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RESUMO

A presente tese aborda os conlitos etnoecológicos na gestão de unidades de conservação da 
natureza implantadas em terras indígenas no Brasil, submetidas ao regime jurídico de dupla 
afetação. A multidimensionalidade desse fenômeno é estudada considerando uma abordagem 
qualitativa interdisciplinar, ancorada em uma base epistemológica sistêmico-complexa, que 
combina o enfoque analítico de gestão de bens comuns com o enfoque de análise e transcen-
dência de conlitos. A hibridização de enfoques analíticos visa ampliar a compreensão dos con-
dicionantes estruturais dos conlitos que confrontam interesses de agentes públicos ambientais 
e das comunidades indígenas nas áreas sob dupla afetação, além de identiicar potenciais de 
transformação relacionados aos arranjos institucionais das políticas públicas existentes. Em 
uma perspectiva sistêmica, a problemática local dos conlitos nas unidades de conservação se 
vincula a dimensões e totalidades mais abrangentes, que remetem o estudo à escala planetária 
da crise socioecológica global, enraizada no modelo civilizatório ocidental. Os pactos interna-
cionais em favor do meio ambiente, impulsionados pela ideia de desenvolvimento sustentável, 
adotaram e fortaleceram a política mundial de áreas protegidas como uma estratégia de enfren-
tamento ao modelo de desenvolvimento econômico global, predominantemente predatório da 
natureza e socialmente excludente. Nesta perspectiva, com base em uma abordagem conceitual 
socioecológica complexa, as áreas protegidas são interpretadas como empreendimentos eco-
lógicos produzidos na modernidade, que funcionam como sistemas abertos, realizando trocas 
permanentes com o ambiente, para além dos seus limites e objetivos especíicos de conservação 
da natureza em si. O avanço do conhecimento técnico-cientíico e a mobilização de organis-
mos internacionais, civis e governamentais alavancaram mudanças conceituais e normativas, 
provocando uma ruptura de paradigma na política de áreas protegidas, cuja origem foi marcada 
historicamente pela exclusão social. O Brasil internalizou essa evolução por meio de um enfo-
que ecossistêmico, com a integração formal de terras indígenas, territórios quilombolas e outros 
espaços especialmente protegidos, no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas. A mudança de paradigma 
possibilitou ampliar os esforços de conservação da diversidade biológica e sociocultural em es-
calas mais abrangentes da paisagem.  O fenômeno da sobreposição territorial entre unidades de 
conservação e terras indígenas ocorreu ao longo do tempo de forma aleatória e não intencional, 
atribuído à desarticulação das políticas ambiental e indigenista do governo. A recente institui-
ção da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, protagonizada 
pelos próprios indígenas, evidenciou o estreito entrelaçamento dessas políticas. O reconheci-
mento oicial do papel e da contribuição das terras indígenas para o alcance de metas nacionais 
e globais de conservação da biodiversidade não foi suiciente para promover a transformação 
dos conlitos nas áreas sobrepostas até o momento. Empiricamente, revela a persistência de um 
padrão de interação institucional do estado, historicamente autoritário e excludente dos povos 
indígenas, tanto no processo de tomada de decisão, quanto na repartição dos benefícios gerados 
pelas unidades de conservação, mesmo em áreas submetidas ao regime jurídico de dupla afe-
tação. O processo de transformação e transcendência dos conlitos que rivalizaram os agentes 
públicos e as comunidades indígenas no Parque Nacional Monte Roraima (RR) ilustra, de for-
ma exemplar, as contradições entre o formalismo institucional e a realidade local. Além disso, 
revela as ambiguidades de um sistema de gestão pública das unidades de conservação, que se 
mostra deicitário e anacrônico em níveis transescalares, mas que também oferece espaços de 
manobra para experiências inovadoras que a ação coletiva consegue fazer prosperar.

Palavras-chave: Unidades de conservação. Terras indígenas. Conlitos etnoecológicos. Gestão 
de bens comuns. Regime de dupla afetação.



ABSTRACT

This thesis addresses the ethnoecological conlicts in the management of nature conservation 
units located in indigenous lands in Brazil, subjected to the dual affectation legal regime. The 
multidimensionality of this phenomenon is studied from an interdisciplinary qualitative ap-
proach, anchored on a complex epistemological basis, which combines the analytical approach 
of managing commons with the analysis of conlict transcendence. The hybridization of ana-
lytical approaches aims to broaden the understanding of the structural constraints of conlicts 
that confront the interests of environmental public agents and indigenous communities in areas 
under dual affect, as well as to identify potential for transformation related to the institutional 
arrangements of existing public policies. From a systemic perspective, the local problematic 
of conlicts in conservation units is linked to broader dimensions and totalities, which refer to 
the planetary study of the global socioecological crisis, rooted in the western civilizing model. 
International environmental pacts, driven by the idea of sustainable development, have adopted 
and strengthened world policy on protected areas as a strategy to confront the predominantly 
predatory and socially exclusionary model of global economic development. From this perspec-
tive, based on a complex socioecological conceptual approach, protected areas are interpreted 
as ecological enterprises produced in modern times, which function as open systems, making 
permanent exchanges with the environment, beyond their limits and speciic conservation ob-
jectives. The advancement of technical and scientiic knowledge and the mobilization of inter-
national civil and governmental organizations leveraged conceptual and normative changes, 
causing a paradigm rupture in the politics of protected areas, whose origin was historically 
marked by social exclusion. Brazil has internalized this evolution through an ecosystem ap-
proach, with the formal integration of Indigenous Lands, Quilombola Territories and other 
specially protected spaces within the National System of Nature Conservation Units and the 
National Strategic Plan for Protected Areas. The paradigm shift has made it possible to broaden 
efforts to conserve biological and sociocultural diversity on wider landscape scales. The phe-
nomenon of territorial overlap between Conservation Units and Indigenous Lands occurred 
over time in a random and unintentional way, attributed to the disarticulation of the govern-
ment’s environmental and indigenous policies. The recent institution of the National Policy for 
Territorial and Environmental Management of Indigenous Lands, carried out by the indigenous 
themselves, evidenced the close intertwining of these policies. Oficial recognition of the role 
and contribution of indigenous lands to the achievement of national and global biodiversity con-
servation goals has not been suficient to promote conlict transformation in overlapping areas 
until this time. Empirically, it reveals the persistence of a historically authoritarian and exclu-
sionary pattern of institutional interaction of the State, both in the decision-making process and 
in the distribution of beneits generated by Conservation Units, even in the areas subject to the 
dual affectation legal regime. The process of conlicts transcendence that opposes public agents 
and indigenous communities in the Monte Roraima National Park (RR) illustrates very well the 
contradictions between institutional formalism and empirical reality. In addition, it reveals the 
oficial system ambiguities regarding the management of protected areas, which is deicient and 
anachronist at trans-scalar level, but also presents room of maneuver for innovative experiences 
that collective action may thrive.

Keywords: Protected areas. Indigenous lands. Ethnoecological conlicts. Commons manage-
ment. Dual affectation legal regime.
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1 INTRODUÇÃO

A presente tese se insere na linha de pesquisa Desenvolvimento, Conlitos e Políticas 
Públicas, que integra a área temática Sociedade e Meio Ambiente, no âmbito do Programa de 
Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, vinculado ao Centro de Filosoia e Ciên-
cias Humanas, da Universidade Federal de Santa Catarina.

A problemática estudada inscreve-se no contexto dos conlitos entre agentes públicos e 
comunidades indígenas, em situações que confrontam objetivos de políticas públicas ambien-
tais com os direitos históricos dos índios. Tais conlitos estão relacionados ao fenômeno da 
sobreposição territorial de unidades de conservação da natureza (UCs) com terras indígenas 
(TIs) no Brasil. A sobreposição desses arranjos institucionais não guarda em si motivação de 
complementariedade ou de fortalecimento mútuo dessas políticas – por natureza – entrelaçadas. 
Ao contrário, ocorreu de forma aleatória por mais de quatro décadas, sem qualquer consulta às 
comunidades indígenas e sem que a presença dos índios fosse considerada inicialmente incom-
patível em um parque nacional1. 

O fenômeno da sobreposição das UCs com as TIs se conigura com a criação formal e 
a instalação de um tipo de empreendimento ecológico público, no caso, uma unidade de con-
servação da natureza, em uma terra indígena já regularizada ou não. No nível administrativo, 
pode-se considerar que as UCs e as TIs gozam de estatuto jurídico semelhante, constituídas por 
bens do patrimônio da União, caracterizadas por porções naturais do território nacional, em 
partes íntegras e legítimas cada uma delas. No entanto, as UCs e as TIs operam de forma e ob-
jetivos distintos, porque integram sistemas administrativos diferentes, autônomos e interdepen-
dentes, como instrumentos das políticas de conservação da biodiversidade e de promoção dos 
direitos indígenas. A natureza dessas áreas igualmente protegidas pela União é também diversa. 
A unidade de conservação é produto da modernidade, fruto da reação à formação das socie-
dades industriais e à ameaça de degradação do planeta, conigurando-se como uma estratégia 
mundial deliberada de contraposição ao modelo de desenvolvimento econômico predatório dos 
ecossistemas naturais. A outra, a terra indígena, representa o reconhecimento da posse secular 
dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam (ou ocupavam) no território nacional, 
antes e depois da chegada dos europeus. A TI é um título inalienável e imprescritível, um ato 
declaratório do direito histórico dos povos indígenas, cujo objetivo é garantir a perenidade das 
etnias e da sua cultura, constituintes da plurietnicidade do povo brasileiro e do patrimônio na-
cional. 

As UCs atendem ao Artigo 225, da Constituição Federal, e carregam a missão de manter 
o meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo. Neste contexto, destacam-se duas 
motivações que justiicariam a instalação e a manutenção de uma UC em uma TI: (1) como 
medida ex post (corretiva), para equilibrar o meio ambiente que sofreu danos ou perturbações e 
sanar - por meio de alternativas de manejo sustentável - o uso degradante dos recursos naturais, 

1 A primeira sobreposição territorial ocorreu em 1959, quando o Parque Nacional do Araguaia foi criado na 
Ilha do Bananal (TO), em território ocupado pelas etnias Karajá e Javaé desde o século XVI.
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praticados pelos índios ou por terceiros; e (2) como medida ex ante, para aumentar a proteção 
dos ecossistemas e do modo de vida indígena tradicional, face às ameaças e riscos de degrada-
ção ao ambiente e às pressões externas de aculturação dos índios. Entretanto, as interfaces entre 
as políticas de áreas protegidas e a ambiental indigenista não evoluíram a ponto de integrar seus 
planejamentos. A sobreposição das UCs com as TIs é caracterizada como uma consequência 
aleatória da desarticulação dessas políticas públicas, que passaram a se aproximar mais recente-
mente, entre o inal do século XX e início do século XXI, principalmente por força dos Tratados 
Internacionais.

A dupla destinação de um bem público da União - caracterizado como uma porção na-
tural do território nacional - à conservação da biodiversidade in situ2 e à realização dos direitos 
constitucionais dos índios às terras que tradicionalmente ocupam, implica necessariamente a 
compatibilização dos seus objetivos, a coexistência de regimes de propriedade mistos (estatal 
e comum)3 e a integração de sistemas de governança e gestão dos recursos naturais próprios 
nos espaços territoriais protegidos na forma desses instrumentos de políticas públicas. As con-
dições em que o fenômeno da sobreposição ocorre e se mantém desde a década de 1960 são 
controversas e mobilizam questões de ordem jurídica, política e tecnoburocrática. 

O confronto de interesses ambientais públicos e indígenas sobre o domínio do território 
e dos recursos naturais contidos na área submetida ao regime jurídico de dupla afetação moldou 
uma relação institucional predominantemente conlitiva entre os agentes públicos ambientais e 
as comunidades indígenas ao longo do tempo, revelando as contradições históricas da relação 
do estado com os povos indígenas no Brasil4.

As UCs constituem o principal instrumento de conservação da biodiversidade em área, 
mundialmente consagrado pela alcunha de área protegida5. Incorporadas no ordenamento ju-
rídico brasileiro como parte de um arranjo institucional da política ambiental do País, as UCs 
passaram a integrar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)6, 

instituído como principal instrumento ordenador e protetor dos espaços naturais e seminaturais 
nos biomas brasileiros. 

As unidades de conservação que compõem o SNUC são empreendimentos ecológicos 
públicos, em sua maioria, com a missão de promover a proteção da biodiversidade, a conserva-
ção e o uso sustentável de seus componentes, bem como a repartição de seus benefícios, geran-
do melhoria da qualidade vida e bem-estar social. Para o alcance desses objetivos, as UCs são 

2 Termo em latim que signiica ‘no lugar’, in situ doravante será denominado por ‘área’ nesta tese.
3 O Regime de propriedade comum, embora exista na prática de povos indígenas e comunidades tradicionais 

que fazem o uso comunitário do território e de seus recursos naturais, não é recepcionado formalmente pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, que só reconhece o direito de propriedade pública ou privada. 

4 Oliveira, 2010; Arruti, 2011; e Carneiro da Cunha, 2012.
5 Nos termos da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) “área protegida” signiica uma área deinida 

geograicamente que é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos especíicos de 
conservação in situ, ou seja, em área. (Art. 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica/ONU, ratiicada no 
Brasil pelo Decreto Legislativo nº 2, de 1994, e pelo Decreto nº 2.519, de 1998).

6 O SNUC foi criado pela Lei nº 9.985, em 2000, e regulamentado pelo Decreto 4340, em 2002.
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implantadas sobre espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdi-
cionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Púbico, com 
objetivos especíicos de conservação e limites deinidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção7. Deste modo, o SNUC regula e disciplina o 
acesso e o uso dos recursos naturais comuns nas áreas onde esses empreendimentos ecológicos 
são implantados.

As unidades de conservação são classiicadas em dois grupos de proteção e diferentes 
categorias de manejo dos recursos naturais, as quais submetem as áreas onde as UCs são insta-
ladas a variados graus de proteção e restrição de uso, considerados mais adequados ao alcance 
dos objetivos especíicos que justiicam sua implantação em determinada área.

A política brasileira de áreas protegidas reletida no Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP)8 concentrou no SNUC o principal polo operador à consolidação de uma polí-
tica mais abrangente e integradora das UCs e outras áreas protegidas ou conservadas, públicas e 
privadas, incorporando avanços políticos e conceituais processados desde o inal do século XX.

As TIs são o principal instrumento da política indigenista do estado brasileiro. Elas fo-
ram consagradas na Constituição Federal de 1988, como terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, habitadas em caráter permanente e utilizadas para suas atividades produtivas, incluindo 
áreas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 
aquelas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
No texto constitucional, as terras indígenas foram destinadas à posse permanente dos índios, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes9. 

As UCs e as TIs abrangem cerca de 25% da parte terrestre do território nacional e con-
centram as maiores parcelas da diversidade biológica e sociocultural do planeta10. A relevância 
desses instrumentos para proteção do patrimônio natural e cultural brasileiro, frente às pressões 
do modelo de desenvolvimento global predatório, é destacada na Constituição Federal e em 
diversos Acordos e Convenções Internacionais11. 

7 Deinição expressa no Art. 2º da Lei nº 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza - SNUC.

8 O PNAP foi instituído em 2006 e dispõe sobre as ações que se desenvolverão para o estabelecimento de um 
sistema abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representativo, efetivamente manejado, integrado a 
áreas terrestres e marinhas mais amplas, até 2015 (Decreto 5758/06). No âmbito dessa estratégia, as terras 
indígenas, assim como outros territórios tradicionais, foram consideradas elementos integradores da paisa-
gem, essenciais à conectividade ecológica entre as unidades de conservação, por meio de instrumentos do 
próprio SNUC, como os corredores ecológicos, os mosaicos de áreas protegidas e as reservas da biosfera.

9 Parágrafos 1º e 2º do Art. 231 da Constituição de 1988.
10 O papel das terras indígenas na conservação da diversidade biológica e sociocultural brasileira foi reconhe-

cido no Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP (Decreto nº 5758/06) e fortalecido com a 
recente instituição da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas – PNGATI 
(Decreto nº 7747/12). De acordo com a Internacional Union for Conservation of Nature (IUCN), o Bra-
sil (somadas UCs e TIs) tem a maior superfície sob proteção. Fonte disponível em: <http://www.iucn.org/
knowledge/monitoring_evaluation/databaseρ e <http://www.protectedplanet.netρ. Acesso em 31 jul. 2017. 
Consultar também: Prates, A.P. e Irving, M.A (2015).

