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APRESENTAÇÃO “Participação social” é um 
conceito relativamente novo para 

os brasileiros: surgiu enquanto teoria na década de 
80, foi institucionalizado na Constituição Federal de 
1988 e vem sendo aplicado, com maior ou menor grau 
de sucesso, em várias instâncias e organizações por 
todo o País.
 
É um direito constitucional dos brasileiros, e seu exercício, nem sempre fácil, vem sendo 
perseguido em diversas áreas da vida pública, como Educação, Saúde e Assistência Social.  

Os conselhos gestores de unidades de conservação fazem parte da concepção mais clássica 
deste conceito – trazer as pessoas para o centro do processo decisório e permitir que 
diferentes estratos e camadas sociais não só decidam encaminhamentos referentes às 
áreas protegidas brasileiras; mas também desfrutem, da maneira mais igualitária e justa 
possível, dos benefícios que elas produzem e oferecem. 

Esses conselhos, voltados para o fortalecimento das políticas ambientais de nosso País, 
têm uma história mais recente ainda: foram criados em 2000, quando da promulgação da 
Lei 9985, que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). São, 
portanto, uma experiência muito nova, ainda em construção. Possuem uma série de acer-
tos, boas práticas e ideias interessantes para compartilhar; mas também ainda há muito a 
ser aperfeiçoado em sua concepção, implantação e avaliação. 

O WWF-Brasil, como uma organização não-governamental brasileira, busca promover a 
participação social em todos os níveis – queremos que a sociedade tenha maior participa-
ção e influência nas decisões de governo. Por todo o País, participamos de fóruns, conse-
lhos e comitês que visam equilibrar os processos decisórios.   

Queremos também que essa articulação seja cada vez mais horizontal e igualitária; e que a 
população reconheça, entenda e faça sua adesão ao exercício de gerir as políticas públicas. 
Tudo isso, claro, buscando o incremento da transparência e a eficácia da máquina pública 
brasileira.    

Esperamos que, com esta publicação, os conselheiros e gestores de unidades de conserva-
ção façam seu trabalho de forma cada vez mais qualificada, auxiliando as unidades de con-
servação a cumprir os objetivos sociais e ambientais para as quais foram criadas. Assim, 
garantimos um ambiente sadio, políticas públicas eficientes e um futuro próspero para as 
próximas gerações de brasileiros. 

Boa leitura!    

Mauro José Capóssoli Armelin 
Ex-Superintendente de Conservação do WWF-Brasil
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INTRODUÇÃO A Comunidade de Ensino e 
Aprendizagem em Gestão 
Participativa de Áreas Protegidas 

foi criada em fevereiro de 2014, por meio de 
parceria entre o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o WWF-
Brasil, com apoio da Cooperação Alemã.

A Comunidade é constituída por integrantes autônomos ou vinculados a instituições, 
ligados por esforços de comunicação, intercâmbio de informação e experiências e, 
principalmente, pela geração de aprendizados coletivos. O principal objetivo do grupo é 
“contribuir para o fortalecimento da gestão das áreas protegidas, incluindo suas inter-
faces com outras áreas, de forma socialmente justa, democrática, participativa e efetiva 
para conservação da biodiversidade”.

Na Comunidade, o aprendizado se dá por meio da análise das experiências dos par-
ticipantes. Uma vez identificadas, as lições aprendidas pelo grupo são sistematizadas 
em documentos técnicos contendo recomendações, sugestões metodológicas e de 
procedimentos ou reflexões sobre políticas públicas. Pretende-se que esse aprendizado 
sistematizado em documentos técnicos seja divulgado ao público que atua na gestão de 
áreas protegidas. 

O presente documento é fruto das discussões realizadas no fórum virtual e nas oficinas 
presenciais, e apresenta ideias estruturantes sobre o primeiro tema de discussão da 
Comunidade: o Ciclo de Gestão de Conselhos Gestores de Unidades de Conservação. O 
texto foi elaborado a partir de questões orientadoras formuladas pela Secretaria Execu-
tiva da Comunidade e respondidas por seus membros, com posterior sistematização e 
organização.

Esta publicação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro trata dos fundamentos 
da participação social nas políticas públicas, traz um breve histórico sobre conselhos de 
políticas públicas no Brasil, aborda a participação social na política ambiental e ressalta 
princípios e diretrizes da participação na gestão de unidades de conservação, defini-
dos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e no Plano Estratégico 
Nacional de Áreas Protegidas (PNAP). O segundo capítulo discorre sobre conselhos 
gestores de unidades de conservação, suas funções, composição, representatividade, 
estrutura, organização, capacitação, comunicação, planejamento, funcionamento, 
monitoramento e avaliação. No terceiro capítulo são traçadas recomendações para 
temas específicos. Por fim, nos capítulos quatro e cinco, são apresentados dois estudos 
de caso que detalham métodos de trabalho, composição, comunicação, avaliação e 
monitoramento, envolvendo os conselhos gestores das Florestas Nacionais de Tefé e de 
Humaitá, ambas no estado do Amazonas. 

Espera-se que esta publicação contribua para o aprimoramento da participação social 
na gestão de áreas protegidas, inspirando conselheiros e gestores de unidades de con-
servação na condução de seus conselhos gestores, com o objetivo de que elas cumpram 
plenamente suas funções ambientais e sociais e objetivos precípuos.

ESPERA-SE QUE ESTA 
PUBLICAÇÃO INSPIRE 

CONSELHEIROS 
E GESTORES DE 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO NA 

CONDUÇÃO DE SEUS 
CONSELHOS
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1. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS
A abordagem sobre participação social nas políticas públicas se 
insere no tema da democracia, entendida como um método ou 
um conjunto de procedimentos para a constituição de governos 
e para a formação das decisões políticas. Bobbio (1993), referin-
do-se aos princípios da democracia, coloca que ela deve ir além 
dos procedimentos, propondo o igualitarismo como inspiração 
democrática. Enquanto relações entre iguais, a democracia 
envolve a participação dos cidadãos por intermédio de canais 
democráticos de negociação e de decisão. Portanto, em uma 
perspectiva substancial, a democracia, mais que um regime 
político, é uma forma de existência social.  
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Nessa perspectiva, a democracia se fundamenta na valorização da cidadania, da diver-
sidade cultural e da justiça social, configurando-se não apenas com a garantia jurídica 
ou institucional de participação na política (democracia representativa), mas principal-
mente com: 

A DEMOCRACIA 
SE FUNDAMENTA 
NA VALORIZAÇÃO 

DA CIDADANIA, DA 
DIVERSIDADE CULTURAL 

E DA JUSTIÇA SOCIAL

O EXERCÍCIO DA 
DEMOCRACIA SE 

DÁ NO CONTROLE 
SOCIAL SOBRE AS 

AÇÕES DO ESTADO E 
NO PROTAGONISMO 

SOCIAL NA DEFINIÇÃO 
DOS SEUS RUMOS 

PRÓPRIOS

 
1) a segurança de que as pessoas tenham o justo acesso ao que é socialmente 
produzido (bens de uso, conhecimentos, tecnologia etc.) e à base natural vital 
(água, terra, ar etc.), possibilitando uma vida digna, sustentável e ambiental-
mente equilibrada e 

2) a condição efetiva de se organizar coletivamente, atuar na definição do pró-
prio arranjo das instituições da sociedade que configuram formas econômicas 
específicas de se produzir, consumir, distribuir e legitimar culturas (WOOD 
2003).

Assim, se é possível argumentar que a democracia representativa é necessária, esta 
não se mostra totalmente suficiente. Segundo Loureiro e Cunha (2008), a fórmula 
burocrática e tecnocrática de democracia dominante nos países centrais da economia 
de mercado, em um cenário de aumento das desigualdades e da miséria, fracassou. 
Houve o aumento da abstenção no processo eleitoral, a despolitização de importantes 
discussões de interesse público, a dominação privada do que é de interesse comum e a 
sensação de que o cidadão se vê cada vez menos representado pelos que foram eleitos 
por ele.

Por isso, segundo Boaventura de Sousa-Santos (2002), o discurso construído pelos 
movimentos sociais no Brasil e outras organizações da sociedade civil sobre a demo-
cracia tem sido baseado na prática política realizada em três níveis: 

a) na base, por meio da construção das capacidades e do poder das próprias 
populações, o que envolve, inevitavelmente, lutas políticas para instituir direi-
tos, assim como um grau de autonomia local para as populações gerirem seus 
próprios assuntos coletivamente; 

b) no nível estadual e nacional, por intermédio do lançamento de campanhas 
de âmbito nacional, do estabelecimento de alianças e coligações para mobili-
zar protestos sobre temas gerais (contra projetos e políticas antipopulares) e 
da criação de redes de organização de apoio mútuo e de solidariedade entre os 
movimentos e

c) em nível global, por um pequeno setor de ativistas dos movimentos, que nos 
últimos anos começaram a participar de vários movimentos e alianças transna-
cionais para a promoção de uma política antiglobalização hegemônica.

Em qualquer nível, na perspectiva substancial da democracia, seu exercício se dá por 
meio da participação direta da sociedade na formulação e implementação de políticas 
públicas, na influência nos processos de tomada de decisão, no controle social sobre 
as ações do Estado e no protagonismo social na definição de seus próprios rumos. As 
concepções sobre participação social são apresentadas a seguir, para compreender o 
sentido dos conselhos de políticas públicas, fundamentando o olhar para a participação 
social na política ambiental e na gestão de unidades de conservação.
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1.1 CONCEPÇÕES 
SOBRE PARTICIPAÇÃO 

SOCIAL

PARTICIPAR, NESSA 
PERSPECTIVA, 

É CRIAR UMA 
CULTURA DE DIVIDIR 

RESPONSABILIDADES 
NA CONSTRUÇÃO 
COLETIVA DE UM 

PROCESSO COM A 
SOCIEDADE

Participação é uma palavra latina, vem de participa-
tio, participacionis, participatum. Significa tomar parte 
em, compartilhar, associar-se por sentimento ou pensa-
mento. Do ponto de vista conceitual, há diferentes con-
cepções sobre participação social. Em última análise, a 
variação entre estas concepções está relacionada ao grau 
de envolvimento, de pluralismo e de poder do conjunto 
de participantes em espaços de discussão e deliberação.

De acordo com Gohn (2011), a participação pode ser entendida a partir das concepções 
liberal, corporativa, comunitária, autoritária, revolucionária ou democrática. Esta 
última, pluralista e ligada à ideia de cidadania, busca fortalecer a sociedade civil na 
construção de uma nova realidade social, sem injustiças, exclusões, desigualdades e 
discriminações. Participar, nessa perspectiva, é criar uma cultura de dividir respon-
sabilidades na construção coletiva de um processo com a sociedade (a exemplo do 
orçamento participativo e dos fóruns de participação).

A concepção democrática de participação se contrapõe, de acordo com Dagnino (1994), 
à vertente liberal de participação, mais amplamente divulgada em diversas organiza-
ções, porém incapaz de promover processos de construção efetivamente coletivos ou 
efetivamente democráticos. Enquanto a primeira concepção refere-se à tomada de de-
cisão, a segunda está centrada nas questões gerenciais, na implementação e execução 
de políticas públicas, em substituição ao papel do Estado.

