto, a parcial é quando “muitos tomam parte no processo mas 

só uma parte decide de fato” (p.20) e a total consiste no envolvimento igualitário de 

todos os envolvidos em determinada decisão. 

 Participar de forma comunitária, quando dentro de espaços promovidos pelo 

poder público, torna-se institucional, entretanto, quando em coletivos organizados a 

partir de lutas, vai de encontro às relações de dominação política (GOHN, 2003). 
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 Está totalmente ligado com disputa de Poder, pois se mostra como uma forma 

alternativa deste, como afirma Demo (2002, p.20), “não é ausência, superação, 

eliminação de poder, mas outra forma de poder”. De acordo com Arnstein (2002), só 

ocorre participação de fato quando esta permite aos “cidadãos sem-nada, 

atualmente excluídos dos processos políticos e econômicos [...] serem ativamente 

incluídos no futuro”. Spivak (2010) chama atenção para a desigualdade social, 

econômica e cultural que reflete diretamente no acesso as tomadas de decisão. A 

autora enfatiza que há reprodução de estruturas de opressão, quando os que estão 

em situação de privilégio, como: intelectuais, gestores, chefes e lideranças, se 

posicionam “em nome” do outro, sem serem de fato instituídos e reconhecidos como 

seus representantes. Para além disso, ela defende que o investimento dos ditos 

“privilegiados” deve ser na criação de espaços legítimos, onde todos possam se 

posicionar. 

 Raffestin (1993) afirma que toda relação tem o Poder como parte inerente a 

ela, como troca ou comunicação quando as partes são confrontadas. Partindo do 

princípio que a formação do saber é ponto de exercício do Poder, o autor, consegue 

fazer essa ligação, no momento em que considera que: “A energia pode ser 

transformada em informação, portanto em saber; a informação pode permitir a 

liberação da energia, portanto de força.” (p.56).  Na obra de Dreifuss (1993), ele traz 

a perspectiva de Poder, afirmando que é ter condições de agir a partir da própria 

vontade em alguma atividade, mesmo que existam resistências, inclusive internas.  

 Participar deve ser encarado como um processo incompleto e de busca, 

nunca como concessão, pois assim não se configuraria como conquista, assim 

como, deve ser visto como alicerce das políticas sociais e não apenas um “passo” 

ou “elemento”. As dificuldades no processo de participação são o ponto de partida 

para que ela seja encarada como conquista, afinal de contas, por tendência 

histórica, primeiro encontra-se a dominação e depois é conquistada a participação. 

(DEMO, 2002).  

 O modelo de escala de participação proposto por Arnstein (2002) (Figura 24) 

trabalha a classificação da participação a partir do nível de intervenção dos grupos 

nas decisões tomadas e pela forma como os que detêm o poder conduzem os 

processos, sendo o controle cidadão o mais alto grau de participação existente.  
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Figura 24. Escala de participação cidadã de Arnestein (2002)  

Fonte: Arnstein (2002) 

 Os graus de 1 a 8 são ilustrativos e tem o objetivo de mostrar que existem 

diversas formas de se exercer a participação cidadã e que esses princípios podem 

ser utilizados em qualquer espaço onde exista demanda de adequações as 

necessidades dos diversos atores. Esta classificação não tem a proposta de ser fixa, 

a autora afirma não se esgotar os níveis de classificação da participação, pois tem 

total relação com a realidade analisada, porém, é uma forma de avaliar o nível de 

redistribuição de poder, onde conclui que participar é fazer com que os cidadãos 

sejam incluídos nos processos políticos - econômicos.  

 Nos graus 1 - Manipulação e 2 - Terapia, os cidadãos não participam de fato, 

na verdade, segundo a classificação, são “educados” ou “curados”, pois nesses 

graus, a responsabilidade pelos males da não participação é daqueles que estão 

alheias e ela. Se não participam, é porque não possuem instrução suficiente, ou 

porque tem algum problema psíquico que os impede. Nos graus 3 - Consulta e 4 - 

Informação, as pessoas são ouvidas  e ouvem, porém, não se tem certeza se as 

opiniões serão aceitas. Há informação, mas a ênfase é na unilateralidade. Já a 

Pacificação, grau 5, parte do inicio de uma verdadeira influência, pois, além do 

processo de instrução, há o aconselhamento por parte da comunidade. Neste grau, 

contudo, o poder ainda está concentrado naqueles que controlam os espaços 

decisórios, logo, a aplicação e consideração fica a critério dos tomadores de 

decisão. A partir do grau 6 – Parceria, começa o nível de participação cidadã, há 

portanto uma concessão maior de poder. No grau 6 há negociação de igual pra 
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igual, pelas parcerias que se estabelecem, onde os representantes das 

comunidades tem total condição de executar as ações e de fato, são legitimados 

pelos grupos que representam. Nos graus 7 – Delegação de Poder e 8 – Controle 

Cidadão, o poder de fato existe, pois o cidadão possui condições de aprovar ou 

vetar decisões vindas de outros setores ou instâncias, tendo condições de garantir 

que suas demandas sejam realizadas, inclusive, controlando os recursos financeiros 

e construindo modelos de gestão adequados as suas realidades. 

 Demo (2002) diz que a construção do caminho para o alcance da Participação 

é árduo e exige comprometimento sério daqueles que o desejam, não esperando 

que o Estado oferte todos os instrumentos capazes para o alcance do Poder, objeto 

principal da participação. Isso não quer dizer que se montará uma arena de 

contrários, mas que é preciso conhecer todos os obstáculos e papéis, para definir 

estratégias locais de luta para alcance do poder cidadão.  

 A participação pode ocorrer em diversos níveis. De acordo com a forma, 

intencionalidade, intensidade e objetivo dos envolvidos, participar pode vir a ser uma 

ferramenta de conservação ambiental. O processo de participação necessita de 

envolvimento e compromisso, ele nunca é suficiente nem acaba (BENSUSAM, 2006; 

DEMO, 2002). 

 Identificar o que se deseja a partir da Participação, traz elementos concretos 

para o alcance, assim estabelece metas reais, além de se ter condições de se auto-

avaliar, descobrindo as potencialidades e limitações nesse processo tão complexo e 

cheio de interpretações. Demo (2002) aponta alguns objetivos da Participação, que 

podem ser visualizados no Quadro 4. 
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Quadro 4. Objetivos da Participação segundo Demo (2002). 

Objetivos Descrição 

Autopromoção Gerir seus próprios interesses, com foco em superar o 

assistencialismo, cortando o elo de dependência que ocorre 

entre as partes, que se caracteriza muitas vezes como 

domínio. Só pode ocorrer autogestão se for conquistada e 

mantida pelos interessados. 

Realização da cidadania Ter condições de igualdade perante as situações, 

pressuposto de todos os processos participativos. Ir além da 

“ordem vigente”, propondo diminuir as injustiças dos grupos 

dominantes. 

Implementação de regras democráticas de jogo Ter preocupação constante em reformular os processos 

participativos que não formatem uma estrutura que gere 

participação real. Estimular a organização social para este 

fim. 

Controle do poder Fugir da perpetuação de grupos no poder, tirando a condição 

privilegiada e “acima de qualquer suspeita”, daqueles que 

foram legitimados, mesmo através de voto. 

Controle da burocracia Exigir, através de mobilização, que a burocracia seja 

transformada em serviço de qualidade e não entrave e 

motivo de inferioridade nos serviços prestados. 

Negociação Encarar que os conflitos existem e perceber a negociação, 

firmando as regras democráticas de jogo e praticar 

habilidade política. 

Cultura democrática Estabelecer a situação dos processos abertos ao poder 

como “regra de vida, como valor comum, como modo de 

ser”. A democracia é marca característica da organização e 

sobrevivência do povo.   

Fonte: Demo (2002) 

 

 Talvez uma sociedade não consiga alcançar todos os objetivos propostos por 

Demo (2002), visto que nem todos os grupos os vislumbram nem conseguem 

acreditar que são possíveis, no entanto, parar para refletir sobre eles e suas 

consequências já transformam as mentes e podem corroborar para iniciar a 

transformação almejada por alguns. 

 Para a presente pesquisa Participação é o alcance da autonomia de uma 

comunidade ou grupo, podendo este construir seu padrão de gestão, pautado nas 

necessidades e características das comunidades, compreendendo sua história e seu 

lugar, se posicionando com propriedade a fim de garantir qualidade de vida para 

toda sociedade, equidade e igualdade em todos os processos de gestão.  

 Na ótica ambiental, esses processos ocorrem basicamente na disputa do 

controle de territórios. No controle surgem conflitos a partir da relação entre Estado, 

comunidade, empresários, pesquisadores, voluntários e todos aqueles que têm 

interesse no espaço. As Reservas Extrativistas são exemplo de tentativa de gerir, 
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em prol dos povos extrativistas, aqueles ambientes, que são constituídos de terras 

públicas, como estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (2000), 

onde a posse e uso das áreas pelas populações tradicionais são concedidos através 

de contrato. Entretanto, enquadrar as populações tradicionais na lógica que o 

Estado propõe, tem mostrado diversas limitações, pois os instrumentos propostos 

não dialogam com o formato que as comunidades tradicionais se organizam, 

impondo, na maioria das vezes modelos organizacionais diferentes daqueles que os 

comunitários tradicionalmente realizam (associações, grupos de trabalho etc). 

 Avaliar o grau de participação de comunidades na gestão de uma Unidade de 

Conservação é sempre um risco, pois se corre alto risco de julgar as populações, 

seu ritmo e sua forma de acontecer, como inapropriados e atrasados, dando a estas 

comunidades toda a responsabilidade pelo “pouca participação”, ou “má 

participação”. A pressa e as dificuldades enfrentadas pela burocracia não facilitam o 

acesso genuíno ao Poder, pelas comunidades.  

 A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 

povos indígenas e tribais, em Genebra, no ano de 1989, foi um marco na discussão 

dos valores e singularidades dos povos ditos, indígenas e tribais, assim como, para 

a garantia dos seus direitos. Em diversos artigos desta Convenção é levantada a 

importância da garantia da participação desses grupos nas construções, decisões e 

avaliações relativas a políticas públicas e programas que lhes foram concernentes, 

como descreve, por exemplo, o Artigo 7º: 

 

Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, 
próprias prioridades no que diz respeito ao processo de 
desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, 
crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que 
ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do 
possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. 
Além disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação 
e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e 
regional suscetíveis de afetá-los diretamente. 

 

 Também é trazida a tona pela Convenção 169 o debate sobre os territórios 

desses povos, no âmbito da exploração, uso, direito a propriedade e posse, 

demonstrando assim, a relevância em se manter estas populações no seu território 

de origem, para que assim, estejam salvaguardadas suas características sociais, 
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econômicas e culturais, amplamente discutidas e propostas neste documento. 

Outros temas são contemplados no texto, como as condições de emprego e formas 

de contratação, formação profissional, assistência técnica para otimizar suas 

atividades de economia de subsistência, garantia aos programas de seguridades 

sociais e saúde.  