11 Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural (UNESCO, 1972), Convenção sobre 
a Diversidade Biológica (CDB, 1992), entre outras.
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Entretanto, a mudança de paradigma das áreas protegidas e o reconhecimento formal 
dos atributos socioecológicos das terras indígenas no PNAP, e em outros arranjos institucionais 
recentes, como a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PN-
GATI)12, não foram suicientes para evitar o confronto de interesses e a escalada de violência 
nos conlitos que rivalizam os agentes públicos ambientais e as comunidades indígenas, nota-
damente nas UCs mais restritivas, concernentes ao grupo de proteção integral, onde a presença 
humana não é admitida.

De forma genérica, as UCs e as TIs podem ser consideradas compatíveis nos âmbitos 
técnico, cientíico e jurídico. Os conlitos delagrados na disputa pelo domínio territorial e pelo 
controle dos recursos comuns nas áreas sobrepostas entre UCs e TIs provocam uma ruptura na 
interação institucional e na comunicação direta entre os agentes públicos e as comunidades indí-
genas. O isolamento dessas áreas as fragiliza, tornando-as menos resilientes e mais vulneráveis 
às pressões externas (notadamente do mercado) e aos efeitos da mudança climática em curso. 

Nessas condições, a persistência dos conlitos nas áreas sobrepostas compromete o fun-
cionamento dos sistemas socioecológicos (SSE) que constituem e garantem a perenidade dos 
bens comuns e dos serviços ecossistêmicos dessas áreas no longo prazo13. 

A centelha que delagra o conlito e a violência nas áreas onde as UCs e as TIs estão 
sobrepostas é associada ao autoritarismo do estado, que impõe o funcionamento desses empre-
endimentos ecológicos nas terras indígenas, negligenciando os arranjos institucionais concilia-
tórios dos objetivos de conservação da biodiversidade e dos direitos indígenas nessas áreas. O 
padrão de interação autoritário em geral provoca a reação das comunidades indígenas, que re-
jeitam as UCs em seus territórios e entram em confronto com os agentes públicos, aumentando 
a pressão sobre os sistemas socioecológicos que sustentam o equilíbrio ecossistêmico da área.

A outra centelha que gera o conlito nas áreas sobrepostas, além do uso dos recursos 
para consumo próprio dos índios, é a degradação ambiental promovida por eles próprios em 
seus territórios, tais como desmatamento, exploração mineral, arrendamento, etc. Nestas si-
tuações, os índios se tornam corresponsáveis pelo dano ambiental por causa de um complexo 
contexto engendrado secularmente pelas políticas desenvolvimentistas do governo, pela falta de 
alternativas econômicas adequadas às diferentes realidades das comunidades indígenas no ter-
ritório nacional e pela forte pressão do mercado sobre os recursos naturais das terras indígenas. 

A questão que motivou este estudo se expressa na indagação dos conlitos etnoecológi-
cos que ocorrem e persistem ao longo do tempo nas áreas sobrepostas, mesmo após os avanços 
conceituais e normativos nesse campo, especialmente nas áreas sob a tutela do regime jurídico 

12 A PNGATI foi instituída em 2012, pelo Decreto nº 7.747, “com o objetivo de garantir e promover a proteção, 
a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, 
assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de 
reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia 
sociocultural, nos termos da legislação vigente” (Art. 1º).  

13 Os conceitos de sistemas socioecológicos, bens comuns e serviços ecossistêmicos serão tratados mais adian-
te na abordagem do enfoque analítico da tese.
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de dupla afetação, que se fundamenta na compatibilidade das terras indígenas com a preserva-
ção do meio ambiente e condiciona a gestão compartilhada dos bens comuns nessas áreas.

1.1 HIPÓTESES

Este estudo parte da premissa histórica dos avanços conceituais e normativos da polí-
tica de áreas protegidas no Brasil e no mundo, nas últimas décadas. Os progressos observados 
reorientam a governança e a gestão desses empreendimentos ecológicos a adotarem uma pers-
pectiva sistêmica, equitativa e conciliadora dos objetivos de conservação da biodiversidade com 
os direitos dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e extrativistas tradicionais nas 
áreas onde ocorre a sobreposição territorial das unidades de conservação da natureza com as 
terras ancestrais desses grupos sociais.

Nessa perspectiva, em virtude da persistência dos conlitos etnoambientais nas áreas 
sobrepostas, com foco nas UCs federais, conjectura-se que: (1) no Brasil a política de áreas 
protegidas não incorporou empiricamente a evolução processada no campo formal mesmo com 
os avanços técnico-cientíicos e políticos, tais como os pactos internacionais; e que (2) a persis-
tência dos conlitos nessas áreas pode estar associada a um padrão de interação institucional do 
estado com as comunidades indígenas e extrativistas em geral, predominantemente autoritário 
e patrimonialista, tributário de uma visão convencional de progresso (ligado ao crescimento 
econômico) e da conservação da natureza (fragmentada, dicotômica e excludente), ultrapassada 
pelos novos paradigmas de desenvolvimento e de corte ecossistêmico no manejo dos recursos 
naturais comuns nas áreas protegidas. 

Pressupõe-se ainda que o padrão de interação conlitivo do órgão gestor ambiental, por 
via de regra, diiculta o diálogo com as comunidades indígenas - em diferentes níveis institucio-
nais - gerando signiicativos entraves adicionais à efetividade das próprias UCs, relacionados à 
resistência dos povos indígenas ao funcionamento desses empreendimentos ecológicos em suas 
terras. A imposição das unidades de conservação e o seu modus operandi rígido e restritivo, em 
particular nas áreas sobrepostas, representam uma forte e indesejada intervenção estatal na au-
tonomia e na autodeterminação indígena em suas terras. Neste sentido, imbricados em um pro-
cesso histórico de negação dos direitos dos povos indígenas de facto, os conlitos nessas áreas 
reletem a tensão permanente das relações de poder entre os agentes públicos e as comunidades 
indígenas na governança e na gestão dos bens comuns compartilhados. Nesta perspectiva, os 
campos ambiental e indigenista, ideologizados em suas visões biocêntrica e antropocêntrica, 
alimentam e se retroalimentam da controvérsia e dos conlitos gerados pela sobreposição desses 
arranjos socialmente construídos ao longo do tempo.

O progresso de experiências conciliatórias nas políticas de áreas protegidas em várias 
partes do mundo, bem como nas iniciativas brasileiras em estágio embrionário, induz a se con-
jecturar que (3) a iniquidade da relação do estado com os povos indígenas pode ser superada 
ante certas condições, com o estabelecimento do diálogo franco, de boa fé e permanente entre 
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as partes, apoiado por arranjos institucionais capazes de mobilizar os atores locais a encontrar 
coletivamente as alternativas mais adequadas à transformação dos conlitos nessas áreas.

A ausência de regras combinadas entre os usuários das áreas sobrepostas gera o com-
portamento de livre acesso dos recursos comuns, provocando o aumento da força estatal no 
controle da subtração do rendimento dos recursos. Tal situação afeta diretamente a evolução 
dos sistemas socioecológicos nessas áreas. As externalidades desses problemas de coordenação 
dos bens comuns entre seus usuários são reletidas (i) no comprometimento do rendimento do 
recurso ou no seu próprio esgotamento; (ii) na baixa capacidade institucional de os organismos 
reagirem adequadamente às pressões e mudanças internas e externas; e (iii) numa ação coletiva 
fraca ou inexistente em níveis transescalares. 

Neste sentido, defende-se que a interação cooperativa entre os agentes públicos e as 
comunidades indígenas nas áreas sobrepostas apresenta maior potencial para transformação 
dos conlitos e para promoção de uma relação ecologicamente equilibrada e socialmente justa, 
favorecendo naturalmente a conservação da biodiversidade como um objetivo comum entre as 
partes.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral: 

Elaborar aportes relexivos e metodológicos à melhoria do sistema de gestão de unida-
des de conservação federais em regime de dupla afetação com terras indígenas.

1.2.2 Objetivos especíicos:

• Compreender as causas dos conlitos entre as unidades de conservação e as terras indí-
genas;

• Analisar processos de gestão de unidades de conservação federais em regime de dupla 
afetação com terras indígenas;

• Propor alternativas de gestão de unidades de conservação da natureza implantadas em 
terras e territórios indígenas.

1.3 JUSTIFICATIVA

Em um contexto mais amplo, a relevância deste estudo está associada à importância do 
papel das unidades de conservação e das terras indígenas brasileiras nos esforços mundiais de 
enfrentamento da crise socioecológica planetária, em múltiplas dimensões associadas à perda de 
biodiversidade, esgotamento de recursos e habitats, mudança climática, etnocídio, entre outras. 

Os conlitos que se originam nas áreas sobrepostas provocam desequilíbrios no funciona-
mento das UCs e das TIs e produzem externalidades imprevisíveis nos sistemas socioecológicos 
que as constituem. Essas perturbações exigem grande capacidade de resposta e adaptação desses 
arranjos institucionais para não comprometerem sua integridade e inalidade ao longo do tempo. 
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Portanto, trabalhar com conlitos dessa natureza demanda uma ação cada vez mais qualiicada 
para lidar com sistemas de gestão e governança variados e variáveis, especialmente no relaciona-
mento intercultural com as comunidades indígenas. Nesta perspectiva, os arranjos institucionais 
precisam ser cada vez mais criativos e resilientes às situações empíricas especíicas, visando 
conciliar a conservação da biodiversidade em padrões ocidentais modernos com o conhecimento 
tradicional indígena e os seus sistemas de manejo comunitário dos recursos naturais.

A necessidade de avançar na compreensão dos fenômenos que tornam a governança e a 
gestão das UCs na condição de dupla afetação com as TIs é extremamente complexa. Construir 
alternativas conciliatórias mais eicazes, visando à conservação da biodiversidade com o devi-
do respeito dos direitos indígenas de acesso e uso dos recursos comuns nas áreas sobrepostas, 
motivaram e justiicam o desenvolvimento deste estudo.

No campo subjetivo, a tese se vincula estreitamente à minha trajetória proissional no 
campo das políticas públicas socioambientais no governo federal, por mais de duas décadas. 
Nesse percurso trabalhei com a conservação da diversidade biológica e sociocultural, mais 
especiicamente ligada à gestão de unidades de conservação em níveis transescalares e de polí-
ticas de gestão ambiental de terras indígenas em âmbito nacional. 

Desde minha aterrissagem no Núcleo de Educação Ambiental do IBAMA, em 1995, 
vivi experiências de gestão local de UCs de proteção integral (Estação Ecológica de Carijós) 
e de uso sustentável (Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo). De 2003 em diante, 
passei a conduzir e participar ativamente de processos de construção de políticas públicas mais 
abrangentes no Ministério do Meio Ambiente, tais como o Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas e a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tra-
dicionais, bem como na construção da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas, em minha passagem pela Coordenação Geral de Meio Ambiente da FUNAI, 
acumulando aprendizados e muitas angústias frente aos desaios cotidianos da gestão das UCs, 
sobretudo daquelas estabelecidas em terras e territórios indígenas.

Ao prosseguir neste caminho, a percepção das potencialidades de conciliação de inte-
resses e integração desses arranjos institucionais foi confrontada com as contradições constata-
das em campo, diante dos marcos regulatórios constitucionais e das convenções internacionais 
incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro14. Nesse contexto foi se delineando o foco do 
estudo para compreensão dos conlitos envolvendo agentes públicos e comunidades indígenas 
nas UCs federais.

Em 2010, ao integrar a equipe do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Socio-
biodiversidade Associada a Povos e Comunidades Tradicionais (CNPT)15, tornou-se possível 
desenvolver o projeto de pesquisa que se materializou nesta tese.

14 Tais como a Convenção do Patrimônio Mundial (UNESCO) e Convenção 169º OIT sobre povos indígenas e 
tribais.

15 O CNPT foi criado no âmbito do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade “com o objetivo 
de promover a pesquisa cientíica em manejo e conservação de ambientes e territórios utilizados por povos e 
comunidades tradicionais, seus conhecimentos, modo de organização social e formas de gestão dos recursos 
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Nesse contexto, o curso de doutorado se apresentou como uma oportunidade para apro-
fundar o conhecimento sobre a problemática dos conlitos e qualiicar meu desempenho pro-
issional para lidar com situações complexas na gestão das UCs federais submetidas ao regime 
jurídico de dupla afetação com terras indígenas. A motivação para enfrentar este desaio e a 
expectativa de contribuir com o aprimoramento das políticas públicas ambiental e indigenis-
ta encontrou ressonância no Núcleo Transdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(NMD), vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, sob a coordenação do Professor 
Paulo Henrique Freire Vieira. 

Junto ao coletivo de pesquisadores do NMD, que atua no campo transdisciplinar da 
Ecologia Humana Aplicada, entrei em contato com enfoques epistemológicos que traduziam 
a complexidade da problemática a ser investigada, possibilitando a elaboração e o desenvolvi-
mento de um projeto de tese associado à linha de pesquisa de Gestão de Commons (recursos de 
uso comum), sob a orientação acadêmica do professor Paulo Henrique Freire Vieira.

No primeiro esboço do anteprojeto de pesquisa traçado em 2012, evidenciou-se a ne-
cessidade de um esforço investigativo que transcendia o campo disciplinar especíico da minha 
formação em sociologia. A compreensão de realidades socioecológicas complexas, envolvendo 
as culturas indígenas, requeria um reforço antropológico que foi atendido pela coorientação do 
professor Henyo Trindade Barretto Filho, do Departamento de Antropologia da Universidade 
de Brasília, que agregou contribuições importantes ao desenvolvimento da tese.

A relevância cientíica deste estudo se traduz no esforço de hibridização de enfoques 
analíticos aplicados à compreensão dos conlitos entre agentes públicos e comunidades indíge-
nas, assim como à funcionalidade do sistema de gestão e governança das UCs federais implan-
tadas em terras e territórios indígenas. 

Institucionalmente, sua importância se relete no investimento do Instituto Chico Men-
des na qualiicação do seu quadro técnico e na produção de conhecimentos sobre a problemática 
em tela, ao propiciar minha participação com dedicação exclusiva ao curso de doutorado, no 
período de 2013 a 2017.

1.4 ESTRUTURA DA TESE

A tese está organizada de acordo com o enfoque analítico e metodológico que funda-
mentaram o desenvolvimento do seu conteúdo em capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado Área Protegida: Empreendimento Ecológico da Moder-
nidade, contextualiza a problemática ambiental em uma dimensão planetária da crise socioeco-
lógica global, destacando o embate de visões do mundo e a emergência de novos enfoques de 
desenvolvimento, que impulsionaram a evolução da política mundial de áreas protegidas. Nesse 
contexto, é introduzida uma nova perspectiva de abordagem das áreas protegidas como ‘empre-

naturais em apoio ao manejo das unidades de conservação Federais” (ICMBio, Portaria nº 78, de 03/09/2009. 
Publicada no DOU, em 04/09/2009).
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endimentos ecológicos’ da era moderna, produzidos socialmente como mecanismo de freio e 
contrapeso ao processo de desenvolvimento econômico predatório da natureza. 

O segundo capítulo, acerca da Política Brasileira de Áreas Protegidas, se concentra no 
funcionamento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e no 
processo de construção do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), em que 
as interfaces entre as UCs e as TIs são tecidas para análise das interrelações do SNUC com as 
terras indígenas.

O terceiro capítulo versa sobre O Enlace da Política Ambiental com a Política Indige-
nista, fundamentando-se em uma diacronia da Política Indigenista Brasileira. Ele propicia uma 
compreensão histórica da relação do estado com os povos indígenas, desde o século XVI, as-
sim como amplia a percepção da evolução das terras indígenas como um arranjo institucional 
socialmente construído, com base no indigenato. Este capítulo apresenta elementos que funda-
mentam uma relexão crítica dos condicionantes estruturais dos conlitos nas UCs implantadas 
em terras e territórios indígenas. A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas (PNGATI) é abordada como a expressão do ecologismo dos índios, que prota-
gonizaram o enlace entre as políticas ambiental e indigenista brasileiras.

O quarto capítulo analisa os Conlitos Etnoecológicos no SNUC envolvendo agentes 
públicos e comunidades indígenas nas áreas em que as unidades de conservação se sobrepõem 
às terras e territórios indígenas. Problematiza-se a motivação para implantação de UCs em TIs, 
com foco na rede federal de UCs, considerando um panorama das sobreposições que ocorrem 
no território nacional. Este capítulo avalia os instrumentos e arranjos de gestão e governança 
adotados nas UCs, cujos recursos comuns são compartilhados com os índios. Aborda-se ainda a 
violência que os conlitos dessa natureza engendram em níveis transescalares e transinstitucio-
nais, para evidenciar o padrão de interação do órgão gestor das UCs federais com as comunida-
des indígenas. A hipótese desta tese é colocada à prova na análise do único caso tutelado pelo 
regime jurídico de dupla afetação: o parque nacional do Monte Roraima com a terra indígena 
Raposa Serra do Sol, no bioma Amazônia, que avançou no desenho do arranjo de governança e 
no trabalho de transformação e transcendência dos conlitos, até o momento. 