A vertente liberal propõe a participação como ferramenta para compensar ações ou 
políticas públicas ineficientes do Estado, defendendo sua redução e a transferência de 
responsabilidades para a sociedade civil e para o setor privado. Dessa forma, propõe a 
participação como sinônimo de solidariedade, porém uma solidariedade individual e 
sem conteúdo político, na perspectiva de que “cada um deve fazer sua parte”, mas sem 
trazer elementos necessários para a garantia de que cada um realmente tenha condi-
ções de elaborar e propor a forma de “fazer a sua parte” e, ao mesmo tempo, de cobrar 
a execução das responsabilidades de cada ator social. Por outro lado, a cidadania, de 
acordo com essa vertente, está fortemente associada à possibilidade do consumo e ao 
acesso às benesses do mercado. 

Os espaços públicos, de acordo com a vertente liberal, são considerados como espaços 
de filantropia e voluntarismo, onde as decisões sobre o que e como fazer são atribuídas 
aos técnicos responsáveis. Infelizmente, muitos conselhos e fóruns de políticas públi-
cas (inclusive conselhos de unidades de conservação) têm assumido a vertente liberal 
de participação como eixo condutor de seus funcionamentos, pela qual os participantes 
são apenas consultados (ou somente ouvem) e, muitas vezes, assumem voluntaria-
mente um papel executivo, pois não há definição clara de quais sejam as atribuições 
do Estado. Entre a vertente liberal e a vertente democrática, vários autores trabalham 
com a ideia de graus de participação.

Pateman (1992) define três tipos de participação: a pseudoparticipação, quando há 
somente consulta a um assunto; a participação parcial, na qual apenas uma parte 
decide; e a participação total, situação na qual os grupos sociais têm igual influência na 
decisão. 
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De modo similar, Arnstein (1969), propõe graus de participação, que a autora organiza 
e apresenta como a “escada da participação”. Esses graus variariam entre manipulação 
e terapia, etapas ainda não consideradas como participação; informação e consulta, 
entendidas como patamares de poder comunitário e conciliação, associação, poder 
delegado e controle comunitário. A autora aponta que esses “degraus” não devem 
representar necessariamente a passagem de um grau a outro, mas seriam diferentes 
estágios nos quais poderia se encontrar a participação em algum espaço público.

Para Demo (1991), a participação representa um processo de conquista e construção 
organizada da emancipação social, associada a quatro premissas: a) de processo, no sen-
tido histórico e dinâmico aos contextos de tempo e espaço; b) de conquista e construção 
do movimento dos reais interessados e não de terceiros; c) de organização e de cidadania 
coletiva e d) de emancipação social, com centralidade do sujeito social no espaço his-
tórico estrutural das desigualdades sociais. A participação constitui para este autor um 
processo coletivamente organizado e emancipatório, supondo a consciência crítica.

A ideia de participação também está associada à cidadania. Isso inclui a participa-
ção ativa no processo público, que pode ser entendida como as responsabilidades 
da cidadania, e nos aspectos simbólicos e éticos apoiados em fatores subjetivos, que 
conferem sentido de identidade e de pertencimento, ou seja, um sentido de comuni-
dade (BENEVIDES, 1991). Portanto, para um indivíduo tornar-se um cidadão, deve 
possuir um sentimento de pertencimento a uma comunidade, na qual tem função e 
papel específicos dentro da coletividade, mantendo sua própria subjetividade. Deve ser 
resgatada esta consciência de que se tem direitos, e de que se pode e se deve lutar por 
eles (JELIN, 1994).

A construção de um processo democrático de participação social, rumo ao exercício 
efetivo da cidadania, se constitui no grande desafio dos conselhos de políticas públicas 
no Brasil.

Esta Comunidade entende e defende a participação social como uma partilha de poder 
e de responsabilidades. Mais do que fazer junto, entendemos os momentos de partici-
pação como pensar e construir conjuntamente. É fundamental tomar parte na tomada 
de decisão, aumentando o caráter democrático do Estado. 

A IDEIA DE 
PARTICIPAÇÃO TAMBÉM 

ESTÁ ASSOCIADA 
À CIDADANIA E A 

PARTICIPAÇÃO ATIVA NO 
PROCESSO PÚBLICO

O envolvimento de 
diversos atores tem o 

potencial de enriquecer 
os processos decisórios ©
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1.2 BREVE HISTÓRICO 
SOBRE CONSELHOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
NO BRASIL

A CONSTITUIÇÃO 
DE 1988 PREVÊ 

A PARTICIPAÇÃO 
DO CIDADÃO NA 

FORMULAÇÃO, 
IMPLEMENTAÇÃO E 

CONTROLE SOCIAL DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Várias lutas sociais a partir do final dos anos 80 (mo-
vimento sanitarista, movimento em defesa dos direitos 
da criança e do adolescente, assistência social, reforma 
urbana e meio ambiente) direcionaram suas energias 
para a construção e a defesa de políticas públicas uni-
versais e garantidoras dos direitos humanos por meio da 
criação de sistemas descentralizados e participativos nas 
políticas públicas (Ciconello, 2012). 

A Constituição Federal de 1988, também conhecida 
como Constituição Cidadã, consolidou direitos e prevê, 
em diversos dispositivos, a participação do cidadão 
na formulação, implementação e controle social das 

políticas públicas. Em especial os artigos 198, 204 e 206 da Constituição deram origem 
à criação de conselhos de políticas públicas no âmbito da saúde, assistência social e 
educação nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal). Tais experiências 
provocaram a multiplicação de conselhos em outras áreas temáticas nos três níveis de 
governo. 

Os conselhos de políticas públicas são definidos por Siraque (2009) como “instrumen-
tos concretos de partilha de poder entre os governantes e a sociedade para a demo-
cratização da elaboração e gestão das políticas públicas, servindo de mecanismos de 
controle social das atividades estatais.” Moroni (2009), por sua vez, entende o conse-
lho de políticas públicas “como espaço fundamentalmente político, institucionalizado, 
funcionando de forma colegiada, autônomo, integrante do poder público, de caráter 
deliberativo, composto por membros do governo e da sociedade civil, com as finalida-
des de elaboração, deliberação e controle da execução das políticas públicas”. 

Os conselhos podem desempenhar, conforme o caso, funções de fiscalização, de 
mobilização, de deliberação ou de consultoria. A função fiscalizadora dos conselhos 
pressupõe o acompanhamento e o controle dos atos praticados pelos governantes. A 
função mobilizadora refere-se ao estímulo à participação popular na gestão pública e 
às contribuições para a formulação e disseminação de estratégias de informação para 
a sociedade sobre políticas públicas. A função deliberativa, por sua vez, refere-se à 
prerrogativa dos conselhos de decidir sobre estratégias utilizadas nas políticas públicas 
de sua competência. A função consultiva relaciona-se a opiniões e sugestões sobre as-
suntos correlatos (CGU, 2008). Em uma situação de efetiva participação democrática, 
a função dos conselhos não estaria restrita a emitir opiniões ou executar ações, estando 
centrada também sua participação na tomada de decisões.

Assim, operacionalizar a participação social como um método de governo significa con-
siderar a grande heterogeneidade dos processos políticos e decisórios, dos mecanismos 
participativos existentes e do alcance pretendido com a participação a partir de uma 
perspectiva de ampliação democrática.

A existência de diversos canais e mecanismos que permitem a participação social, 
embora seja um requisito fundamental para uma governança democrática, não neces-
sariamente induz uma maior qualidade na participação. Questiona-se se a participa-
ção é trabalhada para referendar decisões preestabelecidas ou para contribuir para o 
protagonismo e o controle social. Um ponto fundamental destacado por Evans (2012) é 
identificar com mais precisão os resultados pretendidos com determinado processo de 
participação, ou seja, qual instrumento ou metodologia participativa é mais adequada 
a um determinado processo decisório ou político.
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Os conselhos de meio ambiente, instituídos como “efeito Rio 92” e baseados em leis e 
acordos específicos, contribuem decisivamente para a capilarização e a consolidação 
da participação popular nas diversas esferas de consulta e decisão (LOUREIRO & 
CUNHA, 2008). Por outro lado, a construção e o funcionamento desses coletivos acen-
tuam os desafios que se impõem para a efetiva implementação da gestão participativa 
no uso e na distribuição dos bens naturais, especialmente no que tange à equitativa 
possibilidade de acesso e intervenção dos grupos sociais que têm seus interesses repre-
sentados ou cujos interesses são atingidos pela discussão.

1.3 PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL NA POLÍTICA 

AMBIENTAL 

Se a política ambiental é constituída, por um aspecto, pela 
regulação do Estado sobre as atividades econômicas que 
usam o território e seus recursos naturais, por outro, ela 
se caracteriza pela pactuação social em seu processo de 
implementação (STEINBERGER & ABIRACHED, 2013).

A legislação brasileira garante a participação social na 
política ambiental como um direito. A Constituição 
Federal, em seu artigo 225, preconiza que todos têm o 
direito ao meio ambiente equilibrado, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo. A Política Nacional de Meio Ambiente1 tem como um de seus princípios a 
participação ativa da sociedade na defesa do meio ambiente. De igual modo, a Política 
Nacional de Recursos Hídricos2, em um de seus fundamentos, assegura que “a gestão 
dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades”. Por sua vez, o Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação da Natureza3 assegura em suas diretrizes “mecanismos e procedi-
mentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da 
política nacional de unidades de conservação” e “a participação efetiva das populações 
locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação”.

Todos esses documentos estabelecem meios de participação social na implementação 
da política ambiental, com destaque aos conselhos de meio ambiente, aos comitês de 
bacias hidrográficas e aos conselhos de unidades de conservação.

Recentemente, a Política Nacional de Participação Social4 (PNPS) foi instituída com 
o “objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de 
diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil”. 
Define como uma de suas diretrizes o “reconhecimento da participação social como di-
reito do cidadão”, assim como objetiva “consolidar a participação social como método 
de governo”.

Os efeitos da Política Nacional de Participação Social são positivos em relação à gestão 
participativa de unidades de conservação, pois ela reforça os princípios e diretrizes de 
participação social na gestão dessas áreas, fortalece seus conselhos e estimula a demo-
cracia em seu território de influência.

1  Instituída pela Lei n° 6.938/1981.
2  Instituída pela Lei n° 9.433/1997.
3  Instituído pela Lei n° 9.985/2000.
4  Instituído pelo Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014.

A LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA GARANTE 

A PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL NA POLÍTICA 

AMBIENTAL COMO UM 
DIREITO
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A existência de conselhos de UCs já antecede o que agora está sendo estabelecido para 
todas as políticas públicas e a criação de outras instâncias, como o Fórum InterConse-
lhos, as mesas de diálogo, entre outras, que se somam a essas iniciativas. A Política de 
Participação Social se integra à Lei do SNUC e ao Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas, conferindo orientações gerais aplicáveis às ações e estratégias voltadas para 
a promoção da participação social na gestão de unidades de conservação.

1.4 SNUC & PNAP: 
PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NA GESTÃO DE UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO

De acordo com o Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação da Natureza, entende-se 
conservação como “o manejo do uso humano da 
natureza, compreendendo a preservação, a ma-
nutenção, a utilização sustentável, a restauração 
e a recuperação do ambiente natural”. Legal-
mente, portanto, conservação não é sinônimo de 
preservação5, mas contempla a preservação em 
um escopo mais amplo de ações, todas associa-
das ao “manejo do uso humano da natureza”. 
Por consequência, as unidades de conservação 
poderiam ser definidas como “unidades de ma-
nejo do uso humano da natureza”, contemplan-
do neste manejo as ações citadas acima.