 Importante esclarecer que essas populações não estão imunes ao poder do 

capitalismo. Embora prezem pelas suas tradições, são alvos diretos do capital. Se 

por um lado, o capital busca se reproduzir explorando de forma irreversível alguns 

recursos naturais, por outro, contraditoriamente, busca preservar, proteger alguns 

recursos e as comunidades tradicionais é o público ideal para desenvolver este 

papel. 

 No âmbito nacional, existem diversas diretrizes que contemplam o princípio 

da participação dos povos tradicionais na a gestão das UCs. O Quadro 5 mostra a 

lista dos principais meios legais que garantem a participação social na criação e 

gestão de unidades de conservação federais. 

Quadro 5. Principais normativas nacionais e internacionais sobre a participação das populações tradicionais 

na gestão de Unidades de Conservação 

Norma 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – 1989 

Convenção da Biodiversidade - 1992* 

Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 - Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006 - Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas. 

Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007 - Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 
Comunidades Tradicionais; 

IN do ICMBio nº 03,de 18 de setembro de 2007 – Plano de Manejo 

IN do ICMBio nº 5, de 15 de maio de 2008 – Consultas Publicas  

IN do ICMBio nº 26 de 4 de julho de 2012 – Termos de Compromisso entre ICMBio e Pop Trad. residentes em 

UCs 

IN do ICMBio nº 29, de 5 de setembro de 2012 – Acordo de Gestão 

IN do ICMBio nº 09, de 5 de dezembro de 2014 – Conselho Gestores 

*Ambas as convenções tem o Brasil como signatário e por tanto, servem como parâmetro para a 

análise. 

 

 Apesar dos diversos instrumentos e deliberações a respeito da participação 

social na gestão de áreas protegidas, implementar essa prática ainda é um desafio 

encontrado pelos gestores públicos. De acordo com Almeida (2004), isso se deve a 

forma como a sociedade brasileira foi estruturada. O autor diz que:  

 
Mesmo levando em conta que o poder é efetivamente expresso sob 
uma forma jurídica ou que a linguagem do poder é o direito, há 
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enormes dificuldades de implementação de disposições legais desta 
ordem, especialmente em sociedades autoritárias e de fundamentos 
coloniais e escravistas, como no caso brasileiro. (p.11) 

 

 De acordo com a Coordenadora do Ciclo de Gestão Participativa, ainda que o 

ICMBio possua estrutura e ações em busca da participação social no órgão, não há 

uma visão institucional do que venha a ser gestão participativa. Isto traz muitas 

vezes, entrave no momento de se pensar estratégias de fato participativas. No 

primeiro mapa estratégico do ICMBio, segundo ela, havia direcionamento que 

afirmava que a gestão participativa deveria ocorrer em todos os níveis, porém, não 

existe no órgão um conceito disseminado para todas as diretorias e coordenações.  

 Isto posto, avalia-se como delicada a situação da aplicação e consolidação de 

gestão participativa nas UCs, pois, as ferramentas criadas para garantir a 

participação social não garantem que as decisões sejam de fato democráticas. O 

gestor de Unidades de Conservação, quando lotado em uma UC que não tem a 

sociedade civil articulada, é detentor de muita autonomia e consequentemente, de 

muito Poder. 

 O Estado, através do ICMBio, possui estratégias e normativas que direcionam 

as ações na busca da participação efetiva das comunidades tradicionais na gestão 

das Reservas Extrativistas, apresentados no capítulo 1. Também foi comprovado 

através dos relatórios do ICMBio o grande número de pessoas nas reuniões 

convocadas pelo Instituto na RESEX Acaú-Goiana. A lógica de organização Estatal, 

na maioria das vezes não dialoga com a lógica de organização, tempo e valores das 

comunidades tradicionais, porém, esforços pontuais que tentam ir além das 

diretrizes podem causar impactos significativos na gestão de Unidades de 

Conservação. 

 A conquista da participação genuína dos povos tradicionais na gestão de 

unidades de conservação não deveria está atrelada aos espaços que estão 

institucionalizados. Esta busca constante deve ocorrer de dentro para fora, da 

comunidade para o Estado, pois os povos é que devem pautar as ações, afinal de 

contas, as políticas são púbicas de fato, quando conseguem alcançar as demandas 

da sociedade.  
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3.2. Espaços e instrumentos de participação propostos pelo ICMBio para 

a RESEX Acaú-Goiana 

 

 

 Não há entre os analistas ambientais do ICMBio lotados na RESEX Acaú-

Goiana, compreensão global e profunda a respeito do que é participar, reflexo da 

política de gestão do instituto. Entretanto, há diversas diretrizes onde a participação 

é amplamente regulamentada. Analisando e comparando as entrevistas realizadas 

com os analistas ambientais da RESEX, as observações nas reuniões do Conselho 

Gestor e suas atas e os registros das ações do ICMBio, observa-se diversos 

conceitos de participação sendo considerados. Vezes é presença, vezes é voz e 

voto da comunidade, vezes é consultar a comunidade, escutar o que ela tem a dizer 

e também integrar os comunitários nos momentos de decisão em grupos pequenos 

e grupos grandes. A visão particular do significado norteia as atividades propostas e 

desenha o planejamento da gestão da UC. 

 A RESEX Acaú-Goiana foi criada no final do ano de 2007, mesmo ano de 

criação do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade. Mas, apenas em 2009 iniciou 

sua gestão propriamente dita. De acordo com a entrevista realizada com a equipe de 

analistas ambientais da RESEX, a primeira chefe da UC assumiu o cargo em 2009, 

iniciando os contatos com as comunidades. Em julho de 2010 ocorreu a Oficina de 

Discussão da Unidade, que objetivou compreender o nível de entendimento das 

comunidades a respeito da RESEX Acaú-Goiana e de que forma as informações 

poderiam ser melhores levadas a elas. Além disso, os participantes puderam opinar 

sobre a gestão da UC, formação do Conselho Gestor, fiscalização, alternativas de 

renda e tirar dúvidas que ocorressem.  

 O evento foi organizado e articulado pelo ICMBio, junto com o Conselho 

Pastoral da Pesca. Contou com a participação das comunidades de Baldo do Rio, 

Povoação de São Lourenço, Carne de Vaca, Caaporã e Acaú.  Ocorreram outras 

oficinas semelhantes durante esse primeiro período de gestão. Além das 

comunidades, estavam presentes representantes da Fundação Joaquim Nabuco, da 

Prefeitura de Goiana e Caaporã, SEBRAE/PB e funcionários lotados na CR-6 de 

Cabedelo – PB (ICMBIO, 2010). 
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 Entretanto, quando avaliado o contexto global e certas colocações e 

questionamentos que ainda ocorrem, principalmente os observados nas reuniões do 

Conselho Gestor Deliberativo da RESEX Acaú-Goiana, vê-se que algo na 

metodologia desses encontros ainda precisa ser aprimorado, para que esses povos 

sejam de fato alcançados e ouvidos com maior qualidade.  Destaca-se o uso de 

técnicas de registro de informação e estímulo as falas que possam produzir dados e 

fatos que sejam elementos de ponto de partida para tomada de decisão, a fim de 

que não se percam informações de encontros e reuniões promovidas. Destaca-se 

também o respeito genuíno aos povos e comunidades tradicionais, no sentido de 

conhecer suas peculiaridades e modos de vida, assim, buscando, dentro dos limites 

das normativas existentes, chegar com mais qualidade nos objetivos da Participação 

das comunidades, que é o alcance do empoderamento.  

 Segundo entrevista com a equipe da RESEX, a UC seguiu com suas 

atividades, mudando de gestora em 2011, que permaneceu na função por apenas 

um ano e iniciou o processo de formação do Conselho Gestor, concluído em 2012. A 

terceira chefe, Analista Ambiental que estava na equipe desde o ano de 2008, 

permaneceu até dezembro de 2014 na função. Do inicio da gestão até novembro de 

2014, a equipe flutuava entre uma e três pessoas, o que, segundo entrevista com a 

atual equipe da RESEX, inviabilizava e dificultava muitas das ações participativas 

previstas pela equipe. A RESEX possui cinco servidores. O ano de 2013 foi marcado 

pelos Ciclos de Oficinas para construção do Acordo de Gestão.  

 Seguindo a linha de orientação do ICMBio, a partir das entrevistas com os 

analistas ambientais da RESEX Acaú-Goiana, a primeira grande ação para alcance 

da efetiva participação na unidade, foi o processo de criação e funcionamento do 

Conselho Gestor Deliberativo, apesar de reconhecer a importância de demais 

atividades, como o processo da construção do Acordo de Gestão e do Perfil dos 

Beneficiários, incluindo-se também as primeiras oficinas ocorridas em 2010, além 

das visitas de reconhecimento feitas pela primeira gestora. Segundo a equipe, outro 

marco que o grupo considera como movimento participativo, foi o ocorrido na 

comemoração de aniversário de cinco anos da RESEX, que também mobilizou as 

comunidades. 
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 No quadro 6 estão descritos dois eventos realizados pelos gestores da 

RESEX Acaú-Goiana e consultoria contratada (para o Diagnóstico socioambiental). 

Os eventos objetivaram envolver os comunitários na criação do Conselho Gestor 

Deliberativo e na construção do Acordo de Gestão. 

 

Quadro 6. Oficinas Participativas da RESEX Acaú-Goiana para criação do Conselho Gestor e construção do 

Acordo de Gestão 

Atividade Ano Local/Comunidades Qtd de comunitários presentes 

Oficinas para diagnóstico 

socioambiental da RESEX 
para criação do Conselho 
Gestor. 

2012 Acaú - PB; Caaporã - PB; Carne de 

Vaca – PE;  Povoação de  São 
Lourenço - PE; Tejucupapo e Baldo 
do Rio/PE 

510  

II Ciclo de Oficinas para 
Acordo de Gestão 

2013 Acaú, Carne de Vaca, Povoação de 
São Lourenço e  Tejucupapo. 

? 

III Ciclo de Oficinas para 

Acordo de Gestão 

2013 Caaporâ, Baldo do Rio, Carne de 

Vaca e Povoação de São Lourenço 

140  

IV Ciclo de Oficinas para 
Acordo de Gestão 

2013 Caaporã, Carne de Vaca e Baldo do 
Rio 

136  

Fonte: ICMBio/RESEX Acaú-Goiana (2012); ICMBio/RESEX Acaú-Goiana (2013a); ICMBio/RESEX Acaú-Goiana 

(2013b); ICMBio/RESEX Acaú-Goiana (2013c) 

  

 Para análise, foram considerados os seguintes espaços e instrumentos de 

gestão participativa, propostos pelo ICMBio para a RESEX Acaú-Goiana: a) Ciclos 

de Oficinas para construção do Acordo de Gestão, analisados a partir dos relatórios 

disponibilizados. b) Conselho Gestor Deliberativo e suas reuniões, analisados a 

partir de observação participante e não participante, e análise documental do 

Diagnóstico Socioambiental para formação do Conselho. A análise não visa avaliar 

as atividades e sim levantar pontos relacionados aos conceitos de participação 

ponderados pela pesquisa. 