As considerações inais expressam a conclusão da tese frente ao esquema explicativo 
apresentado nos capítulos anteriores, evidenciando as contradições e as potencialidades dos ar-
ranjos institucionais adotados. A anacronia da política brasileira de áreas protegidas é abordada 
em contraposição aos avanços conceituais e normativos alavancados nas últimas décadas. As 
relexões empreendidas na tese respondem à questão de partida do estudo, oferecendo aportes 
teóricos e metodológicos ao sistema de gestão e governança das UCs federais submetidas ao 
regime de dupla afetação com as TIs.
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2 ENFOQUE ANALÍTICO

No intuito de avançar na compreensão dos conlitos envolvendo agentes públicos e co-
munidades indígenas na gestão das UCs federais implantadas em TIs, buscou-se uma base 
epistemológica que representasse, de certa forma, a concepção de mundo e, também, em al-
guma medida, os valores orientadores desse percurso investigativo. Neste sentido, ciente das 
raízes ideológicas que formam as teorias cientíicas e que não há uma separação clara entre o 
‘conteúdo cognitivo’ e o ‘conteúdo normativo’ da ciência16, optou-se por uma abordagem sistê-
mica das interrelações entre os elementos que condicionam esses conlitos ao longo do tempo, 
associando-os às suas externalidades e potencialidades de transformação, no contexto da polí-
tica de áreas protegidas no Brasil. Tal abordagem é enriquecida por outros enfoques analíticos 
relacionados aos chamados commons (bens comuns)17, pertinentes à gestão das áreas protegidas 
e conservadas por povos indígenas, onde ocorre a sobreposição de regimes de propriedade co-
mum e estatal no mesmo território. 

2.1 ABORDAGEM SISTÊMICA

A abordagem sistêmica constituiu a base epistemológica de muitas teorias qualitativas 
de análise de fenômenos complexos, multidimensionais, envolvendo a interface de sistemas 
naturais e sociais, cujo foco da atenção se concentra nas interações entre os sistemas sociais e 
ecológicos tratados. O enfoque ecossistêmico18 sintetiza uma abordagem de cogestão adaptativa 
dos recursos comuns, que propicia a compreensão da tessitura da abordagem analítica da pro-
blemática dos conlitos nesse campo. 

O enfoque analítico sistêmico emergiu com maior vigor no campo cientíico na segunda 
metade do século XX, impulsionado pelos estudos do biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy,  
autor da Teoria Geral dos Sistemas (TGS)19. O estudo integrado dos fenômenos biofísicos e 
sociais desenvolveu-se em contraposição ao reducionismo cientíico, no intuito de superar a 
ultraespecialização corrente da ciência moderna convencional. Pelos esforços de Bertalanffy, 
a visão sistêmica transformou-se em um novo paradigma, provocando uma mudança no ethos 

cientíico dominante no período do pós-guerra, com base numa concepção operacional-prag-

16 Bertalanffy (1968) pondera que todo sistema pode ser entendido ou observado de diferentes ângulos ou 
pontos de vista, ao mesmo tempo em que também pode ser inluenciado por eles.

17 O chamado enfoque dos commons é adotado por diferentes autores com variadas designações: common 

property regime, common-property resources, ou ainda common-pool resources, de acordo com a situa-
ção ou linha de abordagem. Entre eles: Ostrom, 1990; Berkes, 2003; Bromley, 1992; Oakerson, 1992. Os 
commons são designados na literatura cientíica brasileira (VIEIRA, 2016; DIEGUES, 2001) como “bens 
comuns”, “recursos naturais de uso comum ou comunitário” ou, simplesmente, “recursos comuns”, podendo 
ser aludidos ainda por “regimes de propriedade comum”, todos adotados nesta tese e sobre os quais se 
discorrerá mais adiante neste capítulo.

18 Hawley, A.H., 1973. Ecology and population, Science, 179: 1196-1201.
19 Bertalanffy, 1968. Teoria geral dos Sistemas.
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mática passível de aplicação nos mais diversos campos do conhecimento, com variados graus 
de sucesso e exatidão20.

A TSG consagra o organismo vivo como seu modelo de análise, representado por um 
sistema dinâmico e aberto ao ambiente. Nesta concepção, a compreensão do seu dinamismo 
transcende a análise das partes, pois pressupõe a identiicação de características que não se en-
contram nos componentes considerados isoladamente, mas nas chamadas ‘propriedades emer-
gentes’ do sistema. Além disso, para desempenhar suas funções, o sistema tem que manter sua 
capacidade de reorganização em face de mudanças internas ou externas, mediante circuitos 
de retroalimentação (ou feedback) negativa (corretora de processos) ou positiva (ampliicadora 
de processos). Neste sentido, a retroalimentação é vista como uma das funções básicas e mais 
importantes dos sistemas. Ela confere a sua dinamicidade e vitalidade, mantendo os sistemas 
em permanente evolução.

No luxo de retroalimentação representado na igura 1, considerando que a interação 
com o ambiente no sistema aberto gera realimentações que podem ser positivas ou negativas, 
produz-se uma autorregulação regenerativa que, por sua vez, cria novas propriedades que po-
dem ser benéicas ou maléicas para o todo independente das partes.

Figura 1 – Esquema básico do funcionamento de um sistema

Fonte: Ilustração adaptada pela autora, 2017.

A evolução dos sistemas depende desse luxo ininterrupto de retroalimentação que gera 
as condições de autorregulação dos sistemas: em curto prazo, para atender às necessidades de 
produção; no médio prazo, para suprir as necessidades de manutenção do sistema; e no longo 
prazo, para que o sistema possa responder às necessidades de adaptação. Os sistemas que não 
têm meios de atender a essa condição de retroalimentação comprometem sua capacidade de 
sobrevivência.

20 Bertalanffy, 1968: 8
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Os sistemas que absorvem e aproveitam as alterações benéicas sobrevivem. Bertalanffy 
(1968) observa que os sistemas cujas qualidades maléicas ao todo resultam em diiculdade de 
sobrevivência tendem a desaparecer (caso não haja outra alteração de contrabalanço que neu-
tralize a mutação sofrida). A evolução permanece ininterrupta enquanto os sistemas mantêm 
sua capacidade de autorregulação e adaptação, tornando-os resilientes às mudanças ao longo 
do tempo.

Um sistema dinâmico, vivo, é um sistema realimentado. A evolução ocorre porque exis-
te uma causalidade implícita no seu processamento, que consiste nos objetivos do sistema. Em 
um ciclo de retroação, uma saída é capaz de alterar a entrada que a gerou e, consequentemente, 
a si própria. Entretanto, os sistemas possuem a tendência de manter o estado atual, mesmo com 
variações bruscas na entrada. Segundo a TGS, se o sistema fosse instantâneo, essa alteração 
imediata implicaria uma desigualdade. No processamento dos sistemas (realimentação) é co-
mum haver certo retardo na resposta dinâmica. Esse retardo ocorre em função da tendência de 
resistência às mudanças dos sistemas.

No contexto dessa abordagem, para serem viáveis no longo prazo, os sistemas precisam 
perseguir com clareza seus objetivos e serem governados por retroalimentação, com capacidade 
de se adaptarem às mudanças ambientais de diversas naturezas. Neste sentido, o controle desse 
processo é igualmente fundamental para manutenção e bom desempenho do sistema. Ele se 
realiza de acordo com as informações ordenadas e constantes sobre algum aspecto do sistema, 
que possam ser utilizadas como indicadores21 para avaliá-lo e monitorá-lo, de modo a melhorar 
seu desempenho. O esquema de funcionamento de um sistema controlado é apresentado na 
igura a seguir:

Figura 2 – Esquema de funcionamento de um sistema controlado

Fonte: Ilustração adaptada pela autora, 2017.

21 Tais como: qualidade, desempenho, usuários, entre outros.
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Outro aspecto central na abordagem sistêmica é a noção de níveis de organização. Todo 
sistema é imbricado em outros sistemas e pode ser analisado como um subsistema de um sis-
tema maior. No entanto, a questão que se apresenta é: como deinir a fronteira de um sistemaς 
Como identiicar o que está dentro ou está fora do sistemaς A demarcação dessa fronteira não 
só permite a diferenciação entre sistema ou subsistema e seu ambiente ou outros subsistemas, 
assim como indica a maneira como os subsistemas se relacionam por meio de entradas e saídas, 
conigurando suas interfaces.

A entropia também é um conceito fundamental na TGS. Trata-se da tendência dos or-
ganismos vivos de perderem sua energia, sua vitalidade e se dissolverem no caos ao longo do 
tempo. Isto ocorre porque a tendência do próprio sistema é de se esgotar, na medida em que 
suas estruturas diferenciadas se movem para a dissolução, quando seus elementos contidos se 
acomodam em desordem aleatória.

Associada ao grau de desordem de um sistema, a entropia é decorrente da degradação 
da energia do sistema. Um sistema aberto importa energia livre de fora, para poder dar pros-
seguimento ao sistema por meio de incrementos de ordem. Nesta perspectiva, denomina-se 
entropia negativa a capacidade do sistema de desenvolver ou receber organização ao longo do 
tempo, para se manter em funcionamento. A evolução, portanto, se mantém na medida em que 
o estado inal do sistema é mais elaborado que o inicial.

Os sistemas inter-relacionados são tipiicados na TSG da seguinte forma:
a) Concretos x Abstratos: representam sistemas concretos, que existem isicamente, e os 

abstratos, que são modelos ou representações; 
b) Naturais x Artiiciais: representam os sistemas naturais (ecossistemas) que existem na 

natureza, e os artiiciais, aqueles que foram criados pelo homem; e
c) Abertos x Fechados: representam sistemas abertos que realizam trocas permanentes 

com o ambiente, ao contrário dos sistemas fechados, que não fazem essas trocas e pos-
suem alto grau de entropia negativa para sua autorregulação interna.

A compreensão dos sistemas vivos e de suas dinâmicas de funcionamento, sejam eles 
indivíduos ou organizações, parte da análise destes como sistemas abertos, os quais mantêm 
um contínuo intercâmbio de matéria  energia  informação com o ambiente. A abordagem 
sistêmica possibilita ressigniicar os fenômenos em uma perspectiva macroscópica, favorecen-
do a inter-relação e a integração de assuntos e elementos que são, na maioria das vezes, de 
natureza completamente diferente ou aparentemente oposta, como se veriica no tratamento da 
problemática dos conlitos etnoecológicos nesta tese.

2.1.1 Os sistemas socioecológicos

Os sistemas abertos representam a maioria dos sistemas existentes, os quais sofrem 
interações com o ambiente em que estão inseridos. Na abordagem de sistemas socioecológicos, 
as partes interessadas e os grupos de pressão constituem elementos fundamentais à análise de 
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sistemas inter-relacionados, porque exercem signiicativa inluência no ambiente e sobre as en-
tradas e saídas do sistema, como se observa na Figura 3, a seguir.

Figura 3 – Sistemas e o ambiente: partes interessadas e grupos de pressão

Fonte: Ilustração adaptada pela autora, 2017. 

Nessa complexa cadeia de interações de elementos variados e variáveis, em diferentes 
contextos e dimensões que caracterizam os sistemas complexos, a abordagem dos conlitos 
entre as UCs sobrepostas às TIs, tornou-se evidente a necessidade da incorporação adicional de 
outros enfoques analíticos, visando alcançar uma compreensão mais aprofundada dos condicio-
nantes desses fenômenos em diferentes níveis escalares.

A abordagem dos sistemas que coniguram os recursos naturais comuns se desenvolve 
na perspectiva de uma análise crítica das interações entre os sistemas ecológicos e os sistemas 
sociais. Deste modo, busca-se interpretar, oferecer respostas e controlar as realimentações de 
sistemas socioecológicos complexos22. Tal abordagem almeja elucidar as possibilidades e as 
condições de compatibilização das dinâmicas dos ecossistemas com os sistemas sociais, visan-
do à resiliência socioecológica dos mesmos23.

A representação do sistema natural de um lado (onde os ecossistemas estão contidos) e, 
do outro, um conjunto de práticas de gestão que estão contidas nas instituições, as quais elas 

22 Folke; Berkes; Colding, 1998a apud Berkes, 2003: 22.
23 Berkes, 2003.
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próprias estão contidas no conjunto (igura 4), revela a dinâmica de relação entre o ecossistema, 
o conhecimento (como reletido na prática de gestão ou manejo dos recursos) e as instituições. 
Com esse modelo, Berkes et al. (2006) aponta como navegar por essas dinâmicas para manter a 
resiliência (capacidade adaptativa) dos sistemas interligados24.

Figura 4 – Estrutura conceitual para análise de sistemas socioecológicos interligados

Fonte: Berkes, Colding & Folke, 2006.

2.2 GESTÃO DE BENS COMUNS

O esquema explicativo das interligações de sistemas sociais e ecológicos proposto por 
Berkes (2006) possibilita a compreensão das dinâmicas interativas na gestão dos bens comuns, 
de modo a manter sua resiliência e garantir sua sustentabilidade ao longo do tempo. Contudo, 
para avançar no conhecimento da problemática relativa ao compartilhamento dos recursos na-
turais nas UCs e TIs sobrepostas, o foco analítico da pesquisa recai sobre o funcionamento dos 
sistemas de gestão e governança dessas áreas, operados por arranjos institucionais especíicos 
para controlar o uso dos bens comuns. 

Ao se introduzir o enfoque analítico de gestão de commons (bens comuns), vale destacar 
certa confusão, apontada por Bromley (1992), em torno das mesmas palavras ou dos mesmos 
termos usados para descreverem situações fundamentalmente diferentes, ideias ou fenômenos 
ligados aos bens comuns, tais como: common property (propriedade comum) ou common-pro-

perty resources (recursos de propriedade comum), common-pool resources (recursos comuns), 
entre outros. Crítico à polissemia do termo, o autor ressalta a necessidade de deinição prévia 
do conceito de propriedade, para facilitar a compreensão de fatos históricos e contemporâneos 
que cercam os regimes de propriedade comum.

Os bens comuns, como as lorestas, por exemplo, podem ser controlados e geridos como 
uma propriedade privada ou como uma propriedade estatal. Mas, eles também podem ser con-
trolados e geridos como uma propriedade comum, como no caso das terras indígenas. Existem 
ainda aqueles bens que, disponíveis a todos, não são controlados ou geridos por ninguém. Entre-
tanto, isto não acontece com os recursos naturais de propriedade comum, porque tais recursos 
24 Extraído de Berkes, 2003/2006: 22.
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são controlados e geridos como propriedade comum, ou propriedade do estado ou propriedade 
privada. A confusão na literatura, apontada por Bromley (1992), refere-se aos recursos sobre os 
quais os direitos de propriedade não foram reconhecidos, sendo denominados como ‘recursos 
de livre acesso’, que signiicam que não são de propriedade de ninguém, como a atmosfera. 
Deste modo, o autor assinala que o conceito de modo de apropriação torna-se uma peça-chave 
na abordagem de gestão de commons. 

Nessa perspectiva, Bromley argumenta que a propriedade é uma reivindicação de um 
luxo de benefício (ou renda), e o direito de propriedade é uma reivindicação de um luxo de 
benefícios que algum ente superior – em geral o estado – concordará em proteger por inter-
médio da atribuição do dever a outros que possam, de alguma forma, interferir no luxo de 
benefícios25. No entanto, autores como Bromley e Ost (1995) ponderam que direitos não fazem 
sentido sem deveres correlatos e que o problema na gestão dos recursos de livre acesso é que 
não existem deveres ou restrições para os usuários se absterem de usá-los. Neste sentido, pro-
priedade não é compreendida como um objeto, mas como uma relação social que deine o titular 
da propriedade em relação a algo de valor, como o luxo de benefícios, contra todos os outros. 
Nesta perspectiva, a propriedade é apontada como uma relação social triangular, que envolve 
luxos de benefícios, titulares de direitos e portadores de deveres. 

O conceito de regime de propriedade, na visão de Bromley, é uma categoria de análise 
mais adequada à compreensão da gestão dos bens comuns, pois os regimes que a deinem são 
artefatos sociais que reletem instrumentais originais. Deste modo, um regime de propriedade 
assume um caráter especial em virtude de percepções coletivas do que é escasso e, neste caso, 
é importante proteger com direitos aquilo que é valioso. Neste sentido, a propriedade é compre-
endida como um instrumento social e os regimes particulares de propriedade são estabelecidos 
para ins sociais especíicos.