Assim, está implícita no conceito legal de conservação a necessidade de envolvimento e 
participação social, dado que parece impossível fazer manejo do uso humano da natu-
reza, dentro de uma concepção democrática, sem participação da sociedade.

De fato, essa concepção é referendada nas diretrizes do SNUC, na maioria das quais a 
participação social é indicada como necessária. Define-se, por exemplo, que o SNUC 
será regido por diretrizes “que assegurem os mecanismos e procedimentos necessários 
ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de 
unidades de conservação”; “que assegurem a participação efetiva das populações locais 
na criação, implantação e gestão das unidades de conservação”; “que incentivem as 
populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unida-
des de conservação dentro do sistema nacional”; “que assegurem que o processo de 
criação e a gestão das unidades de conservação seja feito de forma integrada com as 
políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições 
e necessidades sociais e econômicas locais”; “que considerem as condições e necessi-
dades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de 
uso sustentável dos recursos naturais” e “que garantam às populações tradicionais cuja 
subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das uni-
dades de conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos 
recursos perdidos”, entre outras.

5	 	No		SNUC	a	preservação	é	definida	como	conjunto	de	métodos,	procedimentos	e	
políticas que visem à proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da 
manutenção	dos	processos	ecológicos,	prevenindo	a	simplificação	dos	sistemas	naturais.

ESTÁ IMPLÍCITA NO 
CONCEITO LEGAL 
DE CONSERVAÇÃO 

A NECESSIDADE DE 
ENVOLVIMENTO E 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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Além disso, o SNUC define que deve haver ampla participação da população na elabora-
ção, atualização e implementação dos planos de manejo (art. 27 § 2°, art.18 § 5 e art.20 
§ 6°). Define também, em seu artigo 42, a necessidade da participação das populações 
tradicionais em unidades de proteção integral na construção de normas e ações para 
compatibilizar sua presença com a preservação da natureza. Finalmente, para apoiar 
a gestão das unidades de conservação, fica estabelecida, no SNUC, a necessidade de 
implementação de conselhos. Assim, a participação social na gestão de unidades de 
conservação não é uma opção de gestão. É, antes de tudo, uma obrigatoriedade legal.

A participação social também constitui o centro do Plano Estratégico Nacional de Áre-
as Protegidas. Um dos princípios do Plano é a “promoção da participação, da inclusão 
social e do exercício da cidadania na gestão das áreas protegidas, buscando perma-
nentemente o desenvolvimento social, especialmente para as populações do interior 
e do entorno das áreas protegidas”. Tem como diretrizes, dentre outras, “fomentar 
a participação social em todas as etapas da implementação e avaliação do PNAP” e 
“fortalecer os instrumentos existentes de participação e controle social, bem como os 
de monitoramento e controle do Estado”. 

Além disso, o protagonismo social na gestão do patrimônio natural constitui a tôni-
ca das estratégias internacionais, manifesta nas Conferências das Partes (COPs), na 
Convenção da Diversidade Biológica (CDB), nas deliberações da IUCN, nas Metas do 
Milênio do PNUD e na Convenção sobre a Diversidade Cultural da Unesco.

Essas determinações, de alcance global, indicam um caminho sem volta para a gestão 
de áreas protegidas, na qual a própria noção de conservação da natureza passa a ser 
entendida como construção humana, como destaca Irving (2014). Na prática, essas 
diretrizes de ação trazem a necessidade de uma nova leitura sobre o significado de 
gestão, que deve envolver o conhecimento técnico sobre a biodiversidade local, mas, 
também, o conhecimento dos aspectos socioculturais, trazendo, de forma legítima e 
transparente, diferentes atores sociais para a política pública da gestão. Mais do que 
isso, “a sociedade deve estar informada e ser continuamente mobilizada para assumir a 
sua responsabilidade cidadã na gestão do patrimônio coletivo representado pelas áreas 
protegidas” (IRVING, 2014).

O  SNUC DEFINE QUE 
DEVE HAVER AMPLA 

PARTICIPAÇÃO 
DA POPULAÇÃO 

NA ELABORAÇÃO, 
ATUALIZAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DOS 
PLANOS DE MANEJO
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2. CONSELHOS GESTORES DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
 
Os conselhos gestores são colegiados previstos na Lei do SNUC, que repre-
sentam o conjunto da sociedade na gestão da unidade de conservação, em 
que o órgão ambiental gestor é apenas um dos entes envolvidos.

O conselho é um instrumento legítimo para o exercício da cidadania, no 
qual a sociedade trabalha na gestão da unidade de conservação juntamen-
te com o órgão gestor, buscando atingir os mesmos objetivos, ampliando 
assim sua função social e atuando como corresponsável pela gestão do 
patrimônio ambiental público.
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A atuação do conselho é essencialmente política, articulada em parcerias que garantam credi-
bilidade, apoio técnico e político.

O protagonismo do conselho pode ocorrer de diferentes formas: na interação entre os conse-
lheiros sobre os temas que afetam a gestão da unidade de conservação e seu território, na arti-
culação de iniciativas, ações e projetos, no controle e na influência sobre as políticas públicas, 
bem como no exercício de sua expressão política em diferentes fóruns e esferas do poder.

O resultado deste protagonismo se revela tanto em ações exercidas pelo próprio conselho e 
pelas instituições representativas dos setores que o compõem, como em suas manifestações 
formais. Elas podem ser emitidas por meio de documentos próprios, tais como recomenda-
ções e moções, além de deliberações no caso de Reservas Extrativistas (Resex) e Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS).

O conselho é considerado a principal forma de participação social na gestão de unidades de 
conservação, mas é importante destacar que não é a única. É possível e recomendável criar 
outros espaços de discussão para além do conselho, que se reúnam com mais frequência e 
que ampliem o exercício democrático de gestão. Exemplos desses fóruns seriam grupos de 
mulheres, de jovens ou de pescadores, entre outros, respeitando-se a organização existente no 
território antes da criação da unidade de conservação ou mesmo decorrente de sua criação.

VINCULAÇÃO E AUTONOMIA 
Há uma prevalência no entendimento de que formalmente o conselho é vinculado à estrutu-
ra de gestão da unidade de conservação (de acordo com a interpretação que se faz da Lei do  
SNUC), pois seu funcionamento segue diretrizes institucionais e compõe a estrutura (admi-
nistrativa e financeira) do órgão gestor da unidade. No entanto, dispõe de autonomia para se 
manifestar diretamente junto a qualquer organização governamental ou social, bem como a 
fóruns e outros colegiados de políticas públicas. Os conselhos definem suas prioridades, ações 
e como proceder perante situações específicas, sempre de acordo com a lei, auxiliando o órgão 
ambiental nos desafios da unidade em todos os momentos do ciclo de gestão (planejamento, 
execução e avaliação).

Dessa forma, os conselhos são vinculados institucionalmente, mas autônomos nas suas deci-
sões e encaminhamentos.

DECISÕES PROCESSUAIS, MAS ACERTADAS 
Tomar decisões sobre a gestão de uma unidade de conservação sem considerar a participação 
do conselho pode ser mais fácil. Entretanto, o que se observa, na prática, é que as decisões 
coletivas, apesar de mais complexas e processuais, são mais assertivas e mais fáceis de imple-
mentar, em decorrência do entendimento comum e do apoio construídos. Muitas vezes, por 
falta deste entendimento, alguns gestores públicos podem se sentir desmotivados, identifi-
cando o conselho como mais um problema e tornando os trabalhos do colegiado repletos de 
informes, tais como balanços de gestão, apresentando o que já foi decidido ou já foi realizado, 
sem oportunizar ao conselho o exercício de suas funções.

As decisões que afetam significativamente a unidade de conservação devem ser tomadas con-
juntamente com o conselho, tanto o deliberativo quanto o consultivo. O órgão gestor deve le-
var em conta as decisões dos conselhos, acatando-as sempre que respeitada a legalidade. 

OS CONSELHOS 
DEFINEM 

PRIORIDADES, AÇÕES 
E COMO PROCEDER, 

SEMPRE DE 
ACORDO COM A LEI, 

AUXILIANDO O ÓRGÃO 
AMBIENTAL NOS 
DESAFIOS DA UC
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2.1 CONSELHOS 
DELIBERATIVOS & 

CONSULTIVOS 

Existem diferenças no tratamento que a Lei do SNUC conferiu 
à natureza dos conselhos de unidades de conservação, podendo 
estes ser consultivos ou deliberativos. O SNUC prevê que as 
unidades de conservação disporão de um conselho consultivo, 
exceto Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável, que são geridas por conselhos deliberativos. 

Na prática, se um conselho consultivo for maduro e atuante, o 
processo coletivo de tomada de decisões qualificará a gestão da uni-
dade. Por outro lado, o não acatamento das decisões do conselho, 

ainda que deliberativo, exprime um falso reconhecimento, submetendo os conselheiros a um en-
quadramento legal e às posições do órgão gestor e, fatalmente, reduzindo o estímulo à participação.

É importante ressaltar que, em ambos os casos, as manifestações são recebidas e analisadas 
pelo órgão gestor, que pode acatá-las ou não, ou ainda, articular com outros órgãos uma res-
posta. Quando há ausência de resposta ou resposta que altera radicalmente a proposta encami-
nhada pelo conselho, por parte do órgão ambiental e demais órgãos competentes, geralmente 
o que ocorre é a desmobilização dos conselheiros que veem que seu tempo foi empregado para 
produzir posições sem poder decisório. Por consequência, a equipe da UC fica desacreditada 
perante esses conselheiros, o que também compromete a possibilidade de outras iniciativas 
para estimular a participação ativa do conselho.

Independente de seu caráter deliberativo ou consultivo, o êxito das manifestações de um conselho 
está associado ao retorno dado formalmente pelos distintos órgãos competentes.

Considerando estes aspectos, esta Comunidade entende que há um debate para que todos os 
conselhos de unidades de conservação possam ter status deliberativo, com ações de capacita-
ção continuada aos conselheiros que propiciem melhor condição de participação nas decisões 
dos diferentes aspectos da gestão. O entendimento de status deliberativo é de um conselho 
atuante e empoderado, que participe diretamente da gestão das unidades de conservação, 
apoiando o cumprimento dos objetivos de criação da UC e a conservação da biodiversidade, 
mesmo que seja um conselho consultivo.

2.2 FUNÇÕES DO 
CONSELHO GESTOR

Uma das principais características dos conselhos é constituir-se 
como um fórum privilegiado de diálogo e negociação. Atua em 
colaboração com o órgão gestor no alcance dos objetivos de cria-
ção da unidade de conservação e constitui importante espaço 
público para diversas funções, como:

estabelecer e fortalecer parcerias;

agregar apoio político e institucional à gestão da UC;

sensibilizar a sociedade ou grupos específicos sobre a importância da conservação da 
natureza;

debater questões relevantes para a conservação e para o desenvolvimento da região, 
buscando inserir a unidade no contexto local;

manifestar-se sobre obra ou atividade que causem impacto à unidade e 

apoiar o planejamento da unidade de conservação e seu zoneamento.

SE UM CONSELHO 
CONSULTIVO FOR 

MADURO E ATUANTE, 
O PROCESSO COLETIVO 

DE TOMADA DE 
DECISÕES QUALIFICARÁ 
A GESTÃO DA UNIDADE
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NO LICENCIAMENTO
Com relação a possíveis impactos ambientais no território de influência da unidade de 
conservação, o conselho tem a atribuição de “manifestar-se sobre obra ou atividade po-
tencialmente causadora de impacto na unidade de conservação, em sua zona de amorte-
cimento, mosaicos ou corredores ecológicos” (Decreto n° 4.340/2002, art. 20, VIII). 