 

a) Ciclos de Oficinas para a construção do Acordo de Gestão. 

 O Ciclo foi constituído por oficinas20, divididas por tipo de pescado, sendo o II 

Ciclo para pescadores e pescadoras de mariscos, o III Ciclo para quem trabalhava 

com crustáceos e o IV Ciclo de Oficinas para os pescadores e pescadoras de peixes 

do rio (estuário) e mar. Desta forma, o direcionamento das palestras e definição de 

critérios de uso ficaram mais focadas nas problemáticas locais. O critério de 

comunidades convidadas para os Ciclos também foi a partir das atividades 

                                                             
20 Não foi disponibilizado o registro do I Ciclo de Acordo de Gestão. 
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realizadas. Após as oficinas, foram feitos encontros menores com representantes 

tirados dos Ciclos.  

 Participaram das Oficinas, como convidados, pesquisadores e professores do 

Departamento de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco, analistas 

ambientais do ICMBio de outras Unidades de Conservação e da Coordenação de 

Produção e Uso Sustentável da DISAT21, além dos servidores da RESEX Acaú-

Goiana. De acordo com os relatórios analisados, nos Ciclos de Oficinas para 

construção do Acordo de Gestão foram utilizadas as mesmas técnicas para o 

alcance dos objetivos, que eram: 

 
[...] a capacitação dos comunitários para promover a integração entre 
o saber local e o conhecimento cientifico através da apresentação de 
um painel integrado sobre a Biologia das espécies e a construção de 
normas para a sustentabilidade da pesca [...] (ICMBio/RESEX Acaú-
Goiana, 2013?). 
 

 Como metodologia aplicada, de forma geral, os Ciclos seguiram os seguintes 

passos: 

1) Apresentação de painel sobre as espécies/tema do Ciclo, identificando 

características biológicas, de comportamento e técnicas de extração, a luz do 

conhecimento científico; 

2) Através de vídeos, foram apresentadas situações de outros territórios 

similares; 

3) Através de perguntas norteadoras “O que é?” e “Para que serve?”, foi 

apresentado o conceito e objetivo do Acordo de Gestão, além de rememorar 

o Perfil dos Beneficiários da RESEX Acaú-Goiana; 

4) Definição das atividades, acessos, petrechos e demais decisões relativas ao 

uso da RESEX; 

5) Seleção de representantes das comunidades para os segundo na construção 

do Acordo de Gestão; 

6)  Café da manhã, almoço e lanche sempre servidos. 

 No II Ciclo, além das atividades citadas, foi realizada uma dramatização pelos 

comunitários sobre os temas discutidos, como técnica de avaliação das atividades 

                                                             
21 No relatório costa como: Coordenação de Produção de Produtos Sustentáveis - DISAN/BsB –  Porém, não 

corresponde com a nomenclatura atual do setor. 
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desenvolvidas durante a Oficina e como momento de descontração entre os 

participantes.   

 Algumas palavras chamam atenção no objetivo dos Ciclos: “Capacitação”, 

“integração” e “apresentação”. O Acordo de Gestão é um documento estratégico na 

forma de captura das espécies e uso território, sendo nele descritos locais de pesca, 

horários, quantidade de pescado, acesso etc. Ou seja, ele definirá toda conduta 

extrativista. O envolvimento completo das comunidades para a construção do 

documento é fundamental para o sentimento de pertencimento e posterior respeito 

às normas construídas.  

 Integrar os saberes dos comunitários com o conhecimento científico é um 

desafio enorme, pois está alicerçado no paradigma de poder da ciência sobre os 

conhecimentos tradicionais. Diante disso, a estratégia de capacitar e apresentar 

informações no formato de palestra, com o intuito de gerar integração, pode ser mais 

um elemento de controle, do que algo que leve a comunidade o acesso ao poder, 

objetivo maior da participação social. 

 A capacitação dos comunitários para promover a integração entre os saberes 

é um ponto que apresenta séria monopolização de conhecimento da ciência, 

contradizendo a promoção da integração de conhecimento. A afirmação que a 

capacitação é o caminho para integrar saberes, transforma as comunidades em 

simples receptores, sendo a academia e o saber cientifico ocupando patamar de 

maior importância. O saber local é empírico e desprovido de racionalidade teórica, 

não dialogando com o saber vindo dos espaços de poder (academia e Estado). 

 A partir da análise dos relatórios, foi percebido que as metodologias utilizadas 

geraram consulta aos participantes quanto aos saberes locais. Porém, não se pode 

afirmar se os resultados esperados foram alcançados na perspectiva da participação 

que emancipa e empodera, pois não se registra nenhum tipo de avaliação do 

trabalho,com exceção do teatro ocorrido na II Oficina. Os registros não se detém a 

questões relativas a articulação interna das comunidades, mobilização, tipo de 

envolvimento, técnicas utilizadas, entre outras questões importantes para 

compreender o processo. A complexidade da participação e a falta de seu 

entendimento, não dá ao órgão instrumentos que possam aferir de fato o processo 

participativo das atividades. 
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b) Conselho Gestor Deliberativo. 

 No ano de 2011 foi iniciado o processo de formação do Conselho Gestor 

Deliberativo, com reuniões que no ponto de vista da equipe do ICMBio, eram 

participativas e considerava os saberes das comunidades. O Conselho Pastoral da 

Pesca conduzia, paralelamente, reuniões e discussões sobre co-gestão nas 

comunidades.  Em 2012, foi realizado o Diagnóstico Socioambiental para embasar a 

formação do Conselho. O Diagnóstico foi produzido por uma empresa de 

consultoria, através de contrato entre o ICMBio e o PNUD – Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento, baseado no Roteiro Metodológico para Formação 

de Conselhos Deliberativos de Reservas Extrativistas e Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, que foi substituído pela IN ICMBIO Nº 09/2014. 

 O Diagnóstico possui 132 páginas e nele estão informações como a 

caracterização histórica e situação socioeconômica das populações, problemas 

ambientas e a visão dos beneficiários sobre a RESEX.  

 O documento descreve as seguintes etapas, como norteadoras para 

elaboração do diagnóstico: 

a) Base técnico - científico: Esta etapa refere-se ao levantamento bibliográfico 

do estudo, que foi atualizado por pesquisas de campo feitas pela equipe de 

trabalho; 

b) Planejamento integrado: Trata-se da integração entre a equipe da consultoria, 

ICMBio, Grupo de Trabalho para formação do Conselho (com os 

representantes do futuro Conselho), colônias e associações de pescadores e 

marisqueiras; 

c) Reconhecimento da área: Realizado através de pontos marcados em GPS, 

registros fotográficos e dados obtidos com participantes dos grupos 

envolvidos no diagnóstico; 

d) Laudo socioambiental e econômico: Laudo realizado a partir de 120 

questionários estruturados e entrevistas informais com as comunidades; 

e) Planejamento participativo/Oficinas Participativas: Temas como: Uso dos 

recursos naturais; relação com o meio natural; sazonalidade das atividades 

de pesca e questão de gênero foram utilizados nas 12 Oficinas Participativas. 
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As Oficinas ocorreram nas seis comunidades da RESEX: Acaú/PB, 

Caaporã/PB; Carne de Vaca/PE, Povoação São Lourenço/PE; 

Tejucupapo/PE e Baldo do Rio/PE, com participação de 510 pessoas. Como 

ferramentas participativas, foram utilizadas: Linha do tempo, Pré- construção 

do perfil dos beneficiários, mapeamento do uso dos recursos (com mapas e 

questionários semiestruturados) e calendário sazonal das atividades de 

pesca.  

 Quanto à participação das populações tradicionais no processo do 

diagnóstico, assim está descrito no documento: 

 
A participação das populações tradicionais beneficiárias da unidade, 
em todas as etapas de desenvolvimento do diagnóstico e das 
oficinas, foi importante para o aumento do sentimento de 
“propriedade” junto a essas populações. É de grande importância, 
que os diversos beneficiários da unidade percebam o diagnóstico 
socioambiental, como instrumento de planejamento que incorpora 
suas visões e demanda, tornando-o uma obra de muitos autores, um 
documento vivo e amplamente utilizado. Incorporando as varias 
responsabilidades das partes envolvidas, servindo como exercício 
prático, para o início da formação do conselho deliberativo da 
RESEX. (ICMBio/PNUD, 2012, P.9) 
 

 A participação descrita pelo documento envolve basicamente a presença e 

voz dos comunitários nas ações. Não há condição de saber se de fato o documento 

representa as visões e demandas das comunidades, pois este objetivo depende de 

diversos fatores, ligados desde a condução das reuniões e mobilização para tal até, 

e principalmente, de como as comunidades chegaram nesses encontros.  

 De acordo com o Diagnóstico, em Acaú não ocorreram oficinas no formato 

que fora planejado, como nas demais comunidades. No primeiro agendamento a 

comunidade não compareceu, apesar da mobilização. Assim, não foram aplicadas 

na comunidade de Acaú as ferramentas “Linha do Tempo” e “Perfil dos 

beneficiários”. Diante do ocorrido, foi remarcada nova reunião, mas com foco na 

sensibilização a respeito da formação do Conselho Gestor e sobre a paralisação da 

balsa, que transportava carros e pessoas entre Acaú e Carne de Vaca.  Nosegundo 

agendamento, 19 pessoas estiveram presentes. Nas falas, alguns mostraram 

desconhecer os objetivos da RESEX, assim, rejeitando-a. A equipe teve 
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oportunidade de explicar o que era a RESEX e seus objetivos, como é feita a gestão 

e a importância da participação de todos.  

 O Conselho Gestor da RESEX instituiu um Grupo de Trabalho para conduzir 

as discussões a respeito do Plano de Manejo. Foram acompanhadas duas reuniões, 

nos dias 18/11/2014 e 1/12/14. Neste GT possuem dois representantes dos 

pescadores e marisqueiras, um esteve presente na reunião de novembro /2014 e 

nenhum na reunião de dezembro;2014. As reuniões estavam pautadas no Plano 

para Gestão Adaptativa, utilizando o Software Miradi22 como parâmetro. Para tanto, 

foram elencados os elementos que deveriam ser discutidos e definidos, para 

alimentar o sistema, entre eles: Atores interessados, formação de equipe, visão, 

alvos de conservação, alvos de bem estar, ameaças, entre outros. Esses elementos 

fundamentam o processo de padrões abertos, metodologia para projetos de 

conservação que é trabalhada nos cursos de formação do ICMBio. Essa discussão 

sobre o Plano de Manejo tem se estendido, diante de questões burocráticas entre o 

ICMBio e a CPRH, órgão que irá financiar o Plano e está analisando o edital de 

contratação.   