As estruturas institucionais existentes reletem as normas sociais e culturais que pre-
valecem sobre o individualismo e sua relação com ações coletivas. Assim, pode-se dizer que 
as pessoas se comportam, ou fazem escolhas, em um contexto institucional. As regras e as 
instituições são projetadas para serem favoráveis a usuários especíicos, dependendo do regime 
de propriedade do bem comum. Portanto, nesta abordagem, o contexto social e as instituições 
associadas encorajam (ou não) a cooperação coletiva e a colaboração entre diferentes usuários 
do mesmo bem.

As unidades de conservação da natureza26 (áreas protegidas), as lorestas, os pescados, 
os lençóis freáticos, assim como as rodovias e escolas públicas são considerados tipicamente 
bens comuns ou, ainda, um bem durável criado pelo ser humano e compartilhado por uma co-
munidade de produtores ou consumidores27. Esses bens comuns podem ter uma localização ixa 
(como a lenha) ou podem ocorrer como um recurso passageiro (como os peixes e os animais 
25 Bromley, 1992: 4.
26 Termo brasileiro para designar o conceito de área protegida consagrado pela Convenção sobre a Diversidade 

Biológica.
27 Oakerson, 1992: 41.
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selvagens). A natureza desses recursos pode ser renovável, como as lorestas, ou não, como o 
petróleo. Em alguns casos, os recursos comuns são indivisíveis por extensas áreas, como os 
oceanos ou a própria atmosfera, inviabilizando sua separação e sua organização em parcelas de 
propriedade privada. Entretanto, na mesma linha de pensamento de Bromley (1992), Oakerson 
(1992) assinala que existem casos, como as pequenas plantações, ou até mesmo áreas protegi-
das, como os parques, que são organizados como bens comuns de acordo com o interesse social.

Ao avançar nessa concepção, Oakerson estabelece a diferenciação entre bens públicos e 
privados, embora ambos compartilhem de atributos recíprocos. Os bens públicos puros desig-
nam aqueles que podem ser usados por qualquer número de consumidores porque, como as ro-
dovias ou as praias, tais bens são consumidos coletivamente. Ao citar o exemplo da iluminação 
pública, o autor aponta que, mesmo quando a rua está lotada, a taxa de consumo da iluminação 
é independente do número de consumidores e do uso particular individual feito do equipamento 
(caminhada, exercícios, automobilismo, etc.). No entanto, no caso dos bens privados, que são 
individualmente consumidos, o que cada indivíduo consome é também esgotado ou se torna (ao 
menos temporariamente) indisponível para os outros28. 

Os chamados bens públicos puros, diferentemente dos bens privados, são compartilha-
dos sem poderem ser divididos entre consumidores separados. No caso dos bens comuns, fre-
quentemente associados aos recursos naturais - e de forma análoga ao uso dos bens privados - o 
uso dos recursos é caracterizado por consumidores individuais, os quais se apropriam de uma 
porção do luxo dos benefícios (como a captação de água, a pesca, o extrativismo de produtos 
da loresta) e tornam aquela porção indisponível para os outros. Neste sentido, os indivíduos 
extraem os bens privados do recurso que, diferente dos bens públicos puros, não podem ser 
compartilhados sem um limite (BROMLEY, 1992).

Embora ainda sejam ambiguamente referidos como recursos de livre acesso, os bens 
comuns produzem um luxo de produtos segundo os quais os indivíduos tomam uma porção 
para seu uso. O problema do livre acesso dos bens comuns está associado ao fato de que, neste 
caso, a apropriação afeta a produção. Isto porque a taxa de apropriação individual afeta a taxa 
que o recurso pode produzir ou reabastecer um suprimento (OAKERSON, 1992). Portanto, a 
coordenação desses bens comuns adquire grande relevância, uma vez que, sem a combinação 
das regras de uso entre os usuários dos bens comuns, os indivíduos podem exagerar no uso 
agregado muito rápido, causando uma queda na taxa de produção. Tal pensamento tornou-se a 
base da tese defendida por Garrett Hardin (1968) no polêmico artigo A Tragédia dos Bens Co-
muns, cuja visão foi associada a ideais liberais da época.

Hardin airma que, no regime de propriedade comum, o indivíduo tentaria aumentar 
seus rendimentos, aumentando a pressão e a ameaça sobre os recursos. Fundamentado em tal 
premissa, o autor postula que a solução mais adequada seria encontrada na privatização dos 
mesmos, uma vez que o estado tem se revelado ineiciente para controlá-los. No entanto, o ar-
gumento de Hardin foi contestado por vários autores. 

28 Oakerson, 1992: 42.
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Friket Berkes (2005) apresenta um contra-argumento pelo qual a tragédia não é dos bens 
comuns em si, mas da forma como são usados e controlados. O maior problema identiicado 
pelo autor é a tragédia do livre acesso, quando um recurso comum é identiicado ou transfor-
mado em propriedade de ninguém, por falta de coordenação adequada ao seu uso sustentável29. 

Alarcon (2005) destaca a fragilidade da tese de Hardin (1968), argumentando que o 
autor analisa os bens comuns em regime de livre acesso nos exemplos citados no artigo, sem 
considerar a capacidade dos indivíduos de se organizarem em instituições e ações coletivas para 
garantir a manutenção desses bens no longo prazo30. 

Na mesma linha de pensamento de Berkes e Alarcon (2005), Elinor Ostrom (1990) reforça 
a crítica à Hardin (1968), confrontando sua tese com os resultados de inúmeras pesquisas realiza-
das, em várias partes do mundo, demonstrando que os indivíduos são capazes de se auto-organizar 
e cooperar na apropriação de um recurso de propriedade coletiva, ante determinadas condições. 

No Brasil, reforçando esse enfoque analítico, Diegues (2001) destacou a existência de 
variadas formas comunitárias de acesso a espaços e recursos, as quais têm assegurado um uso 
adequado e sustentável dos recursos naturais, conservando os ecossistemas e gerando modos de 
vida socialmente mais equitativos. 

Ancorado na teoria dos bens comuns e das ações coletivas formulada por Ostrom (1990), 
Diegues analisou os arranjos que propiciaram as condições às comunidades tradicionais no 
Brasil a conquistarem o reconhecimento jurídico de seus modos de vida com a instituição das 
reservas extrativistas, demonstrando grande capacidade de reação, auto-organização e coope-
ração dos extrativistas frente às ameaças de expansão do capital sobre os espaços e recursos 
comuns, notadamente na Amazônia e na zona costeira da Mata Atlântica. 

Nesse contexto, o compartilhamento de recursos comuns sem o consumo coletivo requer 
contenção (prudência ecológica), a qual depende da coordenação entre os usuários para evitar 
que os indivíduos continuem a consumir os recursos sem limites até a diminuição marginal ou 
esgotamento do produto dos bens comuns como um todo. 

Acerca desse tema, Oakerson (1992) argumenta que, mesmo se o uso agregado for 
subestimado, é preciso considerar que as diiculdades não são noticiadas com frequência até 
existir alguma mudança signiicativa no padrão ou nível de uso. Neste caso, o declínio dos 
rendimentos começa a reduzir o tamanho dos compartilhamentos disponíveis aos indivíduos. 
O autor salienta ainda que, se uma comunidade de usuários é incapaz de trabalhar com os ar-
ranjos existentes para responder apropriadamente às mudanças, uma competição destrutiva ou 
um conlito pode se seguir.

A questão crucial é que os bens comuns se desenvolvem segundo variados padrões de 
organização pelos espaços e culturas31. Sua abordagem analítica se concentra na coordenação 

29 Berkes et al., 1989 e 2005.
30 Alarcon, 2005: 239-243.
31 Inúmeras experiências compartilhadas recentemente no VI Congresso Mundial de Áreas Protegidas (UICN, 

2014) conirmaram essa diversidade de padrões de organização e cultura na gestão dos bens comuns. Síntese 
disponível em: <https://enb.iisd.org/iucn/wpc/2014/html/crsvol89num16s.htmlρ. Acesso em 12 ago. 2017.
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do uso entre numerosos indivíduos, visando obter uma taxa ótima de produção ou consumo no 
geral, que não comprometa a resiliência dos sistemas socioecológicos que constituem e mantêm 
a estrutura de funcionamento dos mesmos no longo prazo32.

Nessa perspectiva, Berkes reforça que as instituições constituem a chave para a análise 
desta interface com foco nos direitos de apropriação, possibilitando expandir o escopo da aná-
lise para além da economia ecológica, que trata da interação dos sistemas naturais e sistemas 
econômicos, incorporando dimensões sociais, institucionais e culturais33. 

A relexão sobre o papel das ações coletivas na resiliência dos bens comuns também está 
presente nos estudos de Berkes (2005). O autor chama atenção para a fragilidade das ações co-
letivas isoladas, que se realizam em âmbito local e não são amparadas por movimentos sociais 
mais amplos. Nessa condição, as ações coletivas perdem força para enfrentar as ameaças no 
longo prazo, em virtude de um mundo globalizado, que intensiica as relações e fragiliza aquelas 
instituições que atuam apenas em nível local. Neste sentido, Berkes enfatiza a importância das 
interações entre as várias escalas, argumentando que nem a gestão centrada exclusivamente no 
nível local e tampouco aquela centrada exclusivamente nos níveis mais altos funcionam bem por 
si mesmas. Em tal perspectiva, é preciso levar em conta as interações que permeiam as diver-
sas escalas com início no local. De acordo com o autor, as chamadas interações transescalares 
designam instituições conectadas horizontalmente (pelo espaço) e verticalmente (por níveis de 
organização), permitindo as trocas que aumentam a resiliência dos sistemas e os tornam mais ca-
pazes para se adaptarem às mudanças e pressões internas e externas do ambiente no longo prazo.

Quando os objetivos dos sistemas interligados não são compatíveis ou representam inte-
resses divergentes dos usuários - como no caso do uso dos recursos naturais por comunidades 
indígenas nos parques de proteção integral - Berkes (2005) adverte que os acordos de gestão 
compartilhada dos recursos comuns entre as comunidades e o governo são realizados frequen-
temente apenas para facilitar a resolução de conlitos no curto prazo. Desta forma, com base 
em estudos de longa duração, o autor airma que a cogestão não deve ser considerada como um 
ponto de chegada, nem uma meta em si, mas deve ser encarada como um processo de apren-
dizagem social mútua. A efetividade da cogestão, portanto, depende do apoio de uma rede de 
parceiros que favoreça as conexões transescalares necessárias à dinâmica de funcionamento da 
gestão dos recursos comuns que, por sua vez, deverá ter a capacidade de se adaptar às novas 
instituições produzidas nesses processos de mudanças institucionais, ou seja, no processamento 
das retroalimentações entre o ambiente e os sistemas, assim como na sinergia entre os siste-
mas, ou subsistemas. É nesta perspectiva que os autores Ostrom (1990), Berkes (2003, 2005), 
Diegues (2001) enfatizam que as parcerias ajudam na formação de vínculos de coniança entre 
as partes, no aprender-fazendo e na capacidade de resposta das instituições que se tornam mais 
resilientes na medida em que os sistemas evoluem.

32 Oakerson, 1992; Bromley, 1992; Runge, 1992; Vieira, Berkes e Seixas, 2005.
33 Berkes, 2003: 22; 2005: 48.
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Deste modo, o enfoque de resiliência adotado por Berkes (2003, 2005) vem sendo cada 
vez mais utilizado na pesquisa de sistemas de cogestão adaptativa dos recursos comuns em 
contextos mais complexos; notadamente em função do avanço dos debates em torno da gran-
de aceleração do Antropoceno34. De forma sintética, na perspectiva do autor, o conceito de 
resiliência designa (1) a quantidade de mudanças que um sistema pode suportar sem perder o 
controle sobre sua estrutura e suas funções; (2) o nível que o sistema pode alcançar em termos 
de auto-organização; e (3) a habilidade de criar e aumentar progressivamente a capacidade de 
aprendizagem e adaptação. 

Segundo Berkes (2005), a resiliência fundamenta-se na ideia de que a mudança cíclica 
é uma característica essencial de todos os sistemas sociais e ecológicos interagentes e que a 
resiliência de qualquer sistema adaptativo complexo está corporiicada na diversidade de seus 
componentes e na sua capacidade para promover a mudança adaptativa apropriada à evolução 
dos sistemas no longo prazo.

Nessa linha de pensamento, os arranjos institucionais tornam-se elementos centrais 
na compreensão da cogestão adaptativa. São eles que absorvem as mudanças e promovem as 
adaptações necessárias para manter o controle do uso dos recursos e a inter-relação entre seus 
usuários. A análise desses arranjos institucionais requer uma compreensão mais ampla das 
inter-relações entre a base física e tecnológica dos recursos naturais, com a base social de or-
ganização da cogestão dos recursos comuns. Nesta perspectiva, o enfoque analítico dos Com-

mons formulado por Ronald Oakerson (1992) oferece uma visão mais clara dessas interrelações 
(alimentação e retroalimentação) que asseguram a resiliência dos sistemas socioecológicos que 
constituem o bem comum compartilhado por diferentes usuários, em diferentes regimes de 
propriedade, controlado por arranjos institucionais que deinem as regras de ações coletivas ao 
seu uso.

O modelo fundamenta-se em conceitos que identiicam os atributos-chave comparti-
lhados por vasto número de usuários dos bens comuns, em suas próprias manifestações, e que 
considera valores diferentes de uma circunstância para outra, possibilitando uma abordagem 
sistemática dos conlitos. Nesse enfoque analítico, as relações entre as variáveis são especii-
cadas de forma a diagnosticar o problema socioecológico e o porquê em determinada situação 
particular, visando a soluções potenciais que podem ser adotadas no contexto de uma gestão 
compartilhada e adaptativa dos bens comuns.

A estrutura desenhada por Oakerson é lexível, dinâmica e interativa; utilizada tanto 
para o diagnóstico como para propostas prescritivas à adequação de medidas. Ela possibilita a 
compreensão do impacto da mudança e a adaptação tecnológica e institucional no regime de 
apropriação dos bens comuns e dos seus rendimentos35. 

34 O Antropoceno é um conceito que designa a era geológica atual caracterizada pelo alto grau de intervenção 
humana sobre o planeta. O tema será abordado no próximo capítulo.

35 Oakerson (1992: 43) enfatiza que “embora não seja um modelo para alimentar os dados e produzir previsões, 
a estrutura é um caminho heurístico para pensar através da lógica de uma situação e considerar possibili-
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Todas as instâncias dos bens comuns compartilham características que podem ser clas-
siicadas em quatro tipos de atributos, conforme modelo proposto pelo autor. A igura 5 repre-
senta o luxo de inter-relação entre os: (1) atributos físicos e tecnológicos dos recursos comuns; 
(2) arranjos de tomada de decisão; (3) padrões de interação, e (4) resultados esperados/alcan-
çados. Nesse modelo, as relações tornam-se o principal foco do estudo, no contexto de uma 
abordagem sistêmico-complexa, que vai mostrar como cada conjunto de atributos se relaciona 
com os outros.

Figura 5 – Modelo de análise dos commons

Fonte: Ronald Oakerson, 1992.

Oakerson postula demonstrar com seu modelo que ambos os atributos físicos e tecno-
lógicos dos recursos comuns e os arranjos de tomada de decisão afetam padrões de interação, 
que combinam com atributos físicos e tecnológicos para produzir resultados. As linhas sólidas 
“A” e “B” representam conexões casuais fracas, no sentido de que o comportamento individual 
é constrangido, mas não determinado pelo mundo físico ou pelas regras. As linhas sólidas “C” 
e “D” representam relações causais fortes, porque a discrição humana não está envolvida como 
uma variável dependente.

O autor explica que as características técnicas e físicas dos recursos comuns afetam os 
resultados de dois modos: um caminho leva a padrões de interação; e o outro afeta os resultados 
diretamente, independentemente da escolha humana. Atributos físicos e tecnológicos são res-
trições duras. Deste modo, mesmo se forem ignorados em processos de escolha, as restrições 
físicas e tecnológicas ainda afetam os resultados. Os arranjos de tomada de decisão, por outro 
lado, não têm efeito sobre os resultados independentemente da escolha humana e da interação. 
Instituições são restrições leves, operadas somente com base no conhecimento, na escolha e nas 
ações humanas. As regras podem existir no domínio da linguagem, escrita ou não escrita; mas 

dades alternativas. Ele pode ser elaborado em casos particulares para qualquer nível de complexidade e 
integridade desejados”.
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os arranjos de tomada de decisão precisam ser compreendidos como comumente são entendidos 
e aplicados pelos tomadores de decisão relevantes à comunidade, ou seja, em nível local.

Para ilustrar a aplicação desse enfoque analítico, Oakerson apresenta um exemplo dos 
pescadores artesanais de lagosta de Maine, no qual a natureza física de um recurso afeta as 
estratégias individuais e a interação social. 