O conselho pode emitir manifestação prévia ou a qualquer tempo ao órgão gestor, posi-
cionando-se na etapa inicial do licenciamento, relativa à localização do empreendimen-
to, e nas demais fases do processo com foco sobre os impactos potenciais à unidade de 
conservação. Trata-se de ato próprio do conselho, independente de posição ou manifes-
tação do órgão gestor da unidade.

Percebe-se que o papel do conselho no licenciamento ainda é frágil e tem sido pouco 
estimulado. Os conselheiros (e muitas vezes a própria equipe gestora) não têm tempo 
suficiente para apreciar os estudos e relatórios de impacto ambiental e se posicionar, 
considerando a complexidade dos impactos dos empreendimentos. 

Muito embora o efeito da manifestação do conselho não seja necessariamente vinculan-
te, as questões expostas devem ser objeto de acurada análise e posicionamento formal 
dos órgãos licenciadores. Compete ao conselho monitorar as condicionantes e as com-
pensações ambientais estabelecidas no âmbito do licenciamento, propondo, inclusive, o 
direcionamento dos recursos financeiros em benefício da unidade.

2.3 CRIAÇÃO DE 
CONSELHOS GESTORES 

2.3.1 Contextualização para formação 
do conselho

O conselho deve ser entendido como uma das estratégias 
de diálogo entre a unidade de conservação e a sociedade 
representada em seu território. Não há como se pensar, 
conceber e instituir conselhos gestores sem que estes 

entendam, discutam e se insiram no seu contexto social, econômico, cultural, político 
e regional. Assim, o conselho em formação, em uma perspectiva democrática, é parte 
de um conjunto de estratégias de participação e controle social, que devem se comple-
mentar e se fortalecer mutuamente, visando ao bem comum.

No processo de formação do conselho, entender o contexto no qual a UC está inseri-
da, analisando o processo histórico de ocupação do território, bem como seu contexto 
político, é fundamental para a compreensão da sobreposição de interesses e identifica-
ção de quais deles prevaleceram ao longo do tempo. Também se deve compreender o 
contexto histórico da criação da UC, seus objetivos locais e nacionais, tendo um olhar 
amplo no interesse nacional/governamental acerca da região, bem como na implemen-
tação de políticas públicas. Somente com esta compreensão o conselho a ser constituí-
do conseguirá atingir seus objetivos.

É importante que os diferentes atores locais sejam identificados e analisados, e que 
as deliberações não sejam feitas apenas pelo gestor, mas construídas em interação 
com outros parceiros, levando em conta dinâmicas locais. Para tanto, é recomendável 
constituir um grupo de trabalho formado por instituições e pessoas conhecedoras da 
realidade da região.

TAMBÉM SE DEVE 
COMPREENDER O 

CONTEXTO HISTÓRICO 
DA CRIAÇÃO DA UC, 

SEUS OBJETIVOS 
LOCAIS E NACIONAIS
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A pesquisa de documentos, jornais, revistas, trabalhos científicos, planos diretores 
municipais, zoneamentos ecológicos econômicos, planos de bacias e demais políticas 
públicas que incidam sobre a UC, aliada à apreensão das concepções sociopolíticas de 
mundo e de território, são alicerces para o entendimento do território da UC e de seus 
atores e interesses durante o processo de formação dos conselhos. Pesquisas em fontes 
secundárias que contenham diagnósticos socioambientais e em EIA/Rima de empre-
endimentos licenciados ou em fase de licenciamento no território de influência da UC 
também fornecem informações importantes.

O levantamento das necessidades locais e específicas de cada comunidade ou de deter-
minado setor aponta, com muita clareza, suas lacunas e a emergência de providências 
esperadas e cobradas pelos atores. Compreender a visão que um determinado grupo 
tem sobre outro também contribuirá para mapear os conflitos e os interesses em jogo 
no território.

Para oportunizar o levantamento destas informações pode-se utilizar um leque de 
metodologias, tais como: chuva de ideias, matrizes FOFA, linha do tempo, mapa falado 
e calendário sazonal. A elaboração participativa de uma linha do tempo pode ser uma 
ferramenta interessante para visualizar como se chegou ao contexto atual.

Esta Comunidade recomenda, para a identificação dos usos do território, a aplicação 
da ferramenta denominada mapa falado, que elenca setores, interesses e atores. Aliado 
ao mapa falado, o Diagrama de Venn pode ser utilizado para visualizar quais agentes 
estão mais ou menos próximos (ou envolvidos) com o território de influência da UC 
ou, ainda, quais agentes estão mais ou menos envolvidos com determinados usos do 
território.

Essa análise geopolítica permitirá entender a UC e seu território por meio de setores. 
Assim, o próximo passo, da mobilização, deve ser planejado com ações distintas para 
cada setor de interesse e influência na unidade de conservação. 

2.3.2 Mobilização dos atores identificados

O início do processo de mobilização para a criação de conselhos deve ocorrer concomi-
tantemente às diversas ações de aproximação e de promoção do diálogo, em reuniões 
com os atores. O contato prévio com as instituições e setores identificados é fundamen-
tal para ouvir as partes interessadas, entender a diversidade de interesses presentes, 
percepções e expectativas dos atores sobre a unidade de conservação, sua gestão e, de 
forma especial, como veem o conselho neste contexto.

O envolvimento dos potenciais parceiros deve ser realizado desde as primeiras etapas 
de formação do conselho, de forma que passem a entender melhor a situação em que 
se encontra a UC e as formas que poderão auxiliar a gestão. 

As atividades de mobilização para formação do conselho também têm papel de esclare-
cer os objetivos do colegiado e qual deve ser o papel do conselheiro. Por meio de visitas 
e conversas presenciais, acompanhadas de outros atores apoiadores do processo (GT), 
para dar um caráter de esforço coletivo e de interesses diversos em discussão, deve-se 
esclarecer a importância da participação no colegiado e seus resultados positivos. É 
importante explicitar os objetivos de criação da UC e o seu papel no desenvolvimento 
local e regional. Estas são questões que contribuem para a mobilização do conselho.
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A mobilização dos atores precisa considerar algumas de suas características próprias 
tais como identidade, cultura, confiança, racionalidade, necessidades básicas e histó-
rico de relação com o território da UC. Isso implica definir estratégias distintas para 
cada ator. Alguns requerem maior atenção, contando com a realização de encontros 
individuais para explicação sobre finalidades do conselho e importância da partici-
pação da respectiva instituição no processo. Outros, já mais mobilizados, podem ser 
contatados por meio de telefonemas ou correio eletrônico. 

Como o SNUC prevê a paridade entre o setor público e a sociedade civil na formação 
dos conselhos gestores, são necessárias estratégias para a mobilização destes dois gru-
pos. Para o setor público, esta Comunidade recomenda iniciar o processo com reuniões 
envolvendo representantes dos distintos órgãos. Uma abordagem bastante persuasiva 
é destacar a importância da competência que cada órgão exerce na regulação dos usos 
do território de influência da UC e a função do conselho em promover uma maior 
interação no exercício dessas atribuições. No caso do setor privado, a mobilização pode 
ser feita por meio de reuniões específicas com o maior número de instituições repre-
sentativas de cada setor usuário de recursos naturais e do território de influência da 
UC. É válido destacar a importância de os setores ampliarem cada vez mais a interação 
com o órgão gestor da unidade de conservação e os potenciais resultados positivos da 
participação no conselho para a imagem institucional frente à sociedade. 

A sugestão da Comunidade para mobilizar setores que congregam agricultores familia-
res, povos e comunidades tradicionais, bem como moradores locais, é realizar reuni-
ões, oficinas, rodas de conversa e palestras nos locais e horários de maior acessibilida-
de para os atores. Nesses encontros, deve-se esclarecer o papel da UC e as funções do 
conselho, de forma a destacar temas de interesse dos grupos sociais locais que podem 
ser apoiados pelas atividades do conselho.

Outro cuidado importante na organização dos encontros é ter conhecimento das ações 
já realizadas na área, buscando assim não se tornar repetitivo nas iniciativas que 
envolvam o coletivo, sob pena de desmotivar a participação. É necessário diversificar 
e buscar metodologias participativas que auxiliem o gestor a elaborar um diagnóstico 
socioambiental e a identificar demandas.

Correspondências oficiais, mensagens eletrônicas e telefonemas podem complementar 
a abordagem presencial feita com cada setor. Em comunidades, é sempre bom iden-
tificar os meios de comunicação mais usados na região e utilizar diferentes formas de 
comunicação, como cartas, e-mails, redes sociais, jornais, cartazes, rádios locais, carro 
de leite, carro de som, vídeo-carta, Whatsapp e outros.

2.3.3 Composição e representatividade

O conselho é um espaço que precisa dialogar com os conflitos presentes no território 
que, por sua vez, influem na gestão da UC. Por isso é necessário identificar e mapear 
previamente os interesses associados aos usos do território de influência da UC.

Por se tratar de fórum de diálogo, é importante trazer para sua composição todos os 
atores interessados. De modo geral, a composição de um conselho precisa contemplar 
parceiros que apoiem a gestão, que proporcionem uma maior integração regional e ato-
res sociais que se coloquem de forma contrária à UC ou a algum aspecto de sua gestão. 
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Para a definição dos integrantes dos conselhos gestores, a leitura geopolítica da região 
é imprescindível, por permitir que a composição seja planejada por setores, o que 
permitirá a efetividade do órgão. Assim, a composição do conselho não precisará ser 
alterada conforme a dinâmica das instituições. Por exemplo, no lugar da presença 
da instituição “x” e “y”, devem ser previstas duas cadeiras para o setor tal. Assim, o 
próprio setor poderá eleger a instituição que, naquele momento e contexto, melhor terá 
condições de representar seus interesses.

A composição do conselho deve ser definida em reuniões com os atores sociais identifi-
cados como tendo relação com a UC. No caso de haver muitas instituições representa-
tivas do setor, é possível instituir um sistema de rodízio entre elas, de modo que todas 
exerçam a representação.

Elaborar uma matriz de contribuição junto aos potenciais parceiros pode ajudar a 
identificar quem tem envolvimento com a unidade e com a região. A matriz ajuda a en-
tender os interesses e pode ter os seguintes campos: instituição/organização; missão; 
ações já desenvolvidas na região e ações previstas, entre outros.

A partir do mapeamento de interesses, já se pode identificar como os atores e seto-
res envolvidos percebem a UC, qual relação têm com o território, como entendem os 
conflitos existentes ou potenciais, como se organizam, como (e se) dialogam com a 
sociedade e com governos etc. O mais importante é que essa identificação seja feita de 
forma processual, e com auxílio de diferentes atores envolvidos com a UC.

A representação pode ser por pessoa jurídica ou, ainda, por agrupamento que não 
tenha uma organização formal. A escolha do representante é realizada de forma de-
mocrática, com eleição do representante em assembleias na própria comunidade. Às 
vezes, mesmo já existindo uma representação formal, algumas comunidades optam por 
ter representantes eleitos para o conselho, oportunizando a diversidade da participa-
ção, podendo aumentar sua representatividade e capilaridade na representação.