 Nas reuniões analisadas, houve momentos de apresentações técnicas, como 

mostra a figura 25 e outros com metodologias mais interativa, ilustrado na figura 26. 

Nas palestras técnicas, viu-se o desinteresse da representante dos pescadores e 

marisqueiras presente, através das expressões corporais de desânimo, falta de 

interação e uso de celulares durante a atividade (o que ocorre também nas reuniões 

do Conselho Gestor por alguns participantes). Apesar disso, ainda houve fala da 

representante, porém, sem grande relação com o que estava sendo discutido. 

   

                                                             
22 Miradi é um software para ajudar os gestores de projetos de conservação, seguindo o processo de Padrões 

Abertos. Mais informações nos sites: https://www.miradi.org/ e http://cmp-openstandards.org/ 
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Figura 25. Palestra na Reunião do GT Plano de Manejo - Conselho Gestor Deliberativo da RESEX Acaú-Goiana 

Fonte: A autora (2014) 

  

 

Figura 26. Dinâmica na Reunião do GT Plano de Manejo - Conselho Gestor Deliberativo RESEX Acaú-Goiana 

Fonte: A autora (2014) 

   

 Foram observadas quatro reuniões do Conselho Gestor Deliberativo, nos 

anos de 2014 e 2015, todas ocorridas no auditório da Agência de Desenvolvimento 

do Município de Goiana. Entretanto, depois de analisada as atas das reuniões, das 

dez atas que possuem identificação do local da reunião, observou-se que duas 

ocorreram na comunidade tradicional de Tejucupapo, uma em Caaporã, e as 

demais, no Centro do Município de Goiana. Os analistas ambientais entrevistados 

justificam esta centralização por questões relacionadas ao fornecimento das 

refeições e demais questões logísticas. O fato é que, desta forma, se restringe a 
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presença maciça da comunidade nas reuniões, que são públicas, transformando - se 

um elemento negativo na busca pela participação efetiva das populações na gestão 

da RESEX. Não há aqui a pretensão de diminuir as dificuldades, pois é 

compreendido que são a partir delas que nascem as soluções, porém, o objetivo é 

identificar a relevância do esforço em repensar estratégias de encontros que possam 

criar verdadeiras arenas de debates igualitários.  

 Na 7ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor, dia 8 de setembro de 2014, 

ocorreu a eleição dos conselheiros. O Colegiado ficou com a seguinte configuração: 

Quadro 7. Composição do Conselho Gestor Deliberativo da RESEX Acaú-Goiana 

Instância Instituição Quantidade 

Presidência ICMBio 1 

Governamental  Ministério da Pesca; 

 Pref. de Caaporã – PB; 

 Fundação Joaquim Nabuco; 

 Centro de Pesquisa e Conservação da 

Biodiversidade Marinha do Nordeste – 
CEPENE/ICMBio;  

 Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH 
(PE); 

 Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente - SUDEMA (PB); 

 Pref. Goiana – PE; 

 Pref. de Pitimbú – PB. 

 UFPE 

 IFPB 

5 Titulares e 5 suplentes. 

Sociedade Civil  Conselho Pastoral da Pesca – CPP; 

 Federação das Indústrias de Pernambuco – 

FIEPE; 

 Comitê da Bacia do Rio Goiana; 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

– SENAI. 

2 titulares e 2 suplentes 

Empresas privadas  Usina Santa Tereza (PE); 

 Usina Tabu (PB); 

 Lafarge Cimentos (PB); 

 Brennand Cimentos (PB); 

 Atlantis Aquacultura (PE); 

 Oxinor Pigmentos (PE) 

3 titulares e 3 suplentes. 

Comunidades 

Tradicionais 
 Baldo do Rio (PE); 

 Tejucupapo (PE); 

 Povoação de São Lourenço (PE); 

 Carne de Vaca (PE); 

 Caaporã (PB); 

 Acaú (PB). 

Cada comunidade possui 

dois titulares e dois 
suplentes, totalizando 14 
titulares e 14 suplentes. 

 

 Por decisão do Conselho, o IBAMA, a UFPE, UFRPE, UFPB e IFPB foram 

convidados posteriormente para preencher duas vagas de suplência do colegiado. 

Porém, destas, apenas se apresentaram representante a IFPB e UFPE, assim, 

compondo também o Conselho. 
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 As reuniões do Conselho Gestor seguem a pauta que é definida pelos 

conselheiros e divulgada antes da reunião, via e-mail. Quando os conselheiros não 

tem acesso a computador, o ICMBio se comunica através de telefone ou com visitas. 

A reunião é conduzida pelo presidente, o chefe da Unidade e tem como atual 

secretário o representante do Comitê de Bacia do Rio Goiana, que está no seu 

segundo mandato, junto com uma representante das comunidades tradicionais. Uma 

das atividades do secretário do Conselho é o registro das atas, que apresentam 

muitas falhas na coerência textual, registro de nomes, entidades e organização das 

falas. As atas do Conselho, documentos oficiais e pesquisas científicas estão 

disponibilizados na Biblioteca Virtual da RESEX Acaú-Goiana para toda sociedade. 

A ata é uns dos principais documentos do Conselho e quando mal redigida, pode 

comprometer decisões relevantes que impactam diretamente nos objetivos da 

RESEX. O transporte e alimentação das comunidades tradicionais para as reuniões 

são garantidos pelo ICMBio, que vem atravessando dificuldades para custear e 

declarou no encontro do dia 16 de janeiro de 2016, que não teria mais condições de 

realizar as próximas reuniões, caso os recursos para tal ação não fossem 

repassados. Se o Conselho é visto e tratado pelo órgão como o principal espaço 

participativo na gestão das Unidades de Conservação, a falta de prioridade para que 

este colegiado funcione demonstra uma falha grave na gestão. 

 As reuniões, quando realizadas no auditório da Agência de Desenvolvimento 

de Goiana, possuem layout de organização que destaca as assimetrias dos grupos 

de conselheiros, além de não estimular a participação de todos, pois hierarquiza o 

espaço.  As cadeiras são presas umas nas outras e posicionadas em formato de 

sala de aula, como mostra Figura 28, dificultando a comunicação entre os 

participantes. 
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Figura 27. Reunião do Conselho Gestor da RESEX Acaú-Goiana 

Fonte: A autora (novembro, 2014) 

 Os Conselhos Gestores têm a função principal promover a participação social 

na gestão das Unidades de Conservação. Seus princípios, diretrizes e objetivos 

relacionados com a conservação da biodiversidade, equidade nas condições de 

participação, formação e capacitação dos conselheiros e relação com demais 

entidades são na verdade, grandes desafios de gestão.  

 O CG Deliberativo da RESEX, no dia da eleição de novos conselheiros para o 

biênio 2015/2016, participou de um processo de avaliação, conduzida pelos gestores 

do ICMBio. O objetivo era aferir a participação das instituições que tinham desejo de 

participar do Conselho, assim como das que decidiram sair e daquelas que não 

responderam aos comunicados, com foco na eleição. Como metodologia, utilizaram 

o método ZOOP, através de tarjetas com as seguintes respostas: 1 - Alta 

participação; 2 - Média participação; 3 - Baixa participação; 4 – Nenhuma, como 

mostra a Figura 28.  
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Figura 28. Lista de instituições avaliadas pelo Conselho Gestor da RESEX Acaú-Goiana  
Fonte: A autora (novembro, 2014) 

 

 Para a avaliação, foi usado como critério de participação a frequência nas 

reuniões e o desempenho junto às atividades do conselho. A partir da avaliação 

realizada, os conselheiros votaram na permanência ou não, das instituições no 

Conselho. Abaixo, nas figuras 29 e 30, seguem as fotos do momento da avaliação. 

 

 

Figura 29. Condução da avaliação realizada pelo ICMBio 

A autora (2014) 
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Figura 30. Momento da votação na avaliação do Conselho Gestor da RESEX Acaú-Goiana 

Fonte: A autora (2014) 

 

 A participação das comunidades não foi avaliada, apenas das demais 

instituições, visto que o resultado do processo serviria de critério para permanência 

ou não das instituições no Conselho e as comunidades não podem ser retiradas do 

fórum. Das 21 instituições avaliadas, 9 foram votadas com alta participação: O 

próprio ICMBio, o Conselho Pastoral da Pesca, a Fundação Joaquim Nabuco, 

Prefeitura de Goiana, Órgão Estadual de Meio Ambiente da Paraíba e 4 entidades 

da iniciativa privada da região. Seis foram votadas com baixa participação: UFPE, 

UFPB, Ministério da Pesca – PB, Superintendência do Patrimônio da União da 

Paraíba e de Pernambuco, Comitê da Bacia do Rio Goiana e uma Usina. A CPRH 

foi considerada média participação e a Prefeitura de Caaporã, sem participação 

alguma.  

 Alguns pontos chamam atenção no processo. 1 - Não houve debate mais 

profundo sobre os critérios para se avaliar a participação e do papel dos 

conselheiros dentro do fórum e suas implicações. 2 - O fato das comunidades não 

serem avaliadas pelo grupo, mesmo com os critérios subjetivos utilizados, pode 

diminuir o senso de coletividade do Conselho e de pertencimento das comunidades 

no grupo. 3 - Apesar da Prefeitura de Caaporã ter sido avaliada como “sem 

participação”, após a fala do Secretário de Meio Ambiente justificando as ausências 
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e assumindo novo compromisso, o CG votou na permanência da mesma, assim 

como a Usina avaliada com baixa participação. 4 - A UFPE e UFPB foram avaliadas 

com baixa participação, entretanto o ICMBio colocou para a plenária a relevância do 

setor de ensino e pesquisa no fórum e sugeriu fazer novo contato, quando colocado 

em votação, foi reconsiderado e as instituições foram reconvidadas, já que ainda 

havia vagas, assim, foram feitos os convites para UFPE, UFPB, IFPB e UFRPE. 5 – 

A reunião para avaliação e eleição tomou todo o dia.  

 O momento da avaliação e eleição foi a última atividade ocorrida no dia e os 

participantes estavam cansados. Isto tornou o momento um pouco tumultuado e no 

final, as pessoas já estavam querendo ir embora, prejudicando a dinâmica. O fato 

pode ter comprometido as decisões coletivas, assim como, os critérios de avaliação 

não terem sido amplamente discutidos.  

 Os instrumentos e espaços propostos pelo ICMBio na gestão da RESEX 

Acaú-Goiana estão em sintonia com a proposta do órgão e suas diretrizes. As ações 

estruturadoras da UC foram e estão sendo realizadas com presença das 

marisqueiras e pescadores, envolvimento de várias lideranças e o Conselho Pastoral 

da Pesca. Cabe um olhar do órgão para as atividades, considerando os propósitos e 

objetivos da RESEX e acima de tudo, problematizando sempre as atividades, com 

vistas para o alcance das comunidades, sem julgamentos, trabalhando em prol da 

conservação do ambiente, sua biodiversidade e povos.  