Ao contrário do escolado peixe, a lagosta sedentária habita pequenas áreas 
costeiras. Assim, a área de pesca é facilmente acessível e pode ser monitorada 
diariamente pela comunidade de pescadores. As armadilhas das lagostas são 
marcadas por cada pescador em cores distintas, desta forma pequenas comu-
nidades de pescadores podem deinir e monitorar áreas de exclusão de pesca. 
Pescadores de fora da comunidade podem perder seus materiais, mas dentro 
da comunidade a tolerância mútua permite que os usuários locais deixem seu 
equipamento com segurança. Este padrão de interação permite à comunidade 
controlar o acesso aos bens comuns. Arranjos de tomada de decisão dentro 
da comunidade são inteiramente voluntários. Aqueles de fora da comunidade 
não têm nenhum recurso eicaz para obter acesso. A natureza física do recur-
so deine o conjunto relativamente pequeno de limites que deine cada área 
costeira e torna possível excluir pescadores individuais. O uso coletivo é viá-
vel desde que os pescadores estejam dispostos a agir com paciência mútua36.

O ponto de partida da análise dos Commons dentro dessa estrutura são os resultados. 
Eles reletem o que está ocorrendo com os recursos comuns e com a sua comunidade de usu-
ários. A explicação dos resultados obtidos pode ser veriicada em duas vias: (1) com base na 
análise dos padrões de interação entre os usuários do recurso, possibilitando identiicar se os 
membros da comunidade estão competindo com outros para maximizar sua parte individual ti-
rada dos recursos comuns; ou se existem assimetrias entre os usuários que permitem que alguns 
invadam e se apropriem do recurso. Indo além, (2) a explicação dos resultados transcende os 
padrões de interação e o porquê se repete; ela pode ser veriicada pelo modo como as proprie-
dades físicas e tecnológicas dos recursos, junto com os arranjos de tomada de decisão, afetam 
conjuntamente os padrões de interação. 

Nessa via, Oakerson assinala que é preciso averiguar (1) que restrições e oportunidades 
são inerentes à natureza física do recurso e à tecnologia disponível para apropriação do seu 
rendimento; (2) quais são as oportunidades que as regras operacionais tentam impedir; (3) quais 
são os incentivos dos usuários para cumprir com as regras operacionais e dos agentes públicos 
para aplicá-las; (4) se as regras de escolha coletiva permitem a consideração de alternativas às 
regras operacionais; e (5) se os arranjos externos permitem uma modiicação nas regras que 
deinem as condições de escolha coletiva.

Os resultados podem revelar o efeito de uma diiculdade manifesta de forma comporta-
mental em padrões de interação. A fonte dessa diiculdade geralmente está associada à falta de 

36 Oakerson, 1992: 53-54.
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congruência entre o primeiro dos dois conjuntos de atributos, reletindo um desajuste entre a 
natureza tecnológica e física dos recursos comuns e os arranjos de tomada de decisão adotados 
para governar seu uso. Esta é a situação típica da relação destacada pela letra “E” na i gura 5. 

A linha tracejada representa uma associação não causal que existe, se é que existe, pela pro-
jeção humana. Nesses casos, Oakerson chama atenção para as consequências da falta de um 
bom ajuste entre esses dois elementos no modelo de análise, com potencial para criação de uma 
estrutura perversa de incentivos e obstáculos que conduzem os indivíduos a padrões contrapro-
dutivos de interação, gerando resultados indesejáveis. 

Neste sentido, o autor postula que as regras de uso devem se aproximar daquelas que 
limitam a manutenção do rendimento dos bens comuns. As regras de entrada e saída da comu-
nidade de usuários devem estar relacionadas com a exclusão, que está associada a condições 
limitativas. As regras de fronteira notadamente devem reletir as condições limitantes, circuns-
critas ao domínio geográico apropriado da regulação do bem comum. 

Uma questão fundamental para o autor na análise dos commons é a equidade - sobre-
tudo na compreensão da comunidade de usuários acerca dos esforços de adaptação das regras 
operacionais aos atributos técnicos e físicos. Ao se veriicar algum problema nas relações entre 
os atributos dos recursos comuns e as regras operacionais especíicas, a diiculdade pode estar 
nas regras que deinem as condições de escolha coletiva, nem sempre equitativas. No entanto, 
se os esforços para ajustar as condições de escolha coletiva em uma comunidade fracassam, 
Oakerson observa que a diiculdade pode estar nos arranjos externos que interagem na estrutura 
de gestão dos bens comuns. 

Ao diagnosticar as condições problemáticas, o enfoque de Commons possibilita con-
jecturar ações prescritivas, como: a modiicação dos padrões de interação, por meio de ajustes 
nos arranjos de tomada de decisão, visando melhor adequação à natureza particular dos bens 
comuns. Neste sentido, Oakerson assinala que a prescrição pressupõe um trabalho prospectivo, 
orientado por questões como: (1) quais são os aspectos-chave que os atributos técnicos e físicos 
requerem das regras operacionais e das condições de escolha coletivaς (2) Que ajustes devem 
ser feitos nos arranjos de tomada de decisão externosς (3) Como essas mudanças institucionais 
afetariam a estrutura de incentivos que os tomadores de decisão operamς (4) Que escolha de 
estratégias, e padrões de interação resultantes, seria possível anteciparς (5) Como a antecipação 
de padrões de interação afetaria os usuários dos bens comuns e outrosς

Nesse enfoque analítico, as mudanças institucionais são consideradas exógenas. O mo-
delo facilita a compreensão do modo como uma série de mudanças na tecnologia ou nos ar-
ranjos de tomada de decisão afeta os padrões de interação e os resultados. Entretanto, ao se 
considerar que as mudanças possam ser exógenas, essa condição por si só não explica como 
as mudanças ocorrem. Para compreender a mudança institucional é preciso conhecer que in-
centivos (políticas públicas) promovem investimento em tecnologia; quais oportunidades estão 
presentes para o aprendizado das consequências das ações (as chamadas lições aprendidas), 
entre outros fatores. 
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Além da compreensão da mudança institucional, o modelo de análise também evolui 
com a adição de um conjunto de relações de longo prazo, que retroalimenta os sistemas e man-
tem seu dinamismo, representado na igura a seguir.

Figura 6 – Modelo dinâmico de análise dos commons

Fonte: Ronald Oakerson, 1992.

Nesse novo quadro, os resultados podem afetar os padrões de interação na medida em 
que ocorra um processo de aprendizado, provocando os indivíduos a modiicarem suas es-
tratégias. Oakerson chega a sugerir que, ao invés de continuar a produzir resultados na base 
dos arranjos de tomada de decisão já dados, os usuários tentem modiicar tais arranjos para 
produzirem melhores resultados. Nesta perspectiva, os indivíduos devem investir em inovação 
tecnológica, a qual alteraria os atributos técnico-físicos dos bens comuns, que podem mudar ao 
longo do tempo como um resultado indireto das estratégias seguidas na obtenção de resultados. 
O autor ressalta ainda que isto pode ser visto facilmente se os padrões de interação predominan-
tes resultem em condição de livre acesso ou de destruição do recurso comum.

Indicado à obtenção de informações e assimilação de análises de caso a caso, o modelo 
formulado por Oakerson favorece a observação de regularidades por meio de vários casos di-
ferentes. Todavia, o autor assinala que existe um longo caminho a ser trilhado no aprendizado 
de uma variedade de arranjos de tomada de decisão coletiva; e de regimes de propriedade e 
uso de recursos, desenvolvidos por comunidades cujo modo de vida depende diretamente dos 
recursos naturais. A questão que emerge no contexto dessa problemática é como esses arranjos 
são acomodados dentro de um amplo conjunto de arranjos políticos e sociais encontrados em 
todas as sociedades. 



44

A base de conhecimento gerada com a aplicação desse modelo analítico é um elemento 
fundamental para que as comunidades de usuários continuem manejando seus recursos comuns 
de forma resiliente ou para que aprendam a ser bem-sucedidos caso venham a fracassar37. 

Embora o enfoque dos commons se apresente com potencial de análise abrangente da 
problemática dos bens comuns, a necessidade de aprofundamento na investigação dos conli-
tos etnológicos nas UCs implantadas em TIs conduziu a pesquisa da tese a uma abordagem 
teórica especíica, que favoreça não só o adensamento da análise crítica desses conlitos, mas, 
sobretudo, a sua transformação como uma estratégia de melhoria do sistema de gestão das UCs 
submetidas ao regime jurídico de dupla afetação com terras indígenas.

2.3 ABORDAGEM DE CONFLITOS 

Conlito é um conceito que adquire um papel central na apropriação das fontes e dados 
para a análise das situações empíricas que são abordadas nesta tese. Adotado como uma cate-
goria analítica do campo social, o conlito delimita as disputas em torno de objetivos contra-
ditórios que, em certa medida, representam disparidades nos modelos de desenvolvimento em 
diferentes épocas históricas38.

O conlito social representa uma disputa entre grupos com posições diferentes sobre 
um determinado tema, tendo como pano de fundo o modelo de desenvolvimento social de um 
grupo coletivo especíico39. Santos (2014) argumenta que a discussão conceitual do modelo de 
desenvolvimento pode não ser percebida pelos agentes em conlito, considerando que este pode 
fazer parte da história reiicada e que, portanto, os próprios agentes já não teriam a consciên-
cia do modelo de desenvolvimento, perdendo substancialmente sua capacidade crítica. Outro 
aspecto relevante apontado pelo autor se refere ao potencial de os conlitos envolverem grupos 
sociais que não participavam da disputa inicialmente, mas que, em virtude de valores utilitários 
ou morais, tomam posição frente ao embate coletivo, como uma consequência da manipulação 
(consciente ou não, controlada ou não) da agenda pública da sociedade como um todo.

A base de conhecimento para análise dos conlitos postulada por Santos (2014) se apro-
xima de autores que transcenderam a abordagem marxista amparada na ilosoia dialética de 
Hegel, na qual “a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a his-
tória da luta de classes”40. A polarização da abordagem de opressores e oprimidos passa a ser 
considerada uma redução sociológica, em um contexto de alta complexidade humana no mundo 
contemporâneo globalizado, uma vez que sua aplicação sugere negligenciar uma gama de ele-
mentos que emergem segundo a diversidade social. 

As contribuições de Max Weber no campo da teoria social abordam o conlito como um 
conceito analítico inerente ao mundo social, aplicável a todo e qualquer sistema social (GERTH 

37 Oakerson, 1992: 57.
38 Santos, 2014.
39 Santos, 2014: 545.
40 Marx e Engels, 1989 [1848]: 365.
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e MILLS, 1982). O pensamento compreensivo de Weber inaugura uma tradição interacionista 
na qual Georg Simmel ancora sua teoria sociológica do conlito.

Simmel (1983) parte da compreensão de que toda forma de associação na qual os in-
divíduos, com seus interesses concretos, constituem uma unidade dentro da qual interagem, 
converte-se em objeto de análise para as ciências sociais. A interação é destacada como um 
conceito central na obra do autor e representa uma ação mutuamente determinada, inclusive em 
situações de dominação e opressivas41. Nesse contexto, o autor considera o conlito como uma 
das formas possíveis de associação. Neste sentido, a teoria formulada por Simmel se desenvolve 
primeiramente considerando uma abordagem da natureza sociológica do conlito como uma 
forma de associação; passando posteriormente para uma relexão sobre o conlito em relação 
à estrutura do grupo social no qual se produz e em relação à estrutura dos grupos em conlito.

Simmel considera que no conlito estão contidos aspectos positivos e negativos, integra-
dos na realidade empírica e que sua separação consiste em uma abstração do enfoque analítico. 
De acordo com o autor, a natureza do conlito se revela como uma síntese de elementos que 
trabalham juntos, tanto um contra o outro, quanto um para o outro. Em tal perspectiva, o autor 
confronta a ideia de relação de indiferença entre dois indivíduos ou grupos, conigurando uma 
forma de associação ambivalente; uma vez que, ao mesmo tempo em que o conlito pode pro-
mover a desintegração social, ele possui o potencial de interação e unidade social.42

As relações conlituosas em si não geram uma estrutura social. No enfoque analítico 
concebido por Simmel, apenas em sinergia com forças uniicadoras essas relações constituem 
o grupo pensado como uma unidade viva e concreta. A relevância sociológica do conlito, 
portanto, está na sua capacidade de alcançar a unidade por meio da interação de dualismos 
divergentes. A unidade, nesta perspectiva, expressa o consenso e a concordância entre os indi-
víduos que interagem, mas também uma síntese do grupo de pessoas, de energias e de formas, 
abrangendo tanto as relações estritamente unitárias como também as duais, dicotômicas. A 
compreensão da diferenciação entre elas reside nas consequências da discordância para o indi-
víduo e para o grupo. O relexo negativo que uma discordância exerce sobre um indivíduo não 
se produz necessariamente da mesma forma sobre o relacionamento do grupo, principalmente 
se é considerado o amplo leque de interações não afetadas pelo conlito. Neste sentido, os ele-
mentos negativos do conlito podem conferir um papel positivo a esse quadro mais abrangente, 
mesmo se o conlito causar destruição em alguma medida nas relações particulares43. Portanto, 
na concepção de Simmel (1983), a ausência de energias de repulsão é tão impensável quanto 
a falta de energias de cooperação, afeição e ajuda mútua. A oposição torna possível a relação 
entre indivíduos do mesmo grupo, por exemplo, em situações arbitrárias, tiranas ou grosseiras, 

41 Na interação considerada uma ação mutuamente determinada, mesmo nos casos de dominação e opressão, 
Simmel avalia que existe uma margem de liberdade pessoal de escolha, encontrando ainidade analítica com 
os estudos de Carneiro da Cunha (2012) que chama atenção para a ingenuidade de se pensar que os índios 
não tinham escolha diante do massacre europeu no processo de colonização do Brasil.

42 Simmel, 1983: 123.
43 Simmel, 1983: 126.
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tornando-se elemento intrínseco da própria relação e uma das funções concretas que a constitui 
e possibilita. Neste sentido, o autor aponta que é no entrelaçamento entre forças antagônicas que 
a unidade social é tecida a cada momento.

Nas situações em que o conlito é um meio de se alcançar um propósito superior, engen-
drado por um objetivo exterior a ele mesmo, signiica que ele pode ser restringido e, muitas ve-
zes, evitado. Nesse caso, ele deveria ser substituído por outras medidas com potencial de obten-
ção do mesmo sucesso. No entanto, se o conlito for motivado por sentimentos subjetivos, como 
um im em si mesmo, torna-se impossível sua interação com outras formas de relação social.

Na abordagem de Simmel (1983), o conlito social tem seus signiicados relacionados à 
forma de estruturação das partes divergentes e à estrutura interna de cada grupo em conlito. 
Na concepção do autor, o grau de lexibilidade e rigidez dos grupos conlitantes é inluenciado 
pelo tamanho do grupo e pela intensidade do conlito44. Simmel considera que tanto a expansão 
quanto a diminuição do tamanho do grupo conlitante constituem um fator benéico para a sua 
coesão. E, em caso de grupos menores, a diminuição de integrantes será benéica se o conlito 
for agudo, uma vez que tal situação mobiliza as divergências internas causadas por elementos 
que tendem à contemporização. Neste sentido, em grupos pequenos, como a periferia está mais 
próxima do núcleo, a expulsão ou a saída voluntária desses integrantes potencializa a coesão. 
Entretanto, a tolerância no interior do grupo ica comprometida, em decorrência da sua própria 
lexibilidade. O contrário acontece em relação aos grupos majoritários, cuja distância do núcleo 
em relação à periferia lhes confere maior lexibilidade. Simmel assinala que essa lexibilidade 
consiste em não tentar ultrapassar os próprios limites, pois o limite encerra o corpo lexível 
tão inequivocamente quanto um corpo rígido45. Em muitas situações, o que se observa é uma 
tolerância aparente, cuja inalidade não está associada à mudança das forças antagônicas, nem 
ao alcance de qualquer reconciliação; mas, muito pelo contrário, objetiva contrastar com elas 
em sua máxima agudeza, aproveitando qualquer elemento que, de alguma forma, lhe seja útil46. 

Em relação à identidade dos grupos e seus limites, destaca-se a importância do esta-
belecimento de fronteiras claramente deinidas. Dentro dessas fronteiras é que os membros 
produzem e reproduzem a identidade do grupo e suas diferenças materiais e simbólicas em 
relação a outros grupos. Nesta perspectiva, Montana (1991) aponta que é possível distinguir 
analiticamente três situações conlitivas: (1) relativa à confrontação de um grupo social com 
outro diferente – caracterizado como um conlito externo; (2) decorrente do confronto entre 
dois coletivos que pertencem ao mesmo grupo social; e (3) uma combinação das duas situações 
anteriores, quando um dos coletivos forma parte de um grupo social mais amplo, compreendido 
em uma conexão social maior, tornando-se suicientemente numeroso e forte ao ponto de ques-
tionar o grupo em sua totalidade e produzir um conlito sobre o próprio grupo47. 