Ao invés de se pensar a composição do conselho a partir de atores, pessoas físicas de 
uma instituição pública, privada ou comunitária, a articulação com os setores que 
se relacionam com a UC tende a resultar em indicação de instituições efetivamente 
representativas de cada setor, evitando-se a representação pessoal e não institucio-
nal. Desse modo, os setores da agricultura, da pesca, do turismo, entre outros tantos, 
discutem, elegem e indicam uma ou mais instituições para os representar no conselho. 
Por sua vez, essas instituições escolhem seus respectivos conselheiros. Dessa forma, a 
instituição demandará mais informações de seu representante conselheiro porque tem 
que prestar contas a todas aquelas instituições que a elegeram para representar o setor 
no conselho. Essa abordagem e forma de composição foram trazidas pela Instrução 
Normativa n° 09/2014, do ICMBio, que segue a orientação do decreto regulamentador 
da lei do SNUC ao prever a representação de setores nos conselhos.

A representatividade dentro de uma arena democrática exige qualificações específicas 
para garantir a composição legítima, a participação equilibrada e paritária, o respeito 
às opiniões diversas e o compartilhamento do poder e das decisões. 

Um conselho precisa ter representatividade para dar resposta adequada às demandas 
de discussão e consequentes encaminhamentos. Se a representatividade do conselho 
não estiver adequada, as decisões poderão ser tomadas sem a participação de todos 
os atores envolvidos e as diferentes opiniões, o que poderá resultar em uma decisão 
de gestão inadequada. Cria-se um descolamento entre representante e representados, 
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de modo a prejudicar o exercício das funções do conselheiro e o setor ao qual ele está 
vinculado, colocando em xeque a própria função do conselho gestor.

A alternância das instituições representativas também contribui para que os setores 
acompanhem os trabalhos e se mantenham interessados nas atividades do conselho 
e no seu papel. A relação contínua com conselheiros potenciais, por meio de visitas e 
reuniões específicas, ajuda no engajamento e no incentivo para que esses indivíduos 
venham a compor o conselho no futuro. 

É preciso atuar de forma a valorizar a participação dos conselheiros e a capacitá-los 
para que possam contribuir para a gestão, mantendo como foco principal os objetivos 
da unidade e da conservação da biodiversidade. Neste ponto de participação, cada 
membro se sentirá importante no coletivo e deverá ter conhecimento de suas responsa-
bilidades como conselheiro.

O fortalecimento da representatividade do conselho requer trabalho de base social, 
focado na formação e no fortalecimento de lideranças e de sua relação com seus repre-
sentados. Isso envolve um trabalho de fortalecimento da organização social comuni-
tária que pode se dar dentro do conselho, mas que também extrapola os limites do 
conselho, e se foca na base comunitária e institucional.

Também é fundamental que a equipe da UC esteja periodicamente em contato com as 
bases das representações que compõem o conselho, com vistas à realização de ativida-
des de capacitação continuada de conselheiros atuais e futuros, dando ainda visibi-
lidade às ações executadas na UC em prol da qualidade de vida das populações a ela 
relacionadas. Promover atividades lúdicas periódicas com as bases e os conselheiros 
também é importante. Os conselheiros devem buscar suas bases para legitimar ações e 
promover intercâmbio de informações.

Para o caso de existência de diversas comunidades tradicionais, outra forma de fortale-
cer a representatividade é realizar reuniões nas próprias comunidades, de forma rota-
tiva. Também é possível se reunir com cada setor em separado para tratar de assuntos 
específicos.

2.4 FUNCIONAMENTO 
DE CONSELHOS 

GESTORES

O funcionamento do conselho é previsto em seu regi-
mento interno (RI), que estabelece a forma de organi-
zação e a periodicidade das atividades. Os assuntos que 
requerem maior aprofundamento podem ser tratados em 
câmaras temáticas ou grupos de trabalho, para discussão 
e subsídio à plenária do conselho. A forma de tomada de 
decisão, também prevista no RI, pode envolver a cons-
trução de consensos, a votação por maioria simples ou 
absoluta, dentre outras. 

2.4.1 Estrutura e organização

Em geral, os conselhos de UCs são estruturados pela plenária, secretaria executiva, câ-
maras temáticas e grupos de trabalho. As câmaras temáticas são previstas no regimen-
to interno e têm caráter de longo prazo. Já os grupos de trabalho podem ser formados 
a qualquer momento em que houver necessidade e têm caráter mais pontual e de curto 
a médio prazo.
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Conforme previsto no regulamento da Lei do SNUC, a presidência compete ao chefe 
da UC, o que não significa que a decisão final é do órgão gestor, de modo a evitar-se, 
por exemplo, o voto de minerva, que facultaria a última palavra ao presidente. O órgão 
gestor integra o conselho e tem direito a um voto.

A estrutura da vice-presidência não é a mesma em todos os conselhos. Em muitos ca-
sos, este cargo sequer é previsto no RI, pois entende-se que, na ausência do presidente 
titular, os trabalhos do conselho seriam conduzidos pelo chefe substituto da unidade 
de conservação, servidor do órgão ambiental. Porém, existe outro entendimento de 
que a vice-presidência pode ser exercida por outras instituições, desde que figurem 
como membros do conselho. Contudo, esta situação deve estar prevista no regimento 
interno.

Uma alteração na legislação relacionada à presidência dos conselhos poderia contribuir 
para o empoderamento de outros conselheiros, dinamizando a forma de condução do 
colegiado e fazendo com que alguns conselheiros se engajassem mais no colegiado e no 
apoio à gestão da área.

A secretaria executiva pode ser exercida por outra instituição-membro, para as provi-
dências de mobilização, logística e burocracia institucionais relacionadas à realização 
das reuniões, aos planejamentos de atividades, e mesmo para encaminhamentos. O 
compartilhamento de ações corresponsabiliza os conselheiros e gera maior sentimento 
de pertencimento ao colegiado e à própria UC.

2.4.2 Plano de ação do conselho

O conselho precisa pactuar o que é mais importante para a gestão da unidade e a 
consecução de seus objetivos, o que pode implicar o tratamento de agendas que muitas 
vezes extrapolam o espaço e os objetivos da UC. É preciso que se identifique qual a 
competência do conselho em cada tema e, a partir daí, se defina como se dará sua atua-
ção. A discussão sobre as prioridades não pode prescindir da reflexão sobre competên-
cias, capacidades e forma de atuação.

A elaboração do plano de ação pode ser feita a partir de uma leitura da realidade local, 
com a utilização de técnicas de diagnóstico participativo, tendo por referência o plano 
de manejo da UC e demais documentos que orientam a gestão. No momento da análise 
da realidade, em geral são identificadas as atividades econômicas, seus impactos e seus 
atores. Isto já pode sinalizar potenciais parceiros do conselho na viabilização das ativi-
dades do plano. Esta divisão de responsabilidades fortalece o diálogo entre os espaços, 
aproxima políticas públicas setoriais incidentes no território e reduz o volume de ações 
demandadas aos conselhos de UCs, quando podem ser tratados e solucionados no 
âmbito das competências de outros conselhos.

O plano de ação do conselho deve ser dimensionado para ações factíveis, sobre as quais 
se alcancem entendimentos claros de necessidades e compromissos para a execução, 
compartilhando responsabilidades com os conselheiros e as respectivas instituições 
representativas dos setores. A corresponsabilidade ocorre quando há uma divisão de 
responsabilidades pelas tarefas do plano de ação. Esse nível de corresponsabilidade é 
mais facilmente alcançado quando todos os conselheiros se sentem partícipes da cons-
trução do documento.
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O compartilhamento de recursos em prol da realização do plano de ação também é 
uma forma de gerar comprometimento e potencializar a execução. São maneiras de 
corresponsabilização no estabelecimento de parcerias, buscando algum tipo de objeti-
vo comum norteador, como a aplicação de compensação ambiental na UC, o estabele-
cimento de projetos associados a medidas mitigadoras e compensatórias de empreen-
dimentos em licenciamento no entorno e no interior da UC, e também ações movidas 
por conselheiros junto ao Ministério Público, além da captação de recursos via editais e 
outras fontes (algumas instituições têm esta capacidade).

Pode-se propor a criação de mecanismos de repasse regular de recursos financeiros 
específicos para o apoio ao funcionamento dos conselhos, bem como fontes de recursos 
específicos para a implementação dos planos de ação.

Uma sugestão de metodologia para construção do plano de ação é o uso de perguntas 
norteadoras tais como o que, quando, onde, como, quem e quando.

O momento de elaboração do plano de ação pode ser logo após a criação do conselho, 
do qual provavelmente constarão atividades como construção do regimento interno, 
conhecimento sobre a UC e estabelecimento de estratégia de comunicação. Uma boa 
tática é a formulação do plano durante capacitações do conselho. Para os conselhos 
já implementados, o momento de modificação em sua composição pode ser oportuno 
para que os novos conselheiros elaborem o plano de ação, de modo que a execução 
esteja atrelada ao período de vigência do mandato dos integrantes.

Os conselhos gestores podem ampliar sua capacidade de execução do plano de ação 
por meio das câmaras técnicas e dos grupos de trabalho. Nessas instâncias, podem ser 
agregadas instituições e pessoas com condições de contribuir para a implementação do 
plano de ação. Outra possibilidade é a articulação com outros colegiados de participação 
social, buscando o fortalecimento mútuo (por exemplo, os conselhos de meio ambiente, 
turismo, desenvolvimento rural, educação, saúde e os comitês de bacias hidrográficas) e 
o estabelecimento de parcerias formais ou não-formais com outras entidades.

As experiências desta Comunidade apontam que planos de ação simplificados e enxu-
tos são mais efetivos e exequíveis, sendo mais adequados que documentos rebuscados 
que ficarão guardados nas gavetas. As ações devem ser de execução factível por parte 
dos conselheiros, e não uma lista de tarefas para o órgão gestor. Isso demanda capaci-
dade técnica e estrutural do conselho para implementar o plano.

A periodicidade do monitoramento do plano deve ser acordada pelo conselho, mas é 
recomendável que seja feita a cada reunião, realizando ajustes necessários de forma 
continuada. É importante que os responsáveis expliquem os motivos pelos quais não 
tenha sido possível executar determinada ação. 

2.4.3 Gestão de conflitos no conselho

Por tratar de temas que envolvem usos do território de influência da unidade de con-
servação, muitos conflitos entre os setores representados são conduzidos até o conse-
lho. Portanto, é preciso preparo específico para lidar com os diversos desacordos que 
permeiem as discussões sobre a gestão da UC, proporcionando diálogo entre as partes 
envolvidas e trazendo outros atores relevantes para o debate, quando oportuno.

O conflito não pode ser temido e entendido como ameaça. É necessário entender o 
grau e o nível em que ele se encontra e, com base nisso, pensar as estratégias de ação. 
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Desta forma, o conselho figura como um espaço permanentemente aberto a todos os 
interesses, sem estimular preconceitos de opiniões e divergências entre setores e pes-
soas, mas sem tampouco estimular a geração e a disseminação de informações que não 
sejam comprovadamente verdadeiras. O conselho deve ser um fórum em que as pesso-
as tenham liberdade para explicitar os conflitos e minimizar os ruídos de comunicação 
que costumam estar presentes nestas situações. A equipe da UC precisa se esforçar 
para que as informações sejam colocadas com transparência na mesa de negociações, 
deixando claro o enquadramento legal das questões.

Como citado, a criação de uma instância própria, como uma câmara temática, pode au-
xiliar o conselho na gestão de conflitos. O apoio de agentes externos, como o Ministério 
Público ou as universidades, também pode ser útil, para que possam colaborar com os 
assuntos tratados. 