 Um passo fundamental é se debruçar sobre os problemas e características 

das comunidades e acima de tudo, conhecê-las, para daí pensar coletivamente a 

gestão da RESEX Acaú-Goiana, extrapolando diretrizes e criando algo 

personalizado. 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

3.3. Participação na perspectiva da Comunidade de Acaú, frente à gestão 

da RESEX Acaú-Goiana 

 

 

 A comunidade de Acaú, como descrito no capítulo 2, possui uma dinâmica de 

organização para luta e participação fragilizada, quando se considera a gênese da 

organização social desta comunidade para estes fins. Suas bases se constituíram 

diante da iniciativa de atores externos a comunidade, o que distancia as pessoas de 

espaços como a Colônia de Pescadores e Associação das Marisqueiras.  Entretanto, 

a partir da visão e atuação de algumas lideranças e representações, especialmente 

através da Associação de Marisqueiras de Acaú, a comunidade local caminha para o 

fortalecimento e empoderamento, na busca de espaço na gestão da RESEX Acaú-

Goiana. 

 A participação da comunidade na criação da RESEX foi estudada na 

dissertação de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente de Fadigas (2009), 

através da atuação das marisqueiras. A pesquisa teve como objetivo a análise de 

como os espaços decisórios participativos contribuíram para o processo de criação 

da RESEX Acaú-Goiana e para o fortalecimento da cidadania das marisqueiras 

locais. A pesquisa concluiu que o processo de criação da RESEX Acaú-Goiana 

surgiu da inquietação das marisqueiras, quando deparadas com o declínio dos 

recursos do seu sustento e constatou que a mobilização social destas mulheres não 

se restringiu a falar só em nome delas, mas representaram a comunidade pesqueira 

como um todo. A autora diz que no processo de criação, as falhas ligadas na 

concentração de intervenções nas lideranças locais (que não necessariamente eram 

as mulheres que iniciaram o movimento de criação), foram devido à falta de 

metodologias participativas conduzidas pelos órgãos ambientais envolvidos na 

criação da Unidade. Fadigas (2009) finaliza suas conclusões afirmando que a 

RESEX é um espaço de articulação e de diálogo entre atores com diversos 

interesses e que as marisqueiras de Acaú, mesmo não reconhecidas devidamente 

na fase de criação pelo Poder Público, foram inseridas nas esferas de decisão e 

possuem por tanto um importante instrumento de empoderamento.  
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 De fato, o Conselho Gestor tem esta finalidade e possui a estrutura básica 

determinada pelo órgão federal que o rege, entretanto, questiona-se a limitação de 

apenas um fórum como principal espaço para promover a participação dos 

pescadores e marisqueiras na gestão da RESEX Acaú-Goiana. É interessante, no 

diálogo com os comunitários, verificar e identificar se existem outros espaços que 

tenham dinâmica que se aproximem com sua lógica de organização, comunicação, 

adequando a realidade local, assim, produzindo meios para a efetiva participação, 

como determina a IN nº3 do ICMBio, nas suas diretrizes. 

 As mulheres marisqueiras ainda são protagonistas no acesso aos espaços 

participativos promovidos pelo Estado e estão caminhando, através de formações e 

trocas de experiências, para o fortalecimento da identidade da comunidade. A 

Associação das Marisqueiras é o espaço onde ocorrem estas transformações. 

  Para identificar e analisar o olhar e compreensão do que significa Participação 

para os comunitários de Acaú, a pesquisa ora apresentada se valeu de diversas 

técnicas e recursos metodológicos. Foram realizadas observações (participantes e 

não participantes) nas reuniões do Conselho Gestor (CG) Deliberativo da RESEX; 

entrevistas semiestruturadas junto aos Conselheiros de Acaú do CG (dos quatro 

conselheiros, três são marisqueiras associadas); entrevistas projetivas com 

comunitários; entrevistas semiestruturadas com os anciãos da comunidade, 

presidente da Colônia de Pescadores Z-10 de Acaú e com a primeira e a atual 

presidentes da Associação das Marisqueiras de Acaú; análise dos registros das 

Oficinas para criação do Acordo de Gestão e Diagnóstico Socioambiental para 

criação do Conselho Gestor; entrevista com o Conselho Pastoral da Pesca, 

enquanto entidade de apoio na organização e incentivo para participação dos 

pescadores nos espaços de luta e interesse; além da convivência com os 

comunitários no período da pesquisa de campo (cerca de 15 meses). O gráfico 3 

mostra o diagrama com todos os atores entrevistados para tal análise. 
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Gráfico 3. Entrevistados no processo de pesquisa - Participação sob a ótica da Comunidade de Acaú 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 A técnica das entrevistas projetivas (Figura 31) é uma forma de interação 

social e gera dados objetivos, que poderiam ter sido obtidos através de outro tipo de 

levantamento, ou subjetivos, aqueles que apensas com esse tipo de contato é 

possível se obter. Para esse grupo, a entrevista foi aplicada com auxilio de 

dispositivos visuais, onde os entrevistados puderam, de forma mais livre, falar sobre 

o que viam ou liam, assim, podendo se tocar em temas delicados, que poderiam ser 

difíceis de tratar diretamente. Esta técnica motiva os participantes a se exporem com 

maior facilidade (MINAYO, 2013).  
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Figura 31. Entrevista projetiva realizada junto à marisqueiras integrantes da Associação das Marisqueiras. 
Fonte: Jéssika Azevêdo (maio, 2015) 

 

 A entrevista projetiva foi articulada pela liderança da Associação das 

Marisqueiras em conjunto com uma pesquisadora da UFPB residente na 

comunidade, com boa relação com os comunitários (homens e mulheres). Porém, 

mesmo com um universo de cerca de trezentas mulheres associadas, a quantidade 

de participantes foi pequena. A pouca quantidade de pessoas na entrevista projetiva, 

ratificou as observações e entrevistas realizadas como os demais atores, que 

identificam o interesse em benefícios materiais em curto prazo, como ponto de 

estímulo para que grande parte dos comunitários participem, pelo menos com a 

presença, de encontros, reuniões e demais ações. Discussões a respeito da Bolsa 

Verde23 sempre trazem grande número de pessoas nos encontros, o que mostra a 

correspondência com os anseios e sonhos da comunidade em relação à RESEX, 

que será identificado mais a frente. Outro ponto é o descrédito com pesquisadores, 

que possuem uma relação histórica entre pesquisador e pesquisado de “uso”, onde 

muitas vezes não acessam os resultados, não participam de pesquisas 

colaborativas, assim, não sendo formadores de conteúdo e sim meros 

“entrevistados”. 

                                                             
23 Bolsa Verde é um Programa de Apoio a Conservação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, ligado ao 

Programa Brasil sem Miséria, criado em 2011. O Programa, trimestralmente, concede o valor de R$ 300,00 para 
as famílias que vivem em condições de extrema pobreza em áreas de conservação ambiental e que desenvolvem 

atividades de uso sustentável em RESEX, FLONA e RDS, assim como, em assentamentos rurais e áreas que se 

concentram populações tradicionais. 
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 A entrevista foi realizada com um grupo de 10 pessoas, na terceira tentativa 

de agendamento. A técnica foi selecionada para estimular a participação de todos e 

criar um ambiente confiável, a fim de que as pessoas pudessem se colocar de forma 

livre. Foram convidados homens e mulheres, independente de serem ou não 

beneficiários da RESEX. A pesquisa valoriza o principio de que todos são 

impactados pela gestão, por isso, não restringiu seu universo. Seguiu o roteiro pré-

estabelecido (Apêndice VI), onde, foram apresentadas imagens, mapas e situações, 

que levaram os participantes a refletir coletivamente e assim, responderem os 

questionamentos de forma focalizada na problemática. 

 A principal questão posta aos comunitários e Conselheiros de Acaú no 

Conselho Gestor Deliberativo da RESEX foi a respeito do que é participar. A partir 

das respostas pôde-se ler e interpretar com mais profundidade os demais pontos da 

pesquisa relativos à visão dos entrevistados e interpretar as demais questões. 

 O Quadro 8 mostra a lista de expressões sobre a compreensão do que 

significa participar, na visão dos comunitários e conselheiros. Os comunitários 

listaram nove expressões e os conselheiros seis. 

 

Quadro 8. Expressões sobre o conceito de Participação na visão da Comunidade de Acaú. 

COMUNITÁRIOS CONSELHEIROS 

Ir para reunião Opinar 

Prestar atenção Votar 

Responder aos questionamentos Falar o que é errado 

Ter informações Falar o que pensa 

Participar24 das atividades propostas Dar opinião e ser acatada (se for boa) 

Ouvir e repassar corretamente Falar e exigir 

Ter responsabilidade  

Tranquilidade 

 

 

                                                             
24 Compreendida pelos comunitários, naquele contexto das respostas, como presença. 
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 A partir das expressões dos grupos, foi desenhado um resumo analítico em 

forma de gráficos da visão do que é participar na ótica da comunidade e dos 

conselheiros, para a partir daí, realizar-se as interpretações posteriores, através da 

análise de conteúdo (MINAYO, 2013).  

 Gonh (1993), diz que os conceitos de participação aparecem de acordo com o 

que se entende como ela é. 

  Na entrevista com os representantes de Acaú no Conselho Gestor 

Deliberativo da RESEX, houve por parte dos entrevistados, uma análise mais 

conectada com o modelo colocado nos espaços de participação promovidos pelo 

ICMBio, da atuação da comunidade neste espaço, onde os elementos relacionados 

a expressão oral obtiveram mais representatividade no grupo das respostas. Isso 

mostra o resultado que a presença nesses espaços também é um elemento de 

formação. Já no grupo dos comunitários, o papel de receptor fica claro nas 

respostas dadas, o que demonstra ainda o distanciamento deste grupo nas decisões 

e no formato de condução dos encontros. 

 A relação entre participação e conquista de poder pela comunidade é aparece 

no momento em que as respostas apontam a o obter informação como elemento 

participativo. Quando respondem que participar é “prestar atenção”, “responder”, “ter 

informações”, “ir para as reuniões” e “participar das atividades”, os respondentes 

mostraram a falta de autonomia no processo de participação, pois as respostas 

surgiram no contexto, onde o “governo” tinha que promover as reuniões e encontros 

e assim, convidá-los. Os elementos representam a espera de soluções de fora da 

comunidade, entretanto, o anseio é de estar nos espaços, podendo colaborar de 

alguma forma, se comprometendo, no processo de “aprender” para “repassar” e 

abertos para negociação de forma pacífica com o Estado. 
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Figura 32. Imagens selecionadas pelos comunitários que estão relacionadas com participação. Entrevista 

projetiva em Acaú – PB 

Fonte: Jéssika Azevêdo (maio, 2015) 

 Gohn (2003) alerta para a participação em espaços promovidos pelo poder 

público, afirmando que a institucionalidade deles reafirma as relações de dominação. 