44 Simmel destaca ainda que o tamanho do grupo exerce signiicativa inluência sobre a estrutura mais ampla 
do grupo em situação de conlito, constituindo elemento central em diferentes formas associativas. 

45 Simmel, 1983: 126.
46 Simmel, 1983: 155.
47 Montaña, 1991 apud Vivacqua, 2012: 51.
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Sociologicamente, a vitória de um grupo sobre seus inimigos nem sempre lhe é favorá-
vel. Muitas vezes, a unidade do grupo se perde quando não há mais um adversário. A vitória 
diminui a energia que garante a unidade e a evolução do grupo, abrindo espaço para as forças 
de dissolução que atuam por meio da entropia do próprio grupo (enquanto um sistema vivo). 
Neste sentido, Simmel argumenta que, em tempos de paz, a tendência observada é ocorrer uma 
situação de abandono e inércia do grupo, contrastando com o luxo constante de energia (entra-
da e saída) durante o conlito, quando aumentam as trocas (retroalimentação) entre os diferentes 
grupos (ou coletivos dentro dos grupos). Assim, a desvantagem que uma parte sofre em função 
da organização uniicada do seu oponente é compensada pelo fato de que, se ambas as partes 
estiverem assim organizadas, o conlito entre elas pode se concentrar, mantendo-se em seu 
campo de ação e levando a uma paz realmente comum a ambas.

Simmel (1983) introduz nessa abordagem o conceito de centripetalidade, designado 
como a forma objetivamente ideal de organização para o conlito, cujo resultado real da luta 
tende a se apresentar de modo mais rápido e seguro. De acordo com o autor, essa teleologia que 
transcende as partes permite a cada uma delas encontrar a sua vantagem e chegar ao paradoxo 
aparente de que cada uma delas torna sua a vantagem do oponente48. Ancorada nesta linha de 
pensamento, Vivacqua (2012) destaca o papel dos empreendimentos agressivos (mais que os 
pacíicos) na mobilização da cooperação do maior número de elementos, que permaneceriam 
dispersos e não teriam se articulado por conta própria. A autora observa que as pessoas com-
prometidas com ações pacíicas costumam se limitar àquelas que lhes estão mais próximas 
também em outros aspectos. Entretanto, muitas vezes são aceitos aliados com os quais diicil-
mente elas teriam algo em comum. Deste modo, entende-se que, para certos elementos, a luta 
tem uma atração formal que os empreendimentos pacíicos só podem engendrar por meio de um 
conteúdo especíico. No conlito, o elemento especiicamente pessoal do combatente regride, 
tornando assim possível a uniicação de elementos de outra forma completamente heterogêneos. 

A hostilidade também é realçada nesse enfoque analítico; na medida em que a guerra 
entre dois grupos tende a evocar num terceiro a malevolência e o ressentimento contra um dos 
dois grupos conlitantes. Assim sendo, Vivacqua argumenta que, em situação de paz, o grupo 
pode permitir que membros antagônicos convivam em seu interior, porque cada um deles pode 
seguir seu próprio caminho e evitar colisões. Todavia, uma condição de conlito aproxima os 
membros tão estreitamente e os sujeita a um impulso tão uniforme que eles precisam concordar 
ou se repelir completamente49.

O conlito social adotado como uma categoria analítica, na perspectiva formulada por 
Simmel (1983)50, centrada na função positiva do conlito à manutenção do grupo - contando 
com a superação das divergências - conduziu este estudo a incorporar uma abordagem analíti-
ca compatível com a base epistemológica sistêmico-complexa da tese, visando alavancar uma 
48 Simmel, 1983: 153.
49 Vivacqua, 2012: 59.
50 Na qual os antagonismos podem gerar em maior ou menor grau o progresso, a interação e a coesão social de 

um ou mais grupos.
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relexão mais aprofundada acerca das interações institucionais entre os agentes públicos e as 
comunidades indígenas, assim como dos processos de mudança que podem ser operados nas 
situações de conlito relacionadas à gestão dos recursos comuns nas unidades de conservação 
implantadas em terras indígenas no Brasil. 

A concepção teórica formulada por Johan Galtung (2003, 2006) guarda uma correspon-
dência estreita com a abordagem positiva de Simmel em torno do papel dos conlitos sociais, e 
vai além da sua contribuição analítica. As concepções de Galtung deram origem a um enfoque 
de transformação dos conlitos por meio do método denominado Transcend, fundamentado na 
ilosoia social gandhiana para a paz51. 

Orientado pelo ideal-regulativo de culturas da paz, Galtung (2003) incorpora em suas 
análises a dimensão da violência nas situações de conlito social. Segundo o autor, a violência 
caracteriza-se por qualquer sofrimento evitável nos seres humanos, causado por ações de outros 
seres humanos (violência direta) ou como resultado do funcionamento consentido de sistemas 
sociais que geram, constitutivamente, impactos socioculturais e ecológicos destrutivos (violên-
cia estrutural). 

Galtung distingue basicamente quatro tipos de violência: (1) a violência direta à integri-
dade do corpo humano; (2) a pobreza e a miséria, mais relacionadas à estrutura social do que à 
imposição deliberada e consciente de sofrimento por outros seres humanos; (3) a alienação, que 
representa a perda de identidade; e (4) a repressão, representando a perda de liberdade – parti-
cularmente associada à liberdade de escolha. 

A dimensão simbólica dos atos de violência nas dinâmicas conlituosas, entretanto, tam-
bém pode ser compreendida segundo o conceito de insulto moral postulado por Cardoso de 
Oliveira (2005) ou até mesmo no sentido de uma economia moral, formulada por Thompson 
(1998). Cardoso de Oliveira observa que as situações marcadas por atos de agressão objetiva 
a direitos, que não pode ser adequadamente traduzida em evidências materiais, implicam, por 
exemplo, uma desvalorização ou negação da identidade do outro, o que caracteriza um insulto 
moral nesta perspectiva do autor52.

Ao se admitir que os conlitos socioecológicos são intrínsecos à vida em sociedade e que 
as situações de conlito carregam em si potencialidades positivas, que impulsionam mudanças 
rumo à reorganização dos arranjos de tomada de decisão e dos padrões de interação institu-
cional dos grupos sociais envolvidos, não se deixa de reconhecer que os conlitos sociais têm 
dinâmicas imprevisíveis e que o seu acirramento também pode favorecer a adoção de medidas 
violentas, provocando danos irreparáveis a médio e longo prazo. Neste sentido, os laços de 
reciprocidade entre os indivíduos ou grupos sociais são enfraquecidos, gerando uma situação 
crônica e mutuamente destrutiva, como adverte Oakerson (1992) na abordagem da gestão dos 
bens comuns. Vivacqua (2012) também chama atenção para o fato de que a ausência de conli-
tos explícitos também não indica necessariamente uma situação de adaptação bem-sucedida, 

51 Galtung, Johan. 2003. O caminho é a meta: Gandhi hoje. São Paulo: Palas Athena. 
52 Cardoso de Oliveira, 2005: 2.
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podendo, entretanto, expressar tão somente uma situação de desinformação ou um processo de 
exclusão sistemática de populações locais dos processos decisórios, caracterizando o que Ac-
selrad (1992) denomina como situação de conlito implícito.

Os conlitos implícitos podem ser compreendidos como aqueles em que as comunida-
des são atingidas por um processo de degradação sobre o qual não têm consciência. E, mesmo 
sendo capazes de percebê-lo, não associam a degradação ambiental, por exemplo, às práticas 
destrutivas de uso dos recursos naturais e aos agentes sociais envolvidos. O conlito ambiental 
se torna explícito quando as comunidades estabelecem uma associação lógica imediata entre a 
degradação do ambiente e a ação de determinados agentes sociais. Acselrad (1992) aponta que, 
em muitos casos, somente a intensiicação dos conlitos é capaz de mobilizar as autoridades e 
conferir maior visibilidade à desigualdade das forças em jogo, privilegiando os interesses de 
grupos mais poderosos.

O desenvolvimento da análise do jogo de forças sociais que condicionam os conlitos en-
tre os agentes ambientais e as comunidades indígenas, assim como a prospecção de alternativas 
à transformação das divergências e contradições que os coniguraram, são empreendidos nesta 
tese com base no modelo formulado por Galtung (2006).

O autor desenvolveu um enfoque teórico de tratamento do conlito, do mais simples ao 
mais complexo, em torno de ideias fundamentais, a começar pelas metas e facções. Segundo 
Galtung, as metas podem ser positivas ou negativas; algo para ser perseguido ou evitado. Nesta 
concepção, metas e seres vivos (humanos e animais, plantas e microrganismos) são insepará-
veis. Só tem meta quem tem vida. Para o autor, se já não existem objetivos, então a vida cessou. 
Não há limite para as atividades com o intuito de alcançar e satisfazer objetivos, porque, onde 
há metas, frequentemente haverá contradições dentro do mesmo organismo ou entre organis-
mos. Deste modo, vida, objetivo e contradição são inseparáveis na perspectiva desse enfoque 
analítico53. 

Ancorado em tal perspectiva de inevitabilidade do conlito, Galtung enfatiza a relevância 
de se direcionar o foco da sua abordagem na prevenção da violência, uma vez que a prevenção 
do conlito em si (inexistência de contradição) se torna impossível entre os organismos vivos.

Na análise de conlitos, é preciso diferenciar os organismos, das organizações, às quais 
se atribui a palavra ‘interesses’, na medida em que as metas dessas organizações representam 
seus próprios fundamentos. Assinala ainda que algumas metas têm prioridade sobre outras, 
justiicando-as por constituírem condições à continuação da vida dos organismos individuais. 
Galtung argumenta que, “se elas [essas metas prioritárias] não forem satisfeitas, a vida e a dig-
nidade humana não mais serão possíveis. Sobrevivência – bem-estar – liberdade – identidade – 
são necessidades básicas. São mais profundas do que valores”. Diferentemente dos valores que, 
em certa medida podem ser escolhidos, porque fazem parte da liberdade de escolha de cada um, 

53 Galtung, 2006: 10.
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constituindo parte da própria identidade, as necessidades básicas não podem ser escolhidas. 
Segundo Galtung54, 

[...] as necessidades básicas escolhem você. É a satisfação delas que torna você 
possível. Se você descarta suas próprias necessidades básicas, ou de outros, 
está se condenando, ou a outros, a uma vida não digna dos seres humanos. 
Está praticando violência. A negociação é possível quando se trata de objeti-
vos e valores, mas não quando se trata de necessidades básicas. Necessidades 
básicas têm de ser respeitadas. Elas não são negociáveis. 

É neste sentido que o autor considera que o insulto às necessidades básicas do ser hu-
mano é um ato de violência, porque necessidades básicas não podem ser descartadas por nego-
ciação.

O enfoque desenvolvido por Galtung aborda diferentes níveis de conlito (representado 
pela contradição entre objetivos55), desde aqueles internos das pessoas, considerados dilemas, 
àqueles entre as pessoas (ou grupos), representados pelas disputas. As metas constituem o ponto 
central do conlito. Nas disputas entre grupos existem metas que não serão atingidas, icam blo-
queadas e geram frustração. Nessas situações existem dois objetivos em que um obstrui o outro, 
podendo ser impedido por outro qualquer (interno ou externo), exigindo signiicativa resiliência 
(capacidade de adaptação) das partes em conlito. Galtung assinala que “o relacionamento com 
o objetivo se torna um relacionamento com aquele Outro”, que pode ser inclusive uma parte do 
próprio indivíduo, quando se tratar de um dilema. O ponto destacado pelo autor é que o conlito 
mobiliza uma série de emoções, sentimentos e pensamentos, demandando muita energia ao seu 
processamento. Em um trabalho de conlito, as emoções serão facilmente expressadas pela vio-
lência, seja ela verbal, física ou ambas, – ultrajando as necessidades básicas de outros56.

Galtung postula uma relexão sobre transcendências aceitáveis (para as partes) e susten-
táveis (ao longo do tempo), usando a energia do conlito para gerar soluções criativas. Contudo, 
adverte que quanto mais extenso o espectro de soluções, mais alternativas para a violência.

Galtung (2006) classiica os conlitos em quatro dimensões57 e concentra sua atenção 
nos Megaconlitos, relacionados ao campo social das disputas dentro das sociedades. Nestes 
casos, os conlitos representam, em certa medida, o confronto de diferentes visões de mundo. 
Em tal abordagem, para efeito deste estudo, pode-se considerar que a cosmologia ocidental 
capitalista, formadora da identidade e do modo de vida da maioria da população brasileira, é 
confrontada com a diversidade de visões de mundo que formam as identidades étnicas e o modo 
de vida indígena, ligados à natureza por laços sagrados, os quais revelam valores e necessida-

54 Galtung, 2006: 12
55 As contradições marcam linhas divisórias entre objetivos.
56 Galtung, 2006: 13.
57 Tipiicados em: (1) Microconlitos: atinente às pessoas e entre elas; (2) Mesoconlitos: dentro das sociedades; 

(3) Macroconlitos: entre estados e nações; e (4) Megaconlitos: entre regiões e civilizações.
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des variadas e variáveis em relação à visão ocidental dominante no Brasil, centrada no ideário 
positivista de ordem e progresso.

Na abordagem dos conlitos entre UCs e TIs, cuja meta é encontrar uma via que satis-
faça ambos os objetivos (preservar a natureza e satisfazer as necessidades básicas dos índios), 
o diagrama básico formulado por Galtung representa e operacionaliza sua teoria do conlito, 
apresentando uma alternativa de análise estruturada de acordo com duas metas incompatíveis e 
cinco resultados, como se observa na igura 7. 

Figura 7 – Diagrama básico da teoria do conlito

Fonte: Adaptado de Galtung, 2006.

No diagrama exposto na igura 7, Galtung propõe a criação de um mapa, com dois eixos. 
O eixo horizontal representa o grau de realização (nada, algo, tudo, ou 0 - 1/2 – 1) do objetivo A; 
e o eixo vertical para o objetivo B. Esses elementos permitem a obtenção de até nove combina-
ções possíveis, entre as quais o autor adotou as cinco mais relevantes à abordagem do conlito, 
tipiicadas na próxima igura.

Figura 8 – Principais combinações do diagrama da teoria do conlito

Fonte: Galtung, 2006.

Nesse modelo, [1] e [2] signiicam a mesma coisa: um objetivo é atingido e o outro não. 
Neste caso, ‘ou-ou’, podem-se ter dois objetivos diferentes, ou duas pessoas/grupos diferentes 
com o mesmo objetivo, como usar o mesmo recurso comum, por exemplo.
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Assentado em uma cultura da paz no tratamento dos conlitos, Galtung chama a atenção 
para o uso reiterado de palavras da linguagem de guerra, como ‘vitória’ e ‘luta’; pois, quando 
se obtém uma vitória em um conlito, pressupõe-se que haja um perdedor. Neste caso, com 
frequência, o perdedor pensará em vingança (ferindo a outra parte) e desforra (redistribuindo 
em seu próprio favor). O autor adverte ainda que, se o vencedor se acostuma a ganhar, a vitória 
também pode sair muito cara, desencadeando uma vendetta através dos tempos, por meio de 
represálias. No entanto, em certas condições, Galtung airma que vitória e luta podem ter um 
signiicado claramente não violento, e podem ser indispensáveis como resultados possíveis e 
legítimos de um conlito58.

A combinação [3] “nem-nem”, em amplo sentido, traduz uma fórmula muito usada ins-
titucionalmente quando as partes não se sentem seguras, ou à altura do problema, até que a 
ocasião oportuna se apresente no futuro. De acordo com Galtung, esta combinação congela o 
problema, até que haja algum consenso em torno de um adiamento. Outro tipo de solução que 
se enquadra nesta combinação é a transcendência negativa, usada quando duas partes estão 
guerreando e uma terceira parte ingressa na mediação do conlito59.

O “acordo” [4], tão elogiado como solução na negociação de inúmeros conlitos, não 
é considerado pelo método Transcend como uma palavra positiva. O signiicado ambíguo do 
acordo, que pode representar semanticamente a vontade de ceder, mas também de vender-se 
(na expectativa de alguma vantagem), pode levar a um consenso acerca de resultados que não 
satisfaz a nenhuma das partes, que se unem pela insatisfação compartilhada. Na perspectiva 
do Galtung, o acordo é o conforto dos pobres, daqueles que sabem tão pouco sobre o que pode 
resultar de um conlito, que veem o acordo como a única alternativa. Embora reconheça o forte 
elo entre acordo e negociação em muitas culturas de conlito, o autor os considera opções infe-
riores à transcendência e ao diálogo.