Em outras situações, caso a equipe da UC não disponha de todas as condições para 
lidar ou mediar os conflitos, ou quando estes envolvam posições da própria equipe, 
contar com a ajuda de uma moderação externa pode ser uma opção.

Outra possibilidade é atuar para além dos espaços formais das reuniões do conselho e 
buscar diálogo direto com as partes envolvidas, em locais e espaços mais próximos da 
realidade onde os conflitos acontecem.

2.4.4 Comunicação no conselho

A comunicação interna e externa do conselho deve ser pensada por todos e praticada 
numa estratégia de ampliação das consultas e das decisões para fora do espaço restrito 
dessa arena. 

Considerar a comunicação como elemento central para garantir transparência e man-
ter a mobilização dos conselheiros pode ajudar a priorização e a destinação de recursos 
humanos e materiais para a viabilização dos meios de comunicação. Um fluxo contínuo 
de diálogo pode evitar o enfraquecimento do conselho ou que problemas se agravem na 
gestão da unidade de conservação.

Muitas vezes, as estratégias de comunicação são criadas de forma intuitiva, precária e 
com poucos recursos. Em geral, as equipes gestoras das UC não dispõem de formação e 
diretrizes para a implementação de estratégias de comunicação.

Um instrumento disponível e orientador que apresenta formas de comunicação é a 
Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de Conserva-
ção (Encea), importante documento que precisa ser melhor internalizado pelas equipes 
gestoras das UCs.
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A comunicação interna do conselho pode ser desenvolvida por meio das seguintes ações:

criar grupos de trabalho e câmaras temáticas que se reúnam entre uma 
e outra reunião ordinária, buscando contribuir na comunicação entre os 
conselheiros;

utilizar relatórios, memórias de reunião e outras metodologias, além de atas 
formais;

estimular que o conselheiro tenha o hábito de repassar a informação à sua 
instituição;

realizar a troca de informação – um conselheiro visita o outro para repassar 
informações do conselho, da UC e do plano de ação, entre outras;

participar de iniciativas como o Edital de Práticas Inovadoras, promovido 
pelo ICMBio; 

redigir publicações em periódicos internos e

elaborar relatórios periódicos sobre o andamento do conselho.

A comunicação para a sociedade (comunicação externa) pode ser desenvolvida por meio 
das seguintes ações:

realizar visitas às comunidades e instituições parceiras;

formular jornais periódicos, cartas informativas, folders, revistas etc;

produzir boletins eletrônicos e impressos com resumos de reuniões, notícias 
sobre parcerias, divulgação do plano de ação, destaques da UC etc;

redigir ata resumida e sem a formalidade exigida para as populações 
tradicionais. A ata pode ser substituída por um relatório, ou memória de 
reunião, mais atraente visualmente e com linguagem acessível;

criar sites e redes sociais;

participar ou criar programas de rádio buscando contribuir na comunicação 
com a sociedade e do conselheiro com suas bases e

participar de fóruns locais (municipais/estaduais/federais).

É importante considerar a diversidade regional do Brasil e buscar alternativas que con-
templem essas diferenças, inclusive culturais e educacionais, bem como reconhecer os 
diferentes públicos, desenvolvendo distintas estratégias de comunicação. Para uma comu-
nicação eficaz, não é possível utilizar apenas um veículo de comunicação.
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SOBRE A COMUNICAÇÃO DO CONSELHO COM O ÓRGÃO GESTOR
O órgão gestor deve ter diretrizes para se relacionar com os conselhos. Estas devem 
indicar os caminhos de resposta para cada tipo de manifestação, não deixando inda-
gações sem retorno. É necessário considerar tais opiniões como reflexo do trabalho na 
sociedade e buscar organizar as demandas de interesse para a UC como prioridade, sob 
pena de dificultar a gestão da unidade e de desvalorizar a participação social. 

O conselho, por sua vez, deve estar organizado e também possuir diretrizes para se 
relacionar com o órgão gestor da UC e demais órgãos competentes. As atribuições de 
cobrança de posição institucional não devem ficar restritas ao gestor da UC/presidente 
do conselho, que tem uma relação complexa e institucionalizada com o órgão gestor, 
mas devem se diluir no conselho como um todo.

O representante do órgão gestor deve ter a clareza de seu papel no conselho, tendo a 
possibilidade de acessar os setores competentes dentro do órgão sempre que necessá-
rio. No que diz respeito à cobrança da posição institucional, quanto mais fortalecido 
o conselho, maior o potencial de atuar de forma articulada, para que suas resoluções 
sejam consideradas. É muito importante manter registro de todas as recomendações 
e deliberações. Da mesma forma, a cada reunião deve-se verificar o que e como foram 
definidas as questões para que se possa perceber onde estão as pendências de encami-
nhamento e como saná-las. 

Para obter respostas formais do órgão gestor, o conselho deve informar às coordena-
ções associadas suas decisões sobre os temas debatidos, buscando divulgar institucio-
nalmente a situação e a base para a sua deliberação. 

Caso haja uma posição contrária do órgão gestor, este deverá comparecer na próxima 
reunião, com representantes das coordenações envolvidas, para explicar a sua posição 
e prestar esclarecimentos ao colegiado. 

No caso de omissão do órgão gestor, o conselho deve continuar cobrando até que se 
tenha uma posição institucional. O órgão deve sempre considerar a posição do conse-
lho. Quando houver posicionamento contrário às manifestações do conselho, o órgão 
gestor deve solicitar reunião para retomar o debate, esclarecendo os motivos técnicos 
ou jurídicos de seu posicionamento. Quando isso não ocorre, resta às instituições con-
selheiras mobilizarem-se e buscar apoio externo, como o da mídia, de outras instâncias 
políticas e também do Ministério Público.

QUANDO HOUVER 
POSICIONAMENTO 

CONTRÁRIO ÀS 
MANIFESTAÇÕES DO 
CONSELHO, O ÓRGÃO 

GESTOR DEVE OFERECER 
JUSTIFICATIVAS
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2.4.5 Monitoramento e avaliação do conselho

 PARA QUE FAZER?
O monitoramento auxilia na verificação do cumprimento dos objetivos do conse-
lho e tarefas previstas no plano de ação. Trata-se de importante tarefa conjunta dos 
conselheiros, porque fornece elementos para avaliar se o conselho está sendo efetivo 
no desempenho de suas funções (previstas no Decreto n° 4.340/02 e descritas no 
regimento interno).

A avaliação, feita com base nos dados gerados pelo monitoramento durante um 
determinado período, indica ações ou medidas para superar insuficiências e ampliar 
aspectos positivos da sua atuação.

A sistematização e o compartilhamento dos dados gerados pelo monitoramento com 
todos os membros do conselho permitem um processo de aprendizado contínuo e pro-
piciam momentos de discussão coletiva sobre os rumos tomados. 

Assim, é possível avaliar coletivamente se o colegiado está funcionando e cumprindo 
seu papel, se está apoiando as ações em prol dos objetivos da UC, como está sendo 
este apoio e quais aspectos podem melhorar. Trata-se de interessante oportunidade de 
motivação dos conselheiros para adequação das estratégias de atuação e realização de 
ajustes no planejamento dos conselhos.

O monitoramento, como atividade contínua, que inclui a observação e o registro perió-
dico do funcionamento do conselho, também é importante para avaliar o nível de mo-
bilização e participação, detectando, assim, a necessidade de alterações nas estratégias 
de sensibilização e de capacitação de conselheiros. 

O conselho que não tem a efetividade monitorada não consegue tomar decisões 
seguras e focadas em seus objetivos porque não tem informações válidas e úteis para 
subsidiá-las. Tende a tornar-se ineficaz ao não conhecer suas fraquezas e fortalezas, 
com planejamento ineficiente, descolado da sua realidade de ação. As ações são condu-
zidas de forma imediatista frente aos desafios cotidianos, sem continuidade, causando 
desmotivação dos atores sociais envolvidos e gerando retrabalhos. Da mesma forma, 
o monitoramento do conselho pode tornar-se um eficiente instrumento de motivação, 
uma vez que permite que ações do conselho sejam visualizadas por todos.

Quando há efetividade no funcionamento do conselho, há maior possibilidade de 
entendimentos entre gestores e atores sociais. Quando isso ocorre, o resultado é a 
redução de conflitos, mais participação social, mais aprovação dos moradores, mais 
facilidades dos gestores em diagnosticar os pontos fracos e fortes do colegiado. 

O CONSELHO QUE NÃO 
TEM A EFETIVIDADE 

MONITORADA NÃO 
CONSEGUE TOMAR 

DECISÕES SEGURAS 
E FOCADAS EM SEUS 

OBJETIVOS
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COMO FAZER?
Ao atrelar o monitoramento ao plano de ação, é possível especificar metas, frequência 
de levantamento de informações, responsáveis e meios de verificação ou indicadores 
que mensurem quantitativa e qualitativamente a sua atuação. Sem indicadores adequa-
dos, que consigam evidenciar sucessos e insucessos da gestão participativa, os proces-
sos de monitoramento e avaliação não ocorrem a contento.

Algumas questões podem ser consideradas na construção de indicadores e avaliações 
da efetividade do conselho, tais como: 

o conselho contribui para o alcance da situação desejada prevista no plano de 
ação? 

a atuação do conselho apoia a gestão da UC e a aplicação e aprimoramento de 
seus instrumentos? 

o conselho contribui para o alcance dos objetivos da UC, considerando a 
conservação da biodiversidade e o bem estar social? 

a atuação do conselho amplia a interação das instituições e dos conselheiros 
perante os setores representados? 

o conselho contribui para a ampliação da gestão democrática da UC? 

o conselho contribui para a criação de uma cultura de participação no 
contexto onde a UC está inserida? 

a atuação do conselho tem efeitos imprevistos, positivos ou negativos para a 
gestão da UC e sua área de influência?

Pode-se pensar em dois grandes grupos de indicadores: de processo e de resultado. Os 
indicadores de processo podem envolver atendimento da periodicidade de reuniões 
prevista no regimento interno; paridade entre setores governamentais e não-governa-
mentais; frequência e assiduidade dos conselheiros; contribuição dos conselheiros no 
planejamento das atividades do conselho, nas discussões e formulação de propostas; 
funcionamento das reuniões; comunicação entre os membros do conselho e apoio 
financeiro pelo órgão gestor às instituições da sociedade civil para garantia da partici-
pação nas reuniões, quando necessário. 

Os indicadores de resultados podem ser relacionados a propostas e encaminhamen-
tos produzidos pelo conselho; protagonismo dos setores e respectivas instituições na 
implementação das ações previstas no planejamento do conselho; acompanhamento e 
influência da execução orçamentária da UC; decisões e manifestações encaminhadas e 
devidamente respondidas pelos órgãos públicos e instituições da sociedade demanda-
das; quantas e quais propostas estão sendo implementadas com apoio das instituições 
representativas ou efetivadas pelo órgão gestor ou por outras instituições; suporte à 
tomada de decisão na UC e atendimento das expectativas dos conselheiros.
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Há diferentes formas para realizar o monitoramento e a avaliação, conforme a realida-
de em que cada conselho está inserido. Os membros do conselho devem ser chamados 
para construir a metodologia e verificar os resultados do monitoramento, e não apenas 
para serem fornecedores de informações. 

O resultado do monitoramento precisa ser compartilhado no conselho para análise, 
identificando o que não tem funcionado adequadamente para que se estabeleçam 
estratégias com a finalidade de reverter a situação identificada, e para que sejam cons-
truídas novas propostas de melhorias das ações, fomentadas por atividades de capaci-
tação do grupo. Os aprendizados devem ser internalizados no processo durante todo o  
monitoramento, associados à avaliação crítica. 