Apesar dos espaços participativos que existem no Brasil terem sido conquistas da 

sociedade civil sobre o Estado dominante, se os mesmos não forem reconhecidos 

desta forma pela comunidade, tornam-se simplesmente estruturas governamentais, 

que “permitem” que a comunidade opine, sem grandes alterações nas bases de 

decisão. Essa participação não deverá ser compreendida como algo preexistente e 

sim, processo de conquista, para que não caia na relação de concessão, tirando o 

mérito daqueles que lutaram por ela. (DEMO, 2002). 

 Já a importância dada ao “falar e ser ouvido” é latente nos conselheiros, que 

prezam em ter voz nas reuniões do conselho gestor. Sempre fazem colocações, 

denuncias e provocações. As populações tradicionais da RESEX, em termos gerais, 

ainda não conseguem ter um alinhamento nos posicionamentos perante o Conselho, 

mas isto se deve também, ao grau de articulação que se encontram. Os 

conselheiros avaliam como uma das maiores conquistas a possibilidade de 

monitorar e denunciar as ações do Estado e outros atores contra os elementos 

naturais e sociais relacionados a RESEX. 

 Para aqueles comunitários que não se envolvem diretamente na Associação, 

não acompanham as lutas, nem tão pouco conhecem com profundidade a RESEX e 
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suas verdadeiras características e possibilidades, participar ainda é visto de modo 

geral como receber, esperar, acatar. Houve um momento na entrevista projetiva que 

foram apresentadas duas imagens. Uma era de uma reunião com as pessoas 

posicionadas em circulo e a outra, uma reunião com as cadeiras posicionadas como 

sala de aula tradicional, para uma palestra. Foi questionado ao grupo em qual das 

situações eles iriam se sentir mais a vontade para ir e todos apontaram para a 

imagem da sala de aula. Quando solicitada a justificativa da resposta, uma 

marisqueira adulta declarou: “Desse jeito é mais organizado, silencioso. Melhor pra 

gente entender e ouvir o “professor”. Tem mais ordem”.  

 Os discursos dos dois grupos (Conselheiros e Comunitários) são diferentes 

em termos de perspectiva de participação e objetivos. Claramente, aquelas pessoas 

que estão inseridas nos espaços como Conselhos, Grupos de Trabalho e outros que 

não necessariamente são oferecidos pela RESEX, conseguem fazer uma leitura 

mais crítica do seu papel nesses espaços. Os conselheiros se consideram 

participativos na gestão da RESEX Acaú-Goiana, segundo eles, pois sempre estão 

presente nas ações propostas pelo ICMBio, além de terem, no geral, uma boa 

relação com o Instituto, o que apontaram ser um ponto alto para a participação de 

Acaú na gestão da UC. Os entrevistados (comunitários e conselheiros) afirmam que, 

a presença da liderança comunitária nas atividades e diretamente na mobilização 

para reuniões e ações diversas, é definitiva para que a comunidade esteja presente 

nos encontros. Além disso, as pautas dos encontros, como já discutido 

anteriormente, determina o interesse por esses momentos. 

 Na RESEX Acaú-Goiana ocorreram diversas atividades de cunho 

participativo, onde os comunitários de Acaú são convidados e envolvidos, estando 

presente na maioria dos momentos e em algumas vezes, com grande número de 

pessoas. Apesar disso, todos os entrevistados afirmam que as pessoas da 

comunidade que “reclamam” da RESEX, o fazem por não está presente nos 

encontros e reuniões que se convoca. Também foi pontuada pelos gestores do 

ICMBio na RESEX esta relação entre a quantidade de pessoas presentes versus 

envolvimento nas questões da UC. Paterman (1993, apud Gohn, 2003), diz que 

deve haver a busca pelo envolvimento igualitário, pois muitos podem estar presentes 

nas reuniões, encontros, mas poucos que irão decidir.  
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 De fato, participar não tem um possui conceito global. Em Acaú, a 

compreensão do que significa participar para os comunitários se distingue. As 

vivências, experiências, necessidades e realidades dos grupos internos vão 

moldando o entendimento desse conceito e assim, conduzindo suas falas e atitudes 

frente à RESEX e tudo que a envolve. Apesar das marisqueiras da Acaú terem sido 

um dos grupos que impulsionaram a criação da UC, não é visto um número 

considerável de pessoas atuando na gestão, tanto da Associação, quanto na própria 

RESEX. Paralelamente, aquelas que assumiram o papel de responsabilidade frente 

a Reserva e outras questões da comunidade têm feito com empenho.  

 Na visão da comunidade, o que dificulta a participação junto à gestão da 

RESEX é a pouca colaboração da maioria das marisqueiras; muitas atribuições, 

atividades de casa, outras prioridades; falta de interesse, preguiça; falta de saúde; 

falta de incentivo financeiro e; comunicação errada. Já para os que representam a 

comunidade no Conselho Gestor da RESEX, o que dificulta a participação das 

pessoas é a falta de entendimento sobre o que é a RESEX e seus objetivos; 

desinteresse pelas reuniões convocadas; a relação não tão boa com o ICMBio, por 

causa das fiscalizações e limitações impostas pela RESEX e até mesmo, por 

questões que não são ligadas a RESEX, mas a comunidade julga que sim; falta de 

representatividade dos homens nas discussões. 

 Os homens tem pouco envolvimento na gestão da UC. Todos os grupos 

entrevistados associam com a falta de comprometimento do Presidente da Colônia 

Z-10 com a Reserva, inclusive o próprio presidente reconhece isto, porém se diz 

incapaz de participar das reuniões, por ser uma atividade voluntária. 

 Demo (2002) diz que os obstáculos devem ser encarados para o alcance da 

participação, uma vez que se trata de uma conquista de espaço e autonomia e parte 

de quebra de paradigmas da estrutura de gestão top-dow que prepondera no Estado 

Brasileiro.    

 Um dos pontos que foi levantado durante a pesquisa pelos entrevistados, foi a 

atuação predatória dos próprios pescadores e marisqueiras. Atitudes que vão de 

encontro com os objetivos de conservação da RESEX, como pesca com uso de 

apetrechos ilegais ou em época de defeso e construções sobre invasão de 
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manguezal, constituem situações que distanciam os pescadores e marisqueiras da 

gestão da UC, consequentemente, de tudo que diz respeito a ela.  

  Acaú pode se caracterizar como a comunidade dos contrários. Vê - se nela 

pessoas, como a atual presidente da Associação das Marisqueiras, que mesmo com 

a saúde comprometida, dedica tempo a causa das marisqueiras e pescadores, pois 

a Associação, cada vez mais, assume responsabilidades e acolhe além das 

mulheres, os homens pescadores. Paralelamente, existem lideranças que 

reproduzem o sistema hierárquico, centralizador e conservador, abstendo-se de se 

envolver nas lutas da categoria, assim, desmotivando e distanciando seus liderados 

de estarem engajados nesses espaços de mudança. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Publicações de instruções normativas, resoluções e recomendações, leis e a 

própria Constituição Federal dispõe de uma teia de determinações legais onde a 

participação é princípio para o sucesso da gestão em unidades de conservação. A 

participação, conceito que possui várias óticas de percepção e níveis, é valorizada 

como chave para se alcançar os objetivos de conservação das áreas protegidas, por 

isso, citada por diversas vezes como precedente a qualquer decisão tomada, desde 

a criação das unidades até o monitoramento do funcionamento. 

 Entretanto, a compreensão da amplitude da participação e a relação direta 

com o Poder, não é consenso entre os gestores e populações tradicionais que estão 

envolvidas nas unidades de conservação. Para tanto, cabe análise e discussões das 

diversas visões a respeito do que significa participar, assim como, a observação do 

contexto histórico em que as áreas se encontram, a relação com o território e suas 

territorialidades, a forma que a comunidade se organiza, os instrumentos e espaços 

disponíveis para que a participação possa acontecer ou ser buscada e os conflitos 

socioambientais apresentados, 

 Um princípio que deve ser considerado nas análises de processo de 

participação é o histórico colonizador que nosso país se encontra e a violência com 

que as populações tradicionais são tratadas. Discutir essas questões é ponto de 

partida para qualquer processo participativo. Entretanto, também é desconfigurar 

padrões que já se estabeleceram ao longo dos anos e está cristalizado na mente da 

sociedade civil e poder público. Até as tentativas de gestão participativa, quando não 

encaram esta realidade, tornam-se pouco eficazes. 

 Participar não pode ser encarado como uma “fase” ou “etapa” de um processo 

e sim como um alicerce, um princípio. As assimetrias que estão postas são de 

diversos níveis e naturezas e elas distanciam o alcance da participação igualitária. 

Cabe um olhar critico ao que se promove como “gestão participativa”, para que não 

seja mais coerente com os anseios da sociedade.   

 Nos oito anos de criação da RESEX Acaú-Goiana, houve avanços 

substanciais na busca do envolvimento das populações tradicionais na gestão das 
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unidades de conservação no Brasil, mas ainda há muito que caminhar, pois 

participação é processo e está sempre em construção. 

 A Associação das Marisqueiras de Acaú possui de fato, papel fundamental no 

envolvimento das necessidades das marisqueiras e pescadores de Acaú na gestão 

da RESEX Acaú-Goiana. Através da Associação, Acaú tem acessado benefícios que 

vão além do Bolsa Verde, que é a visão da grande parte da comunidade. Benefícios 

ligados à formação de lideranças, empoderamento,  sentimento de identidade, ainda 

que tímido, estão sendo fomentados entre os comunitários.  A participação da 

Associação das Marisqueiras na gestão da RESEX ainda tem passos largos para 

dar, no entanto, a determinação destes passos e o tamanho deles, só acontecerão, 

quando a comunidade se perceber frágil, encarar os conflitos internos, assumir o 

papel de protagonista de sua história, fortalecer sua identidade e definir seus 

objetivos enquanto grupo. O processo é doloroso, pois, como qualquer mudança, 

requer rupturas, novas alianças, novas prioridades, mas os benefícios que virão, 

compensará todo e qualquer sacrifício.  

 Foi observado que o que muitas vezes é identificado como fraqueza da 

comunidade, nada mais é do que resistência às ações do Estado e que reconhecer 

essa negação ao modelo proposto é romper com padrões vezes já debatidos e 

estudados pelos cientistas e gestores. Também se constatou que os atores que 

geram conflitos socioambientais estão todos com acento no Conselho, desde as 

grandes empresas, até algumas comunidades, o que mostra a complexidade em se 

gerir problemas que os próprios conselheiros promovem, além de ser um campo de 

disputa de Poder constante. 