A última combinação [5] representa a transcendência positiva, que constitui a chave 
para a transformação dos conlitos no método Transcend. Nesta combinação, o desaio é criar 
um ‘ambos-e’ onde nunca existiu; criar uma nova realidade, baseada em novas abordagens do 
conlito60. 

Os números que representam a Soma e o Trabalho revelam o caminho percorrido e o 
esforço que ainda resta a ser executado, para cada resultado. 

As opções [1] e [2] estão centradas na ‘luta’ e traduzem uma escolha. Nestes casos, a 
vitória signiica que apenas um objetivo foi satisfeito, revelando um trabalho feito pela metade. 

O ‘adiamento’ [3] como solução signiica que nenhuma meta foi atingida. A soma igual 
a zero resulta em um trabalho pendente de dois, no máximo. Isto porque, quando tudo é adia-
do, o conlito permanece intacto e nenhum objetivo é alcançado. Neste caso, Galtung assinala 

58 Galtung, 2006: 24.
59 Galtung (2006: 24) usa como exemplo de transcendência negativa quando a ONU diz nem-nem às partes que 

guerreiam e propõe ela mesma administrar o território em disputa.
60 Ambos-e é a designação atribuída por Galtung (2006: 10) à transcendência das contradições de objetivos 

capaz de satisfazer as partes, com alternativas aceitáveis e sustentáveis pelas próprias partes no longo prazo. 
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que uma meta não satisfeita gera frustração e, adicionalmente, se essa meta representar uma 
necessidade básica, todo o resto será eclipsado, podendo então levar à agressão entre as partes. 
O risco de violência no jogo do adiamento é ressaltado pelo autor que adverte que a atenção 
à frustração não deve ter o intuito de prevenir a violência, mas de atender a uma necessidade 
básica que está na base do conlito. O adiamento ou a retirada raramente se sustentam. Contudo, 
o potencial de aceitabilidade e sustentabilidade da transcendência negativa, ao criar uma nova 
realidade, é algo reconhecido e destacado pelo autor61. 

O ‘acordo’ [4] constitui uma escolha com possibilidade de aceitação bem maior. No 
entanto, sua aceitabilidade é temporária, porque, apesar de as contradições se tornarem menos 
evidentes no acordo, o conlito ainda está lá, vivo, pulsando, às vezes explodindo. Neste caso, 
o resultado do acordo também é metade do trabalho a ser feito. Entretanto, Galtung distingue 
o que falta em [4], do que falta em [1] e [2]. O autor salienta que a escolha do acordo [4] é, em 
certo sentido, mais equitativa, na medida em que ambas as partes seguem insatisfeitas.

A ‘transcendência’ positiva [5] é a escolha denominada por Galtung de ‘ambos-e’ e re-
presenta o resultado de sucesso no trabalho com o conlito. A soma é dois e o trabalho realizado 
zero. Todavia, o autor chama atenção para a possibilidade de surgimento de um novo problema, 
que pode decorrer do excesso de esforços para ir além dos conlitos, ou da excessiva dose de 
criatividade que a solução engendrou para ser compreendida pelas partes, que dirá, aceita. É 
neste sentido que Galtung assinala que sustentabilidade de uma escolha vai além do momento 
da aceitação e adquire um papel fundamental ao desdobramento do processo.

Crítico do absolutismo da palavra solução associada à resolução de problemas mate-
máticos claramente deinidos, o autor argumenta que a transcendência torna o conlito mais 
manejável, porque a vida real é multifacetada e muito mais complexa. No método Transcend, a 

transformação do conlito não signiica de modo algum que ele se dissolveu, deixou de existir. 
A questão relevante para Galtung é o aprendizado, se as partes realmente terão aprendido algo 
com a experiência. Isto porque qualquer transformação é temporária e mobiliza a resiliência 
socioecológica dos sistemas impactados pelas mudanças nas metas que esta opção acarreta no 
processo. Isto signiica dizer que o conlito original continua vivo, até que se evapore, ao ser 
exposto a um bom processamento. 

A transcendência na abordagem de Galtung é a arte de descobrir uma fórmula ‘am-

bos-e’62. Nesta perspectiva, a transformação do conlito ocorre porque as partes modiicam e 
ajustam um pouco os seus objetivos. Se a transformação é aceita pelas partes e é sustentável, o 
autor até admite falar em solução do conlito. A evidência de uma transcendência bem-sucedida 
é uma nova realidade social, que produzirá suas próprias contradições a serem transcendidas, 
assim por diante. E quando a transcendência não for bem-sucedida, Galtung destaca a impor-
tância de se fazer o caminho de volta ao ponto de partida.

61 Galtung, 2006: 26.
62 Galtung, 2006: 28.
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Os conlitos precisam de tempo para sua transformação. E quanto mais o conlito estiver 
relacionado às necessidades básicas de um dos grupos conlitantes, mais sólidas serão as raízes 
do conlito. Galtung assinala que o enfoque Transcend investe em sementes de transcendência 
para transformação do conlito, encorajando seus agentes a lançarem e alimentarem as ideias, 
para que elas cresçam ao lado do conlito até eclipsá-lo no inal63.

Assim como os valores são fundamentais à deinição do curso de uma investigação, a 
teoria conigura o mapa para se adentrar em um território desconhecido, a ser revelado. Os da-
dos evidenciam a situação atual e os pontos fundamentais do caminho a ser percorrido. Galtung 
ressalta que toda pesquisa verdadeira é uma investigação para a ação, para a transformação da 
realidade. Tal investigação se desenvolve com base na triangulação entre valores, teoria e da-
dos, ajustando-os um ao outro. Nesta perspectiva, o autor observa que toda política verdadeira é 
um experimento em que as ações induzidas pelos valores e pela teoria serão confrontadas com 
os dados e em benefício da sociedade. 

63 O autor observa ainda que a sociedade moderna tem poucas instituições que permitam às partes se relacio-
narem umas com as outras em diálogos diretos, uma vez que são privilegiadas as aproximações indiretas 
(GALTUNG, 2006: 28).
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3 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DA TESE

A abordagem dos conlitos nas unidades de conservação instaladas em terras indígenas 
se desenvolve nesta tese ancorada em enfoques analíticos de Gestão de Bens Comuns - para 
tratar das UCs e das TIs - e de Conlitos - para aprofundar a relexão sobre os condicionantes 
que os geraram, assim como identiicar potenciais de transformação no sistema de gestão e 
governança das UCs.

A complementaridade dessas abordagens teóricas enriquece o instrumental de análise 
da tese, permitindo o seu desenvolvimento metodológico adequado às peculiaridades da pes-
quisa. A hibridização de enfoques analíticos, tributários da mesma base epistemológica sistêmi-
ca é viabilizada por procedimentos metodológicos adotados no âmbito da pesquisa qualitativa, 
segundo delineamentos metodológicos lexíveis e ajustáveis às condições do estudo, que tam-
bém variaram e evoluíram ao longo do tempo.

Nesta perspectiva, compreende-se que o lugar onde a UC é instalada para conservar a 
diversidade biológica e sociocultural é a localização geográica de um sistema socioecológico 
complexo (sistemas imbricados em sistemas), no âmbito do qual um conjunto de fenômenos 
pode ser agrupado em certo número de componentes, os quais representam subsistemas, que 
variam segundo a natureza do sistema.

No caso de uma unidade de conservação implantada em uma terra indígena, há dois 
sistemas culturais (basicamente o ocidental e o indígena) que são integrados, ou confrontados, 
em um ambiente institucional na coordenação dos bens comuns compartilhados nas áreas so-
brepostas. 

O tratamento dos conlitos determinados pela conluência de múltiplos fatores que inte-
ragem de tal maneira que não são isoláveis, nem dedutíveis à simples justaposição de situações 
ou de fenômenos relacionados ao domínio exclusivo de uma disciplina, sem que se corra o risco 
do reducionismo de enfoques disciplinares parciais independentes para explicar os condicio-
nantes estruturais desta realidade complexa, se desenvolve, portanto, no contexto de um marco 
conceitual e metodológico híbrido. 

A abordagem qualitativa propicia a focalização do objeto de pesquisa na sua multidi-
mensionalidade, realçando os vínculos de interdependência entre os seus elementos estrutu-
rantes, bem como a importância do contexto em que ele se inscreveu (MINAYO, 2008). Nesta 
perspectiva, ao reforçar a importância da prática interdisciplinar na pesquisa qualitativa, Garcia 
(1994) chama atenção para o desaio de não se ‘desnaturalizar’ o fragmento da realidade abstra-
ído de um sistema complexo, porque é preciso considerar as inter-relações que este fragmento 
tem com a totalidade, sem que isto represente ampliar os limites do estudo indeinidamente. 

O universo da pesquisa se concentra em três grupos de atores relevantes: agentes públi-
cos (ambientais e indigenistas); lideranças e organizações indígenas; e parceiros da sociedade 
civil. As percepções e representações desses atores foram obtidas por meio de fontes diversas, 
tais como: literatura e documentos oiciais (processos administrativos, estudos, pareceres, re-
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latórios, etc.), e apontamentos de campo, em situações diversas de interlocução institucional 
direta com esses atores, por mais de duas décadas.

A pesquisa foi direcionada à elaboração de um esquema explicativo e considerando uma 
abordagem panorâmica. A construção do diagnóstico que representa o contexto da problemáti-
ca estudada se desenvolveu com base em fontes bibliográicas e documentais acessadas em bi-
bliotecas, instituições públicas e via internet, constituindo um acervo de informações relevantes 
às análises empreendidas na tese. 

O panorama transescalar que foi tecido situa a problemática dos conlitos entre UCs e 
TIs desde o contexto planetário de crise socioecológica, quando surgiram novos enfoques de de-
senvolvimento num cenário internacional marcado pela tomada de consciência do agravamento 
tendencial do fenômeno da ultrapassagem dos limites biosféricos do crescimento material (ME-
ADOWS, 1972). 

Nesse contexto de crise e emergência de novos paradigmas, os desdobramentos concei-
tuais de uma visão de futuro ecologicamente prudente, socialmente justa e economicamente vi-
ável foram apresentados em diacronia com os principais pactos e iniciativas pelo meio ambiente 
global, posicionando o Brasil frente às estratégias adotadas internacionalmente, em diferentes 
conjunturas. 

A gênese das áreas protegidas no mundo e a evolução conceitual e política desse arranjo 
de freio e contrapeso ao desenvolvimento econômico global predatório são abordadas de modo 
a fundamentar um conceito compreensivo de área protegida como um empreendimento ecoló-
gico da modernidade, tecido por analogia ao funcionamento de outros mecanismos de interven-
ção na esfera das políticas públicas. 

Parte-se, portanto, desse contexto mais amplo, no qual se origina e se desenvolve a po-
lítica brasileira de áreas protegidas, para se elaborar uma análise da funcionalidade do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

A análise sistêmica do SNUC se desenvolve por meio de uma visão crítica do seu fun-
cionamento, baseada em um signiicativo acervo documental e registros históricos de fatos pro-
tagonizados ou observados no processo de evolução da política de áreas protegidas em âmbito 
nacional e internacional. Nesta perspectiva, a adoção do método etnobiográico, compreendido 
como uma abordagem subjetivada da etnograia (GONÇALVES et al., 2012), possibilitou tecer 
com riqueza de detalhes uma análise das interfaces das políticas ambiental e indigenista do 
governo, com foco na conservação da diversidade biológica e sociocultural. 

Quanto aos procedimentos etnobiográicos, a familiaridade com o objeto de estudo fez 
emergir a questão identitária da autora, que precisou se deslocar da posição de sujeito da ação 
no campo da gestão ambiental pública para a posição de pesquisadora na produção acadêmica 
de conhecimento cientíico sobre o mesmo objeto. A subjetividade, portanto, torna-se um pon-
to crucial nesta tese, na medida em que, no método etnográico, o pesquisador afeta todos os 
campos e também é afetado pelo processo investigativo. O distanciamento do objeto de estudo 
muito familiar produziu uma experiência radical e necessária de estranhamento, ancorado na 
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literatura e guiado pelos orientadores acadêmicos. Neste sentido, o reposicionamento da pes-
quisadora no campo de estudo foi fundamental para enxergar de fora, da academia, o que não 
via de dentro, atuando na instituição. O enfoque etnobiográico propiciou o desempenho da 
autora nesta tese como investigadora, informante e também como sujeito do processo de estudo 
e estudado. Neste sentido, foram agregados procedimentos metodológicos indicados pela histó-
ria oral, na qual a memória das experiências vividas pela autora constitui uma ferramenta e, ao 
mesmo tempo, objeto de relexão na tese. 

No intuito de fundamentar a abordagem dos conlitos em torno dos bens comuns com-
partilhados pelo estado e pelas comunidades indígenas, além da pesquisa bibliográica e do-
cumental, recorreu-se ao enfoque analítico de gestão de commons (bens comuns), adensando 
a base epistemológica sistêmica da tese. Deste modo, procedeu-se à análise da funcionalidade 
do sistema de gestão das UCs concentrada nos arranjos institucionais de tomada de decisão e 
manejo dos recursos naturais comuns, ancorada no modelo desenvolvido por Ronald Oakerson 
(1992). 

Para análise do fenômeno da sobreposição entre UCs e TIs e dos conlitos engendrados 
na gestão das UCs nesta situação, optou-se por casos submetidos à tutela do regime jurídico 
de dupla afetação, uma vez que, ao menos formalmente, as controvérsias jurídicas acerca da 
incompatibilidade de as UCs de proteção integral funcionarem em TIs adquirem menor peso 
e propiciam uma investigação das mudanças processadas nos sistemas impactados pelo novo 
regime. Neste intuito, no universo que compreende apenas quatro casos de dupla afetação reco-
nhecidos oicialmente, optou-se por uma análise de caso exemplar: o Parque Nacional do Monte 
Roraima instalado na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, na Amazônia. 

O caso foi submetido a uma análise baseada na hibridização dos enfoques de Oake-
rson (1992) e Galtung (2006) caracterizados anteriormente. A combinação desses enfoques 
constituiu um recurso estratégico à interpretação sistêmica da ocorrência e da persistência de 
conlitos nas áreas sobrepostas. Tal procedimento favoreceu a projeção de cenários alternativos 
possíveis, com base nas potencialidades identiicadas no diagnóstico da área estudada em maior 
profundidade.
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4 ÁREA PROTEGIDA: UM EMPREENDIMENTO ECOLÓGICO DA MODERNIDADE

4.1 A ENCRUZILHADA CIVILIZATÓRIA NO ANTROPOCENO

O aumento constante da taxa de perda da biodiversidade e a intensiicação crescente dos 
fenômenos climáticos nas últimas décadas associam-se ao processo de aceleração da interven-
ção humana no planeta, cujas externalidades coniguram uma nova era geológica, designada 
Antropoceno64. 

Fruto de um extraordinário desenvolvimento cientíico e tecnológico, impulsionado pelo 
crescimento econômico mundial desde o período pós-guerra, a capacidade de apropriação e uso 
dos recursos naturais, para atender a demanda insaciável do mercado65, tem se ampliado em 
níveis cada vez maiores. Os efeitos perversos da aceleração do ritmo de degradação da natureza 
e do aumento da pobreza e das desigualdades sociais conduziram a humanidade a uma encru-
zilhada civilizatória no Antropoceno. 

O paradigma de crescimento econômico ilimitado, que pautou o desenvolvimento hu-
mano desde a revolução industrial, moldou as sociedades modernas, estruturadas em relações 
de produção e consumo. Esse modelo aumentou a pressão sobre os recursos naturais e vem 
produzindo impactos diretos sobre a resiliência dos sistemas socioecológicos garantidores dos 
serviços ecossistêmicos que sustentam a vida na terra. Nesse contexto, são reveladas suas issu-
ras nas magnitudes da degradação ambiental e da pobreza pelo mundo, delagrando uma crise 
de dimensões globais, que coloca o modelo civilizatório ocidental da humanidade na berlinda. 

A abordagem da origem e do papel das áreas protegidas na modernidade se desenvolve 
segundo uma totalidade histórica abrangente, na qual se observa, no contexto internacional de 
enfrentamento da crise socioecológica planetária, a tessitura de arranjos institucionais em favor 
do meio ambiente, com foco na gestão do uso dos recursos naturais da terra.