SUGESTÕES DE METODOLOGIA
Painéis de gestão à vista são uma boa opção para acompanhamento global dos indi-
cadores, e em toda reunião do conselho (sobretudo as ordinárias) deveria haver pelo 
menos um momento para verificação, complementação e análise deste painel.

Importante estabelecer alguns métodos visuais padrão para facilitar o entendimento e 
a organização das informações, como por exemplo, gráficos de análise da presença em 
reuniões, atividades realizadas (usando barra para visualizar o percentual de execução 
da atividade), planilha contendo deliberações e encaminhamentos, além das ações ado-
tadas. Pode ser definida também a concessão de 10 minutos no início das reuniões para 
resgate da reunião anterior e encaminhamentos em curso. 

Outro método envolve a leitura de cada um dos objetivos e atribuições listadas no 
RI, utilizando como indicador um desenho com um dia ensolarado para atribuições 
realizadas, uma nuvem com sol (nublado) para atividades que precisam de melhor 
ação e chuva para aquelas não realizadas. As luzes de um semáforo também podem 
estabelecer este gradiente de implementação das ações e atendimento às atribuições do 
conselho. 

O estabelecimento de pesos para cada atividade do plano de ação, considerando a 
dificuldade de realização, é outra alternativa metodológica. É possível, ainda, avaliar 
em percentagem o cumprimento das atividades previstas, ressaltando que a avaliação 
deve ser qualitativa e não apenas quantitativa, o que demanda muita conversa e debate 
entre os conselheiros. 

Podem ser usados, ainda, resumos de reuniões onde constem as ações a serem capita-
neadas pelos conselheiros, estabelecendo responsabilidades de execução, assim como 
prazos e estratégias. Esses resumos podem ser disponibilizados para representações 
com acesso à internet com a devida antecedência, e receber algum tipo de transposi-
ção de linguagem e divulgação diferenciada, como leitura via rádio, material lúdico 
entregue em mãos de moradores e reuniões de divulgação com todas as comunidades 
representadas.

OS MEMBROS DO 
CONSELHO DEVEM 

SER CHAMADOS 
PARA CONSTRUIR 
A METODOLOGIA 
E VERIFICAR OS 
RESULTADOS DO 

MONITORAMENTO
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Outras duas ações de monitoramento adotadas por conselhos gestores em nível federal são: 

preenchimento dos indicadores pré-estabelecidos do Sistema Integrado de Gestão 
Estratégica do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (SIGE), 

registro do número de representantes presentes nas reuniões, do número de 
reuniões ordinárias realizadas, do número de ações do plano de ação do conselho 
executadas;

acompanhamento da execução do plano de ação do conselho em cada reunião e 

construção e atualização, nas reuniões ordinárias do conselho, da matriz do plano 
de ação com as colunas  “O que? Quem? Quando? E Agora?”.

QUANDO FAZER?
O momento de monitorar e avaliar deve ser definido com os conselheiros, considerando a 
periodicidade das reuniões e ainda os prazos estabelecidos no plano de ação. É possível fa-
zer um monitoramento do plano de ação a cada reunião do conselho — como uma prestação 
de contas da reunião anterior, por exemplo, ou ainda a cada semestre ou ano. O importante 
é que esses momentos respeitem a dinâmica de cada conselho e os resultados sejam regis-
trados, a fim de se criar memória e histórico dos produtos.

Como o mandato do conselho é de dois anos, é recomendável a realização de uma reu-
nião de avaliação da efetividade no final do primeiro ano e outra ao término do mandato. 
Nessas reuniões poderão ser construídos e apresentados relatórios de gestão e execução 
para ajustes e o feedback de todos os envolvidos, material que será muito importante para 
os próximos conselheiros, e que conterá as atividades executadas e não executadas, assim 
como as adequações necessárias. Os documentos do monitoramento devem virar a história 
do conselho e compor o processo, orientando a definição da nova composição do colegiado e 
a elaboração do próximo plano de ação.

A metodologia denominada Sistema de Indicadores Socioambientais para Unidades de 
Conservação (SISUC) serve para o conselho monitorar e avaliar a efetividade da gestão 
da UC. Pode, também, ser adaptada para motivar o conselho, proporcionando seu melhor 
funcionamento por meio da priorização de problemas de gestão, propostas de atividades, 
monitoramento e avaliação da efetividade do próprio conselho.

2.4.6 Capacitação no conselho

A capacitação é um processo continuado de diálogo e aperfeiçoamento, fundamental na 
consolidação e na legitimação de um conselho gestor.

A intencionalidade educativa deve existir desde as primeiras ações para constituição do 
conselho. As reuniões podem se constituir como espaços educadores, pautadas pelas 
necessidades enunciadas pelos participantes e outras mapeadas pela equipe da UC. Assim, 
a capacitação do conselho deve ser uma atividade contínua, com temáticas estabelecidas 
pelos conselheiros e outras mapeadas pela equipe da UC, identificando temas em que os 
conselheiros tenham interesse, associando-os aos objetivos da UC.

É RECOMENDÁVEL 
FAZER UMA REUNIÃO 

DE AVALIAÇÃO DA 
EFETIVIDADE NO FINAL 

DO PRIMEIRO ANO E 
OUTRA AO TÉRMINO DO 

MANDATO
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Um processo consistente de capacitação requer prévio acordo com todos os envolvidos 
e deve estar aberto a sugestões sobre temas, duração e local. É recomendável que as 
atividades sejam realizadas em distintas localidades, atendendo a diferentes públicos. 
É desejável que sejam conduzidas de maneira participativa, com técnicas que possibi-
litem a inclusão de todos na discussão. A capacitação também pode ser feita de forma 
direcionada, reunindo um setor ou grupo que apresente necessidade específica sobre 
algum tema. Nesse caso, o processo educativo tem o objetivo de desenvolver compe-
tências para que determinado grupo consiga aumentar a possibilidade de interação e 
intervenção junto a outros grupos sociais representados, contribuindo para a efetivação 
do conselho como espaço democrático. É interessante que cada conselho elabore um 
plano de capacitação anual no qual estarão definidas as temáticas de maior interesse e 
o tempo dedicado em cada reunião, ou a criação de momentos específicos de capacita-
ção.

Além das estratégias usuais de capacitação, um formato muito exitoso são os inter-
câmbios entre conselhos e visitas de campo a UCs, aproveitando outros momentos de 
gestão para realizar capacitações.

Uma forma muito interessante de se capacitar é por meio de trilhas de aprendizagem, 
construídas por todos os conselheiros. As trilhas são múltiplos caminhos e moda-
lidades de ensino e aprendizagem, que contribuem para a formação do grupo. Elas 
respeitam as necessidades de cada um, sendo parte da autogestão do colegiado para 
processos formativos. 

Outra sugestão é que os diferentes conselheiros se organizem para que, em cada reu-
nião, uma instituição se apresente, ilustrando suas atividades e sua interação com a 
unidade de conservação. Isso aumenta a integração entre as entidades, fortalece uma 
visão de grupo do conselho e expõe os diferentes olhares e práticas ligadas à conserva-
ção ambiental no âmbito do conselho.

ALÉM DAS 
ESTRATÉGIAS USUAIS 

DE CAPACITAÇÃO, 
UM FORMATO MUITO 

EXITOSO SÃO OS 
INTERCÂMBIOS ENTRE 
CONSELHOS E VISITAS 

DE CAMPO A UCS
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3. RECOMENDAÇÕES
Foram elencados 32 pontos de atenção, que consistem em 
fatores de suma importância para implementação dos conselhos 
gestores, bem como para a formulação, divulgação e avaliação 
de dois documentos essenciais ao bom funcionamento desses 
colegiados: o regimento interno e o plano de ação.
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Após terem sido estabelecidas as comunicações 
internas do conselho com o órgão gestor, caso seja 
necessário, a presidência do conselho ou a secretaria, 
respeitando o princípio de autonomia do órgão, deve 
encaminhar demandas diretamente às instâncias e 
órgãos definidos.

O gestor deve ser motivado e provocado a reconhecer 
o conselho como espaço de oportunidades, e não como 
um problema a mais e uma dificuldade para a gestão.

O processo de gestão deve ser planejado estrategica-
mente de forma a garantir efetividade, ou seja, deci-
sões nas reuniões e verificação da implementação do 
que foi decidido, por meio de monitoramento. 

O plano de ação do conselho é um instrumento estra-
tégico, que permite a construção e o fortalecimento do 
órgão, e deve ser aperfeiçoado e monitorado. 

O órgão gestor deve ouvir o conselho antes da emissão 
de autorizações para o licenciamento ambiental de 
empreendimentos, em caráter prévio e não apenas na 
fase final de licenciamento. Questões sobre popula-
ções afetadas associadas ao licenciamento devem ser 
previamente tratadas no conselho.

A mobilização dos setores deve se atentar às especifi-
cidades de cada grupo identificado. Alguns requerem 
maior atenção, contando com a realização de encon-
tros individuais para explicação sobre finalidades do 
conselho e a respeito da importância da participação 
desta instituição no processo, além de outras formas 
de comunicação, como telefonemas e ofícios.

PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO:
É necessário que as instâncias superiores dos órgãos 
gestores estabeleçam políticas para o funcionamen-
to efetivo da participação social e dos conselhos, em 
sintonia com a gestão das UCs. Deve ser executada 
a gestão socioambiental, e não apenas atividades 
estritamente voltadas para a preservação do ambien-
te natural, mesmo em unidade de conservação de 
proteção integral. É urgente a capacitação em todos os 
níveis dos órgãos gestores para a gestão com justiça 
socioambiental.

É preciso efetivar as decisões do conselho. Isso depen-
de, assim como em outros locais da sociedade, da con-
jugação de forças e da pressão exercida pelos próprios 
conselheiros via mobilização e articulação política. O 
conselho precisa entender seu papel e sua importância 
para a implementação da unidade de conservação. Um 
conselho empoderado deve cobrar a aplicação de suas 
decisões. Isso será possível com capacitação e preparo 
das instituições para que entendam o papel e a impor-
tância da participação social e seu empoderamento.

O monitoramento da implementação do conselho é 
muito importante em termos de tomada de consciên-
cia. Ao verificar que poucas deliberações/recomenda-
ções foram implementadas, o conselho pode passar a 
questionar-se: o que está errado? O monitoramento 
pode ser realizado por um GT.

Os órgãos gestores devem assumir o papel de promo-
ção das condições adequadas para que a participação 
seja igualitária e justa. Um conselho efetivo demanda 
um grande processo de mobilização social e o fortale-
cimento dos colegiados, reivindicando que a legislação 
seja, de fato, cumprida, e que a participação social seja 
implementada de forma mais eficiente na gestão das 
áreas protegidas. O não-cumprimento de uma manifes-
tação de conselhos consultivos pelo órgão gestor preci-
sa sempre ser adequadamente justificado. No caso de 
deliberações com as quais o órgão gestor não concorde 
ou veja impedimentos legais, pode ser solicitada a re-
consideração do conselho sobre sua decisão, trazendo 
argumentos e justificativas que subsidiem a reavalia-
ção. É importante considerar que, durante a discussão 
dos diferentes temas, o órgão gestor não deve abster-se 
da discussão, colocando seus pontos de vista.
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SOBRE O REGIMENTO INTERNO:
A construção coletiva do regimento deve ocorrer em 
reuniões do conselho, e pode se constituir em uma ação de 
capacitação.