 Espera-se que Acaú continue na busca do seu fortalecimento enquanto 

grupo, através da busca de autonomia nas decisões, estruturando-se internamente 

através da Associação das Marisqueiras ou outros coletivos que venham a surgir, 

afim de que busquem a autogestão do seu território, sem depender de agentes 

externos para pautar seus encaminhamentos. Espera-se também que a RESEX 

Acaú-Goiana torne-se modelo de gestão para demais unidades, a partir do 

aprimoramento dos conceitos de participação, dando as populações tradicionais 

reais condições de envolvimento profundo, articulando os processos legais aos 
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processos humanos daquele território e o ICMBio sendo alavanca de 

reposicionamento de Poder das comunidades. 

 Não há como uma comunidade tradicional pesqueira no Brasil, diante dos 

atrasos legais no uso e gestão de seus territórios, das poucas pesquisas sobre a 

atividade, dos inúmeros preconceitos que sofrem, das pressões vindas do mercado 

imobiliário, industrial, turístico, ou seja, de toda sorte de dificuldades que as cercam, 

desejar galgar qualidade de vida e respeito, sem que haja uma ruptura séria nos 

paradigmas de gestão. Quando se trata de gestão de unidades de conservação, é 

mister prever que haverão conflitos, pois os recursos naturais são diversos, valiosos 

e desejados. Os conflitos são molas propulsoras de mudanças e é isso que aquela 

Unidade vive. 
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APÊNDICE I - GUIA DE ENTREVISTA: ICMBIO SEDE BRASÍLIA 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA NA RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA:  
O papel da comunidade de Acaú - PB. 

 
Maira Egito Alves de Lima

1
, Vanice Santiago Fragoso Selva

2
 e Gilberto Gonçalves Rodrigues

3
.  

1. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade 
Federal de Pernambuco.           

2. Orientadora e professora do Departamento de Geografia/UFPE 3. Coorientador e professor do 
Departamento de Zoologia/UFPE. 

 DISAT - Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em 
Unidades de Conservação. Diretor -  

 Ciclo de Gestão Participativa – Coordenadora técnica:  
 

Questões norteadoras para entrevistas  

1. Quando o ICMBio iniciou o processo de investimentos na gestão participativa em 
unidades de conservação? A partir de qual demanda, situação ou dados? 

2. O que o ICMBio acredita ser uma gestão participativa? Existe uma visão 
institucional? 

3. Como são destinados e distribuídos os investimentos financeiros do órgão na gestão 
participativa das unidades de conservação? 

4. De que forma é realizado o monitoramento das ações participativas a partir das 
formações realizadas? 

5. Quais orientações são passadas para os analistas ambientais das UCs relativas a 
condução dos  Conselhos Gestores e de que forma é feita? Existem orientações 
especiais para os Conselhos Gestores Deliberativos? 

6. O ICMBio trabalha em parceria com instituições de ensino e pesquisa ou outro tipo 
de instituições para o fortalecimento da gestão participativa nas UCs? Quais são e 
como ocorre?  

7. Há um tratamento especial para Reservas Extrativistas e Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável no âmbito da gestão participativa? (TIRAR DO 
TRABALHO) 

8. Quais são os desafios encontrados pelo órgão na implementação da gestão 
participativa nas UCs com populações tradicionais? 

9. Já foi feita algum tipo de investigação quanto ao olhar das populações tradicionais 
sobre a forma de gestão (formato das reuniões, abordagens, tramitação de 
documentos, registro de reuniões, comunicação e disseminação de informações 
etc)? 

10. Já foi feito algum tipo de investigação quanto a visão do que é participação para os 
povos e comunidades tradicionais? 
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APÊNDICE II - GUIA DE ENTREVISTA ICMBIO RESEX ACAÚ-GOIANA 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA NA RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA:  
O papel da comunidade de Acaú - PB. 

 
Maira Egito Alves de Lima

1
, Vanice Santiago Fragoso Selva

2
 e Gilberto Gonçalves Rodrigues

3
.  

1. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade 
Federal de Pernambuco.           

2. Orientadora e professora do Departamento de Geografia/UFPE. 3. Coorientador e professor do 
Departamento de Zoologia/UFPE.  

 

 Reserva Extrativista Acaú-Goiana 
 

Questões norteadoras para entrevistas ICMBio RESEX: 

 

1. Algum de vocês acompanhou o processo de criação da RESEX? Por favor, 
relatar o processo com ênfase nas fases de participação da comunidade? 

2. Quando o ICMBio iniciou o processo de investimentos na gestão participativa na 
RESEX?  Por favor, relatar as fases/eventos/momentos.  

3. De que forma é realizado o monitoramento das ações participativas a partir das 
ações realizadas? 

4. Como o ICMBio trabalha as parcerias com instituições de ensino e pesquisa ou 
outro tipo de instituições para o fortalecimento da gestão participativa nas UCs? 

5. Como o ICMBio avalia a participação das comunidades na gestão? 
6. Quais os desafios encontrados pelo ICMBio para implementação de uma gestão 

participativa?  
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APÊNDICE III - GUIA DE ENTREVISTA COM CONSELHEIROS DE ACAÚ CG DA 

RESEX ACAÚ-GOIANA 

 
GESTÃO PARTICIPATIVA NA RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA:  

O papel da comunidade de Acaú - PB. 
 

Maira Egito Alves de Lima
1
, Vanice Santiago Fragoso Selva

2
 e Gilberto Gonçalves Rodrigues

3
.  

1. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade 
Federal de Pernambuco.           

2. Orientadora e professora do Departamento de Geografia/UFPE.3. Coorientador e professor do 
Departamento de Zoologia/UFPE. 

 

Princípio: Construir o conhecimento com e a partir das experiências vivenciadas pela comunidade 
estudada. 

 

Local de pesquisa: Município: Pitimbú - PB. Comunidade de Acaú  
 

ENTREVISTA COM CONSELHEIROS DA RESEX DA COMUNIDADE DE ACAÚ 
 

Data 3 de agosto de 2015  

Horário 11h30  

Local Acaú – PB (Casa de Jéssika)  

Contatos Nadir   

Material Gravador, caderno de anotações, câmera fotográfica  

Equipe Maira Egito   

Participantes Nomes    

 

Objetivo Identificar o entendimento que os conselheiros tem sobre participação, os conflitos 

existentes e como avaliam a gestão da RESEX. Avaliar os instrumentos utilizados 
pelo ICMBio 

 

PERGUNTAS 
 

1. Algum de vocês acompanhou o processo de criação da RESEX? Por favor, relatar o processo. 

2. O que vocês entendem como gestão participativa e participação? 

3. Como vocês avaliam a relação do ICMBio com a comunidade? 
4. Como vocês avaliam a gestão do ICMBio na RESEX? 

5. Como vocês avaliam o Conselho Gestor? Acreditam ser um espaço que promove a 

participação? 
6. Como avaliam o formato das reuniões? A dinâmica, local, formação de pauta, ordem das falas, 

alimentação, deslocamento...? 

7. Como foi o processo de construção do Acordo de Gestão? 
8. Como foi o processo de criação do Conselho Gestor? 

9. Como foi o processo de construção do perfil dos beneficiários? 

10. Como avaliam a forma de comunicação do ICMBio com a comunidade? 

11. Como avaliam as metodologias utilizadas pelo ICMBio nas reuniões e encontros? 
12. Quais são as dificuldades encontradas na relação com o ICMBio? 

13. Quais são os pontos altos na relação com o ICMBio? 

14. Como vocês veem a participação da comunidade nas atividades da associação? 
15. Como vocês veem a participação da comunidade nas atividades da RESEX? 

16. Quem tem poder na RESEX? A comunidade ou o Estado? 

 



145 

 

 

 

APÊNDICE IV - GUIA DE ENTREVISTAS CONSELHO PASTORAL DOS 

PESCADORES - REGIONAL NORDESTE 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA NA RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA:  
O papel da comunidade de Acaú - PB. 

 
Maira Egito Alves de Lima

1
, Vanice Santiago Fragoso Selva

2
 e Gilberto Gonçalves Rodrigues

3
.  

1. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade 
Federal de Pernambuco.           

2. Orientadora e professora do Departamento de Geografia/UFPE. 3. Coorientador e professor do 
Departamento de Zoologia/UFPE.  

 

Agente do Conselho:  

Questões norteadoras para entrevistas: 

1. Como iniciou o processo de atuação da CPP? Qual é o histórico de atuação na 
região do litoral pernambucano, mas especificamente, litoral norte? 

2. Como a CPP vê o histórico de luta das pescadoras e pescadores do litoral norte? 
3. A CPP acredita que a articulação das pescadoras e pescadores faz diferença na 

forma como participam dos espaços? Por que? 
4. Quais ações a CPP tem feito em prol da qualificação da participação dos pescadores 

e pescadoras para participação nos espaços? 
5. Como a CPP vê a articulação dos pescadores e pescadoras na RESEX Acaú-Goiana 

desde a criação da UC? Em especial Acaú? 
6. Quais as maiores dificuldades que a CPP percebe para a participação efetiva dos 

pescadores e pescadoras na gestão da UC? 
7. O que a CPP sugere como estratégia de participação qualificada das comunidades? 
8. Como a CPP enxerga a atuação do ICMBio na facilitação da participação da 

comunidade na gestão da RESEX? 
9. O que a CPP entende ser participação? 
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APÊNDICE V - GUIA DE ENTREVISTAS COM ANCIÃOS DE ACÁU 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA NA RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA:  
O papel da comunidade de Acaú - PB. 

 
Maira Egito Alves de Lima

1
, Vanice Santiago Fragoso Selva

2
 e Gilberto Gonçalves Rodrigues

3
.  

1. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade 
Federal de Pernambuco.           

2. Orientadora e professora do Departamento de Geografia/UFPE. 3. Coorientador e professor do 
Departamento de Zoologia/UFPE 

 

 
Local: Acaú. Residência dos entrevistados. 

Material: Gravador, câmera fotográfica e bloco para anotações. 

 

PERGUNTAS NORTEADORAS 

 

Desde quando a(o) Senhora(o) mora em Acaú? Como chegou? 

Qual é a origem da comunidade? Começou de onde? 
Quem foi o primeiro a chegar? 

Quem veio de fora? 

Como eram as moradias? 
Como era a pesca e mariscagem? 

Quem morava aqui? 

Como era a praia? 
Como era o rio, o mangue? 

O que as pessoas faziam? 

Como era o serviço de energia, água, transporte, saúde? 

Como vocês se organizavam quando surgia alguma demanda? Onde e como se reuniam? 
O que faziam para se divertir? 
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APÊNDICE VI - GUIA PARA ENTREVISTAS PROJETIVAS E PARTICIPATIVAS 

COMUNITÁRIOS 

 

GESTÃO PARTICIPATIVA NA RESERVA EXTRATIVISTA ACAÚ-GOIANA:  
O papel da comunidade de Acaú - PB. 

 
Maira Egito Alves de Lima

1
, Vanice Santiago Fragoso Selva

2
 e Gilberto Gonçalves Rodrigues

3
.  

1. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade 
Federal de Pernambuco.           