A elaboração pode ser com pequenos grupos e a partir de 
debate em plenária. Nessa discussão devem ser incorpo-
radas questões locais e específicas. O produto final precisa 
ser aprovado no conselho. 

É positiva a construção do RI por meio de perguntas 
orientadoras inspiradas em outros regimentos, sobre 
temas como funcionamento, tomada de decisões e atribui-
ções, entre outros. 

A composição do conselho, ou seja, os seus conselheiros 
representantes, não deve ser listada no regimento. Isso 
exigiria mudar o regimento sempre que houvesse uma 
substituição de conselheiro.

É importante utilizar linguagem adequada à realidade local.

Deve-se respeitar o prazo previsto em legislação e não pro-
longar sua elaboração.

 Após sua elaboração, pode ser “traduzido” em um material 
didático de mais fácil comunicação.

Deve ser adotado, consultado, estudado e alterado quando 
necessário.

SOBRE O PLANO DE AÇÃO:
É importante atentar para as reais possibilidades de ação do 
conselho, criando planos exequíveis, que possam ser monito-
rados, e contribuir para seu amadurecimento como fórum de 
participação social na gestão da UC.

Sua construção pode ser considerada uma oportunidade 
de capacitação de conselheiros e das bases comunitárias, 
fortalecendo o elo e a representatividade do conselheiro. 

Recomenda-se manter uma lista de verificação de respon-
sabilidades associadas ao plano de ação que seja atualizada 
com as demandas que surgirem nas reuniões ordinárias.

As demandas que surgem nas pautas ordinárias podem 
não estar contempladas no plano de ação, mas devem ser 
acompanhadas de uma clareza das responsabilidades de 
execução e de elementos para o seu monitoramento.

Deve ser atualizado à medida que ações sejam finalizadas e 
novas demandas surjam e sejam incorporadas.

Cada conselho deve construir a sua própria ferramenta 
de monitoramento, que esteja de acordo com a estratégia 
definida. Esta ferramenta deve ser adequada ao contexto 
social e cultural de cada UC, além de conter indicadores, 
verificadores, periodicidade e responsabilidades acordadas 
no conselho. 

Devem ser enxutos, fáceis de obter e de compreender, visu-
ais e subsidiar eventuais ajustes necessários. 

É importante definir o ciclo de gestão para avaliar e incor-
porar os aprendizados no próximo ciclo, que pode ser todo 
o mandato do conselho ou ter períodos mais curtos para 
permitir reflexões e correções de rumo com a incorporação 
dos aprendizados.

Os aprendizados devem ser divulgados e utilizados nos mo-
mentos de planejamento.

Os órgãos gestores devem ter acesso aos resultados do 
monitoramento, de forma a identificar bons conselhos que 
sirvam de inspiração, e aqueles que precisam de uma atenção 
especial devido à baixa efetividade.

As temáticas e os públicos envolvidos devem ser selecionados 
sob o viés da interação e da interdependência entre equipe, 
conselheiros e população local. 

A capacitação não precisa iniciar apenas após a formação do 
conselho, pois perde-se a oportunidade de agregar importantes 
conhecimentos de instituições/entidades/pessoas, indepen-
dentemente de estarem na primeira composição do conselho.

É necessário criar estratégias para garantir o exercício da 
democracia para além do conselho nos processos decisórios. 

Criar outros espaços de discussão para além do conselho 
com o objetivo de ampliar o exercício democrático de ges-
tão, como grupos de mulheres, de jovens e de pescadores, 
entre outros.
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4. ESTUDO DE CASO: FLORESTA NACIONAL DE TEFÉ/AM
Contexto Método de Trabalho

 A Flona de Tefé foi criada em 1989 e tem 
cerca de 900 famílias, o que inclui tanto 
famílias do interior da UC quanto do entorno. 
Estas famílias têm como principal atividade de 
renda a produção de farinha de mandioca.

Devido a limitações orçamentárias e de 
recursos humanos do órgão competente, a 
gestão começou a ter uma ação mais efetiva 
apenas em 2003, com o acesso às políticas de 
reforma agrária do Incra.

Somente com a entrada de novos servidores, 
em 2009, foi possível iniciar a mobilização 
e a articulação para formação do conselho 
consultivo, embora tentativas iniciais tenham 
ocorrido desde 2007.

O conselho consultivo da Flona de Tefé se reúne ordinariamente três 
vezes por ano.

A revisão do plano de ação é realizada a cada reunião, como uma forma 
de o conselho manter-se ativo após as reuniões.

Sempre é reservado um espaço para debater outros pontos de pauta 
propostos pelos conselheiros.

A prestação de contas do recurso utilizado, bem como a avaliação e o 
planejamento das ações de gestão, são pautas da última reunião do ano.

Para abordar os pontos de pauta, diferentes metodologias foram 
aplicadas. No entanto, utiliza-se o princípio de que todos têm direito a 
voz e deve-se procurar uma decisão consensuada.

Além disso, o conselho é um espaço de capacitação continuada, 
portanto, a partir das carências do colegiado, são propostas capacitações 
para fortalecimento do órgão.

Formação e Funcionamento de 
conselhos gestores

Comunicação no 
Funcionamento de 
conselhos gestores

Monitoramento e Avaliação

 Os passos para a formação e estruturação do 
conselho da Flona de Tefé foram os seguintes:

Reunião de mobilização das instituições que 
têm relação com a Flona;

Oficina de capacitação para representantes 
institucionais e lideranças comunitárias, 
na qual foi estabelecida a proposta final de 
composição do conselho e dividida a UC em 
sete setores de representação comunitária;

Realização de reuniões nos setores 
comunitários para capacitação sobre conselho 
gestor e eleição dos representantes;

Envio de ofícios às instituições/entidades 
definidas na oficina, solicitando indicação dos 
conselheiros;

Durante a primeira reunião ordinária foi feita 
nova capacitação sobre o conselho e elaborado 
o seu Regimento Interno;

Por fim, o plano de ação do conselho, que 
consiste em uma matriz de planejamento 
operacional (o que, como, quem e quando) foi 
estabelecida na segunda reunião ordinária e, 
desde então, é monitorada e atualizada.   

Os convites para as reuniões do 
conselho são distribuídos por 
meio de ofícios com mobilização 
corpo-a-corpo.

Outra estratégia adotada foi 
estabelecer, na última reunião do 
ano, as datas de todas reuniões 
ordinárias do ano seguinte, 
permitindo que os conselheiros 
se agendem.

Cada reunião do conselho gera 
um relatório, que contém todos 
os temas discutidos na reunião 
com uma estrutura de mais fácil 
entendimento, podendo incluir 
tabelas, imagens e documentos. 
Este relatório tem como objetivo 
apoiar o repasse das informações 
dos conselheiros para sua base 
representativa. 

 O monitoramento do plano de 
ação do conselho é realizado em 
todas as reuniões, destacando 
ações realizadas e próximos 
procedimentos.

Além disso, contém informações 
sobre quórum das reuniões, número 
de participantes, presença dos 
conselheiros, documentos emitidos, 
capacitações e intercâmbios 
realizados, percentagem de ações 
planejadas e que foram realizadas, 
principais decisões tomadas, pontos 
de pauta discutidos e GTs criados, 
tudo isso sistematizado em uma 
planilha Excel para avaliação geral do 
conselho a cada término de mandato, 
que tem duração de dois anos.



Ciclo de Gestão de Conselhos de Unidades de Conservação - Página 49

5. ESTUDO DE CASO: FLORESTA NACIONAL DE 
HUMAITÁ/AM

Contexto Método de Trabalho

A Flona de Humaitá é uma UC localizada 
no Sul do Amazonas, numa região de franco 
avanço da fronteira agrícola, dentro no Arco 
do Desmatamento. Foi criada pelo Decreto 
2.485 de 1998. Está situada inteiramente 
dentro do município de Humaitá e tem área 
de 468 mil hectares. Por boa parte de sua exis-
tência, foi motivo de conflito com os morado-
res da região e do entorno – situação ameniza-
da apenas em junho de 2010, com a criação do 
conselho consultivo da Floresta Nacional.  

Foram necessários dois anos para concluir com qualidade o 
processo de sensibilização, mobilização, convocação e consolida-
ção do conselho. Foram feitas  inúmeras reuniões para nivela-
mento conceitual sobre unidades de conservação, depois várias 
outras para sensibilizar sobre a importância da participação das 
comunidades neste fórum, além de encontros para capacitar os 
moradores a participar efetivamente. Em seguida realizou-se 
o diagnóstico de atuação institucional na unidade, com muitos 
encontros de nivelamento geral e posterior convocatória para 
consolidação do processo, longo, porém importante e necessário.

Formação e Funcionamento de 
conselhos gestores

Comunicação no 
Funcionamento de 
conselhos gestores

Monitoramento e 
Avaliação

 
O conselho foi consolidado inicialmente com 
17 entidades-membro,  representando as co-
munidades do interior e entorno da UC. 

O conselho realiza duas reuniões por ano  e, 
quando necessário, se reúne extraordinaria-
mente. O colegiado foi renovado em 2013 e 
em 2015 já realizou sua  primeira reunião 
ordinária, com o segundo encontro marcado  
para o final do segundo semestre (novembro). 
Atualmente, o plano de ação do conselho tem 
como prioridade apoiar e acompanhar os 
estudos para elaboração do Plano de Manejo 
da UC e atender às famílias cadastradas no úl-
timo senso oficial com políticas públicas como 
a Bolsa Verde.

 
O conselho  da unidade atual-
mente tem um GT de Plano de 
Manejo, que aguarda capacitação 
e orientações para sua atuação.

Toda comunicação é realizada 
pelos próprios moradores, que 
representam as comunidades no 
fórum. Eles levam os encami-
nhamentos do conselho para as 
reuniões comunitárias e levam 
de volta às comunidades as de-
mandas  e sugestões registradas.

 
Pode-se dizer que o conse-
lho da Floresta Nacional de 
Humaitá está mais madu-
ro, consciente de sua real 
importância para a gestão da 
UC. Os integrantes demons-
tram preocupação com a 
demora no processo de ela-
boração do Plano de Manejo  
da UC, por eles considerado 
condição indispensável 
para o desenvolvimento de 
atividades produtivas, algo 
de interesse de todos.
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Ciclo de Gestão de Conselhos de 
Unidades de Conservação
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Participação social: 
Os momentos de participação nas 
políticas públicas devem ser 
caracterizados pelo pensar e construir 
conjuntamente, aumentando o 
caráter democrático do Estado.

 
 

Participação na política ambiental
A legislação brasileira garante a participação 
social na política ambiental como um direito. 
Conselhos de meio ambiente, comitês de 
bacias e conselhos de UCs são exemplos 
dessas instâncias participativas.

 

 

Monitoramento e avaliação:
Monitorar inclui a observação e o 
registro periódico do funcionamento 
do conselho, além de avaliar o nível de 
mobilização e participação. Detecta a 
necessidade de alterações nas 
estratégias de atuação.

 

Conselhos e cidadania:
 O conselho é um instrumento legítimo 

para o exercício da cidadania, no qual 
a sociedade trabalha na gestão da 
unidade de conservação juntamente com 
o órgão gestor, atuando como corresponsável 
pela gestão do patrimônio ambiental público.
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Ciclo de Gestão de Conselhos de Unidades de Conservação
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Para frear a degradação do meio ambiente 
e para construir um futuro no qual os seres humanos 
vivam em harmonia com a natureza.
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