2. Orientadora e professora do Departamento de Geografia/UFPE. 3. Coorientador e professor do 
Departamento de Zoologia/UFPE 

 

 
Princípio: Construir o conhecimento com e a partir das experiências vivenciadas pela comunidade 

estudada. 

Local de pesquisa: Município: Pitimbú - PB. Comunidade de Acaú. Associação das Marisqueiras de 

Acaú. 
 

ENTREVISTA PROJETIVA – PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL DAS 

COMUNIDADES TRADICIONAIS PARA GESTÃO DA RESEX ACAÚ-GOIANA 
 

Data  

Horário Manhã : 9h00 – 11h30. Tarde: 14h00 – 17h00 

Local Á confirmar 

Contatos Nadir e Tota 

Material 100 Tarjetas, 4 cartolinas coloridas, 2 caixas de pilotos, 4 metros de tnt, 10 folhas de 

crafts, 35 crachás, 1 rolo de cordão ou lã, 3 fitas crepes, 2 colas, 3 caixas de lápis de 

cera, 1 gravador, 1 máquina fotográfica. 

Equipe Maira Egito, Jéssika Azêvedo e Rossyanne Baracho (UFPB) 

Participantes 30 (previsão). Marisqueiras e pescadores da comunidade 

Objetivo Identificar e analisar o conceito de participação das populações tradicionais de Acaú e 

os principais desafios enfrentados por essas comunidades no modelo atual de gestão da 
RESEX, além de verificar a dinâmica de organização da comunidade. 

Programação: 

 

Manhã: 
8h30 – Chegada no local e preparação das atividades; 

9h00 – Lanche de boas vindas aos participantes. Apresentação da pesquisa e seus objetivos (Leitura do 

TCLE). Acordo de convivência.  

9h30 – Dinâmica de integração 
10h00 – Divisão dos grupos (Grupo focal 1 e 2) 

10h15 – Atividades nos grupos focais 

11h30 – Finalização das atividades. (Assinaturas TCLE) 

Tarde: 

14h00 – Dinâmica de boa tarde.  

14h15 - Finalização das atividades da manhã (organizando as apresentações) 
14h40 – Compartilhando as experiências no grande grupo 

16h00 – Propostas de gestão  

16h30 – Avaliação e gravação de depoimentos 

17h00 – Finalização com lanche  
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Os participantes serão divididos em dois grupos, de acordo com a afinidade, para discutirmos dois 
pontos nos grupos menores: Participação e relação com o Estado e organização social da comunidade. 

 

ATIVIDADES 

 

PARA INTEGRAÇÃO E QUEBRA-GELO 

 

Apresentação:  Em dupla, cada um apresenta sua dupla e coloca o crachá. 
Material: Crachás 

 

PARTICIPAÇÃO E RELAÇÃO COM ESTADO 

 

Objetivo: Identificar e os anseios dos participantes relativos ao território. 

 

 Dinâmica principal: Árvore dos sonhos - Técnica que resgata os sonhos e desejos das comunidades, 
 as ideias comuns, assim, organizando o  pensamento coletivo e refletindo o motivo de estarem dentro 

 dos espaços participativos da RESEX. A árvore dos sonhos também ajuda a estabelecer  objetivos a 

 serem alcançados pelos grupos. 
 

 Material: Caule desenhado e recortado em marrom grande. Tarjetas, Fita crepe. Lápis de cera. Pilotos. 

 Imagens que remetam ao tema. 

 
 

Perguntas e conceitos norteadores 

Perguntas norteadoras que reflitam sonhos, desejos (individuais/coletivos), o olhar para o futuro, para 
os objetivos. 

 

PARTICIPAR? O QUE É? 

 

Perguntas norteadoras sobre participação, a partir da apresentação de ilustrações. Montagem 

de um painel com resultados. 

O que é participar? Qual é a melhor forma de se participar de algo? 
O que você entende por gestão?  

Por que as pessoas participam (de reuniões, conversas, debates etc)? 

Reserva Extrativista. O que é? Para que serve? 
Conselho Gestor? O que é? Para que serve? Existem outros espaços que levam a participação da 

comunidade na gestão da UC? 

Plano de Manejo? O que é? Para que serve? 
ICMBio? O que é? Para que serve? 

Demais atores sociais que influenciam na participação na gestão da UC? De que forma ocorre? 

 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 

Objetivo: Verificar a dinâmica de organização da comunidade tradicional no âmbito da RESEX 

Acaú-Goiana 
 

Dinâmica principal: Linha do tempo – Desenhar a linha do tempo, a partir da criação da 

comunidade* até os dias atuais, com os marcos levantados pela própria comunidade.  

 
Material: Papel Craft, Tarjetas coloridas. Piloto. Lápis de cera. Fita crepe. Imagens que remetam aos 

temas. 

Perguntas e conceitos norteadores: 
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Grupos comunitários, organizados socialmente, como associações, colônias, cooperativas, grupos de 
beneficiamento do pescado. Direcionar para a história da comunidade na relação com a RESEX 

História. Qual a importância da RESEX? Onde comunidade e RESEX se cruzam nessa história? 

Organização / Liderança 

Solidariedade / Cooperação 
Atuação política  

Comunidade / Identidade coletiva 

Por que vocês se percebem como uma comunidade?  
O que é comunidade?  

Por que vocês são comunidade? Por causa da historia? Do espaço geográfico? Da atividade 

econômica? Da luta? 
Identidade? A partir de que? 

 

FINALIZAÇÃO 

 
Vamos participar: Momento que são apresentados e construídos conceitos de participação, assim 

como, de como a comunidade se organiza (resultado dos grupos focais). O grupo faz uma auto 

avaliação de como se percebem na gestão da RESEX.  
Muro das lamentações - Momento em que o grupo é desafiado a apresentar as dificuldades coletivas 

que impedem ou atrapalham que sejam alcançados os objetivos citados (caso na apresentação não 

apareça) 

Que bom...Que pena...Que tal...: Momento de avaliação da oficina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

APÊNDICE VII - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) participante: 

 
  Convidamos o (a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa chamada: GESTÃO 

PARTICIPATIVA EM RESERVAS EXTRATIVISTAS: O papel das populações tradicionais.  
que está sob a responsabilidade de: Maira Egito Alves de Lima, com endereço na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Telefone: (81) xxxxxxx. 

 Sou estudante do curso de Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Universidade Federal de Pernambuco. Estou realizando esta pesquisa e tenho como orientadores os 

professores: Vanice Santiago Fragoso Selva, fone: (81) xxxxxxxx e Gilberto Rodrigues Gonçalves 
(81) xxxxxxx. O objetivo da minha pesquisa é analisar como acontece a participação das populações 

tradicionais na gestão da Reserva Extrativista Acaú-Goiana. 

Neste Termo de Consentimento pode existir palavras ou expressões que o(a) senhor(a) não entenda. 
Caso exista alguma dúvida, pergunte à pessoa que está lhe entrevistando ou realizando a oficina para 

que o(a) senhor(a) entenda bem tudo sobre sua participação na pesquisa. Depois que tudo for 

explicado sobre a pesquisa e como o Sr (a) irá participar, caso aceite fazer parte do estudo, rubrique as 
folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra será minha, 

a pesquisadora responsável pela pesquisa. Caso o (a)  Sr. (a) não queira, não será penalizado (a) de 

forma alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o consentimento da 

sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer problema ou penalidade. 
 Gostaria de convidá-lo(a) para participar de forma voluntária na minha pesquisa por meio de 

oficina e respondendo algumas perguntas que irei fazer, através de entrevista. Irei filmar as oficinas 

para me ajudar a anotar tudo o que foi feito e discutido nela, além de fazer fotos que irei utilizar para 
ilustrar o trabalho. Todo material produzido a partir da pesquisa ficará guardado no meu computador 

pessoal pelo período de no mínimo 5 anos, no endereço a cima. 

 Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade (nome, endereço e qualquer 

informação pessoal) será mantida no mais rigoroso sigilo. Serão retiradas todas as informações que 
permitam identificá-lo(a).  Não haverá despesa alguma para o senhor(a) por causa dessa pesquisa, 

todos os custos são de responsabilidade da pesquisadora responsável. 

 A pesquisa pretende ajudar no processo de reflexão e compreensão da participação dos 
pescadores, pescadoras e marisqueiras na gestão da RESEX Acaú-Goiana. Também irá contribuir para 

a produção de conhecimento científico nas universidades e faculdades, que ajudará outros locais que 

possuem características semelhantes as da RESEX, além de cooperar para dar poder às comunidades 
na gestão da RESEX Acaú-Goiana, fazendo com que os objetivos da RESEX sejam alcançados com a 

participação efetiva das comunidades tradicionais.  

 As informações geradas através do trabalho serão confidenciais e servirão para publicações ou 

eventos científicos.  
 Antes das oficinas e entrevistas, será explicado como será todo processo. Existe o risco de 

haver acanhamento ou desconforto na sua participação, por tanto, faremos as atividades de forma 

coletivas, dentro da comunidade, a fim de criar um ambiente seguro e todo o processo será 
comunicado e explicado com antecedência, onde a equipe estará aberta para ajustar onde e quando for 

necessário. 
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 Mesmo assim, o Sr (a) é livre para não participar a qualquer momento. Irei fazer as atividades 
na comunidade no período de maio a junho de 2015, dentro da disponibilidade de vocês. Irei fazer 

uma oficina com duração média de 3h e entrevistas com média de 30 minutos. 

 Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas por mim, Maira Egito Alves 

de  Lima, através do meu telefone: (81) xxxxxx ou (81) xxxxx (podem ligar a cobrar) e e-mail xxxxx, 
ou pela entidade responsável. 

 O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as 

despesas para a sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e 
alimentação). Fica também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes 

da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial.  

 Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o 
Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da 

Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 

2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). Nosso endereço na Universidade é: Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas – CCFCH, 6º andar, sala 607, Cidade Universitária, Recife – PE. CEP 50.670-900. 
Telefone: (81) 2126-8288.  

 Também participam da pesquisa, Jéssika Kellyane da Silva Leite, fone: (81) xxxxxxx e Ana 

Carolina Drumont de Andrade, fone: (81) xxxxxx. Elas, junto com meus orientadores, estarão comigo 
nas entrevistas e oficinas a serem realizadas. 

_____________________________________ 

 

Maira Egito Alves de Lima 
CPF: xxxxxxx 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO(A) 
 

Eu, _____________________________________________________________________________, 

CPF _______________________________, abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) 
deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com a 

pesquisadora responsável, concordo em participar do estudo intitulado GESTÃO PARTICIPATIVA 

EM RESERVAS EXTRATIVISTAS: o papel das populações tradicionais. como voluntário(a). 

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade.  
 

Local e data ______________________________________________________________ 

 
Assinatura do participante:  

 

__________________________________________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do 

voluntário em participar: 

 

______________________________________      _________________________________ 
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ANEXO I – AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA -  ICMBIO 
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ANEXO II – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS / UFPE. 
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