O dilema se instala no ponto em que a capacidade de transformar os ambientes e consu-
mir seus recursos naturais - em uma escala sem precedentes em qualquer outro tempo histórico 
e geológico da terra - superou a capacidade de o próprio planeta recompor esses ambientes e 
seus estoques de recursos mantenedores dos serviços ecossistêmicos essenciais à satisfação 

64 O termo Antropoceno é uma combinação das raízes das palavras em grego anthropo- (ἄνθ ωπο ) que sig-
niica “humano” e -ceno que signiica “novo”. O biólogo Eugene F. Stoermer originalmente cunhou o termo, 
mas foi o químico vencedor do Prêmio Nobel, Paul Crutzen, que independentemente o reinventou e popula-
rizou. Stoermer escreveu, “eu comecei a usar o termo ‘antropoceno’ na década de 1980, mas nunca formali-
zei até ser contatado pelo Paul”. Crutzen explicou, “Eu estava numa conferência onde alguém disse alguma 
coisa sobre o Holoceno. De repente, eu pensei que isso estava errado. O mundo mudou demais. Então eu 
disse: ‘Não, nós estamos no Antropoceno’. Eu criei a palavra no calor do momento. Todos se chocaram. 
Mas ela parece ter icado”. O termo foi usado pela primeira vez em uma publicação em 2000 por Curtzen e 
Stoermer em um informativo do Programa Internacional da Geosfera-Biosfera. Crutzen, P. J., and E. F. Sto-
ermer (2000). «The ‘Anthropocene’». Global Change Newsletter. 41: 17–18. Empiricamente, o antropoceno 
pode ser entendido da seguinte forma: “Quando o Homem altera o meio ambiente numa velocidade muito 
rápida, a exemplo de quando transforma os oceanos de petróleo da crosta terrestre em gases na atmosfera, 
(ele) cria uma situação na qual o ambiente muda mais rápido do que a sua própria velocidade de adaptação” 
(WILLIAM IRWING THOMPSON, 1990:17 apud VIEIRA, 2016: Ecodesenvolvimento: relexões sobre 
novas formas de resistência no Antropoceno).

65 Conigurado pelo capital internacional e seus luxos de investimentos espraiado pelo mundo todo.
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das necessidades humanas das gerações presentes e futuras. A expectativa de crescimento da 
população mundial anunciada pela ONU é de 53% no século XXI. Isto representa o dobro do 
contingente atual em 2100, chegando a 11 bilhões de seres humanos no planeta, que aumentarão 
a pressão pelo consumo dos recursos naturais na terra66. A questão é: quem terá acesso a esses 
recursos naturais e em que condiçõesς

No processo de hominização, os seres humanos adotaram na era moderna um modelo 
civilizatório baseado no crescimento econômico ilimitado, desencadeando um rastro de devas-
tação ecológica, desigualdades sociais e pobreza pelo mundo, acentuado nas últimas décadas. 

No inal do século XX, o processo de integração econômica, social, cultural e política 
alavancou a globalização contemporânea por meio de um luxo de relações de comércio e tran-
sações inanceiras; movimentos de capital e de investimento; intenso luxo migratório (transna-
cionalismo) e movimento de pessoas (diásporas); além da disseminação de conhecimento e co-
municação em tempo real pela internet67. Com a globalização, a mudança climática, a poluição 
do ar, a perda de biodiversidade e a extrema pobreza emergem como problemas socioecológicos 
mundiais, mobilizando atores da sociedade civil e dos campos cientíicos e políticos para en-
frentar a complexidade da crise civilizacional planetária.

A partir da década de 1970, em um movimento típico das sociedades em rede  
(CASTELLS, 2005), as questões ambientais emergem como uma preocupação global e provo-
cam uma reação mundial para alterar os rumos do desenvolvimento atrelado exclusivamente ao 
crescimento econômico. Não havia garantia de manutenção de padrões mínimos de desenvolvi-
mento humano na terra nos documentos que alertavam sobre os riscos de uma crise ecológica 
em escala planetária (MEADOWS, 1972). O horizonte projetado pela devastação da natureza, 
pela concentração da poluição nas cidades e pelo agravamento das desigualdades sociais escan-
carou as entranhas neoliberais do capitalismo e as issuras desse modelo de desenvolvimento 
ecologicamente insustentável patrocinado pelo capital internacional. 

O processo de hominização no Antropoceno tem sido regido pelo mercado, no contexto 
de uma ética antropocêntrica utilitarista, que coloca o ser humano e seus interesses como o 
centro de referência. Nessa lógica, a natureza é considerada como simples meio de produção, 
geradora de riqueza para si (ser humano), subordinando sua utilização (forma e intensidade) aos 
interesses econômicos, centrados nos valores de troca, sem considerar os valores simbólicos de 
uso, já apontados por Sachs68. O crescimento da produção em uma perspectiva reducionista e 
excludente se apresenta como a antítese de uma coevolução ecologicamente equilibrada. Nessa 
perspectiva, os aspectos sociais, como os direitos fundamentais dos seres humanos alijados do 

66 Relatório Perspectivas da População Mundial: A Revisão de 2015, publicado pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU). 29 de julho de 2015. Disponível em: <https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/iles/
key_indings_wpp_2015.pdfρ. Acesso em: 10 ago. 2017.

67 Na perspectiva do Banco Mundial, esses são os quatro aspectos básicos da globalização (BRIDGE, 2002).
68 Comeliau e Sachs, 1988.
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mercado em diferentes contextos geopolíticos - sobretudo nos países em desenvolvimento no 
hemisfério Sul69 - são negligenciados.

O movimento ambientalista (ou ecologista)70 que alorou na segunda metade do século 
XX, denunciando o esgotamento dos recursos naturais e a catástrofe iminente em consequência 
da poluição excessiva das sociedades industriais, passou a confrontar a hegemonia de um mo-
delo civilizatório ocidental de desenvolvimento econômico, que é baseado fundamentalmente 
no crescimento ilimitado da produção e do consumo de bens materiais. Na equação entre a 
demanda e a oferta de recursos, a solução econômica estaria no avanço cientíico e tecnológico, 
que aperfeiçoaria a apropriação e o uso dos recursos naturais, sem abalar os dogmas do merca-
do. A insuiciência desse modelo para apresentar respostas social e ambientalmente aceitáveis e 
sustentáveis ao longo do tempo fez brotar novas formas de pensar como os frutos desse cresci-
mento deveriam ser produzidos, utilizados e repartidos71. 

4.2 NOVOS ENFOQUES DE DESENVOLVIMENTO

Os esforços cientíicos desde o inal dos anos 1960 resultaram na instituição de um novo 
campo do conhecimento: a ciência ambiental72. No contexto de um novo paradigma cientíico, 
a ciência ambiental foi forjada mediante a mobilização do conceito de ‘sistema’, adequado ao 
tratamento da complexidade dos fenômenos vivos (BERTALANFFY, 1968). Tais fenômenos 
representam uma variedade de elementos e relações de interdependência que caracterizam uma 
visão sistêmica do mundo contraintuitiva, que alicerçou a formação de novos conceitos de de-
senvolvimento e novos projetos de sociedade e estilos de vida73. 

A relexão ecológico-política que antecedeu e alimentou o debate durante a Conferência 
de Estocolmo, em 1972, ancorou-se no estudo intitulado Os Limites do Crescimento74. Chama-
do de Relatório Meadows, esse documento proporcionou uma imagem mais nítida das condi-
cionantes estruturais da crise e das opções de enfrentamento que emergiam com a concepção 

69 Sachs (2008: 47, 58) ressalta que o desenvolvimento e direitos humanos alcançaram proeminência na metade 
do século, como duas ideias força destinadas a exorcizar as lembranças da Grande Depressão e dos horrores 
da Segunda Guerra Mundial, fornecer os fundamentos para o sistema das Nações Unidas e impulsionar os 
processos de descolonização.

70 O entendimento de Alier (2017: 21) foi adotado nesta tese sem distinção dos termos ambientalismo e eco-
logismo, que representam processos sociais que se intensiicaram em reação ao crescimento econômico 
insustentável.

71 Sachs (2008: 53, 54) aponta esse movimento como o paradigma do “caminho do meio”, com a formulação de 
novas formas de pensar a harmonização do desenvolvimento com a natureza, e as consequentes mudanças 
institucionais nesse âmbito reletem o esforço de intelectuais que se reuniram em 1971, em Founex (Suíça), 
antes da Conferência de Estocolmo, e posteriormente produziram o inluente relatório What Now? (1975), 
que tratava de um “outro desenvolvimento” a ser alcançado.

72 Vieira e Weber, 2000.
73 Morin, 1990; Morin e Kern, 2000; Vieira, 2009.
74 A publicação Os Limites do Crescimento foi uma iniciativa do Clube de Roma, que contratou uma equipe 

do Massachusetts Institute of Technology (MIT), cheiada por Dana Meadows, para desenvolver os estudos 
que evidenciassem a real situação ecológica do planeta. O documento icou mundialmente conhecido como 
Relatório Meadows.
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de princípios do ecodesenvolvimento75, relacionados a um novo padrão de desenvolvimento 
ecologicamente prudente, socialmente equitativo e solidário.

O ecodesenvolvimento foi amplamente difundido a partir da década de 70, quando eclo-
diu a revolução ambiental e a ideia-força de sustentabilidade dos processos de desenvolvimento 
(VIEIRA, 2009). O conceito formulado por Sachs (1991) apresenta o termo ecodesenvolvimen-
to como “o desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forças, tendo por objetivo 
responder à problemática da harmonização dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvi-
mento com uma gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio”. Nesta deinição ica 
clara a preocupação com os aspectos econômicos vinculados à problemática social e ambiental, 
revelando uma postura ética fundamental em relação a um modelo de desenvolvimento voltado 
às necessidades sociais mais abrangentes da maior parte da população. A preservação ambien-
tal, então, é assinalada como uma responsabilidade para com as gerações futuras. Nas palavras 
de Sachs “trata-se de gerir a natureza de forma a assegurar aos homens de nossa geração e a 
todas as gerações futuras a possibilidade de se desenvolver”76.

O ecodesenvolvimento emerge nesse contexto como um conceito ético e normativo, que 
pressupõe uma solidariedade sincrônica com a geração atual associada a uma solidariedade dia-
crônica representada na economia de recursos naturais. Neste enfoque ecológico, Sachs (1981) 
traduz um projeto civilizatório que implica um novo estilo de vida, um conjunto de valores 
próprios e objetivos escolhidos socialmente, incluindo a visão de futuro compartilhada. 

Ao deslocar o foco da economia convencional, o conceito de ecodesenvolvimento mobi-
liza a ideia de uma gestão democrática e transparente dos recursos e da concretização de obje-
tivos a serem ixados coletivamente no contexto de uma nova economia negociada e contratual, 
ajustada tanto às aspirações e necessidades reais dos cidadãos, quanto às potencialidades do 
meio ambiente. Sachs enfatiza que as trajetórias plurais de desenvolvimento devem ser determi-
nadas no cruzamento dos ecossistemas e das culturas, por meio das interações entre a diversi-
dade biológica e a diversidade cultural, que reescrevem a história dos processos de coevolução 
da espécie humana e do planeta a cada geração77.

A prática do ecodesenvolvimento, na visão do autor, implica recriar o planejamento den-
tro de uma visão estratégica, lexível e dialógica, que funcione por meio da negociação, possibi-
litando o estabelecimento de contratos entre todos os parceiros sociais envolvidos no processo, 
com destaque para o papel essencial das organizações civis78. Para se agir no nível da demanda 
- visando reduzir as pressões excessivas sobre a base de recursos naturais e limitar a poluição - a 
modelação de estilos de consumo e de vida constitui a principal variável operacional do enfoque 
de ecodesenvolvimento, associada às principais alavancas a serem acionadas para se agir no ní-
vel da oferta, tais como: a gestão das inovações tecnológicas e dos processos de distribuição dos 

75 Termo cunhado por Maurice Strong, Secretário Geral da Conferência de Estocolmo, 1972.
76 Sachs, 1991: 14.
77 Comeliau e Sachs, 1988: 162.
78 Comeliau e Sachs (1988: 162) reforçam a visão de Olivier Godard, que airma que a sociedade é a heroína do 

ecodesenvolvimento, sendo o planejador o seu principal agente operador.
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assentamentos humanos e das atividades econômicas no espaço, buscando novas conigurações 
rural-urbanas de acordo com a planiicação socioeconômica da organização territorial.

Ao contextualizar a gênese e os atributos essenciais do conceito de ecodesenvolvimento, 
Vieira (2009) recupera a relexão que girava em torno do desenvolvimento dos países do hemis-
fério Sul, a partir das correntes interpretativas mais relevantes no campo da socioeconomia do 
desenvolvimento. A modernização nacional, a estruturalista-desenvolvimentista e a concepção 
dependentista constituem enfoques representativos de diferentes visões de mundo do progresso 
econômico e humano. No entanto, o autor aponta que essas três correntes não alcançam o cerne 
da questão, porque não questionam os efeitos da dominação econômica e cultural exercida pelos 
países mais desenvolvidos sobre os mais pobres, além de negligenciarem os custos socioam-
bientais das dinâmicas de crescimento econômico que se processam nos dois hemisférios. 

No processo evolutivo do debate sobre diferentes enfoques de desenvolvimento, Vieira 
assinala que o ecodesenvolvimento constitui a expressão de uma crítica radical da ideologia 
economicista, subjacente à suposta civilização industrial-tecnológica que se forjava79. A re-
deinição dos estilos de desenvolvimento dos dois hemisférios tornou-se, portanto, a principal 
estratégia ao enfrentamento da crise planetária. 

Na concepção do ecodesenvolvimento, havia o claro reconhecimento do caráter interde-
pendente e globalizado das múltiplas dimensões da crise. Nesta perspectiva, a noção de endo-
geneidade das dinâmicas de desenvolvimento conigura o potencial emancipador e indutor de 
um novo princípio de racionalidade social no campo do planejamento80.

A promissora revolução ambiental enfrentou seu primeiro embate em meados dos anos 
1980 com a ideologia do ajuste neoliberal, provocado pelo desmoronamento do bloco socialis-
ta. Este fenômeno, de certa forma inesperado, enfraqueceu o papel planejador e regulador dos 
Estados-Nação e cedeu espaço ao comércio internacional e à imposição de políticas de ajuste 
estrutural aos países do Sul. Nesse contexto, a busca de eiciência econômica e de competitivi-
dade nos mercados internacionais produziu um novo princípio de racionalidade na formulação 
de políticas e estratégias de crescimento.

O critério de sustentabilidade emerge nesse cenário e passa a ser disseminado nas polí-
ticas públicas de desenvolvimento, de forma a atenuar o efeito da polarização do debate criado 
pela mundialização neoliberal. Vieira (2009) destaca este ponto ao citar o conceito de desenvol-
vimento sustentável derivado do Relatório Brundtland81, o qual se conigura numa representa-
ção da natureza baseada na ideia de estoque a ser gerido visando alcançar o optimum, ou seja, 
o ponto de equilíbrio. Crítico dessa visão que acabou produzindo certas distinções casuísticas 
entre sustentabilidade forte ou fraca, em função de sua taxa de atualização, Vieira ressalta que, 
em decorrência da nossa educação cientíica, inúmeras pessoas passaram logicamente a con-

79 Vieira, 2009: 30-32.
80 Comeliau e Sachs, 1988: 162.
81 Também conhecido pelo título: Nosso Futuro Comum, o Relatório Brundtland foi elaborado pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1987 (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AM-
BIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991).
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ceber o desenvolvimento sustentável em nome da preservação dos meios naturais, em termos 
de manutenção ex post ou de restauração de equilíbrios. E esta é a lógica que se depreende de 
políticas de criação de áreas de preservação, lorestas e sítios arqueológicos protegidos82. 

Em via paralela, o termo desenvolvimento sustentável favoreceu a consolidação de uma 
visão contrária aos princípios do ecodesenvolvimento, ajustada às necessidades de expansão e 
consolidação do ideário neoliberal que prevaleceu nos anos 1990 (VIEIRA, 2016). As contro-
vérsias que o conceito de sustentabilidade tem gerado em torno da gestão de recursos naturais 
conduziram a interpretações sobre o estatuto do procedimento de cálculo econômico-monetário 
de danos socioambientais e dos possíveis instrumentos de política econômica a serem priori-
zados. De toda forma, o ideário de outro desenvolvimento possível foi progressivamente sendo 
gestado no contexto de um novo paradigma cientíico sistêmico, que reinsere a história das 
sociedades humanas na história das relações que elas mantêm com a natureza83. 

No campo da ecologia humana, o paradigma sistêmico constitui o substrato teórico e 
metodológico de um enfoque simultaneamente preventivo e proativo de planejamento e gestão. 
Esta evolução da ecologia se concentrou inicialmente no estudo das inter-relações entre as espé-
cies vegetais e animais em determinada área, passando para o estudo dos ecossistemas sem (ou 
escassa) intervenção humana, até alcançar o estágio em que os seres humanos são considerados 
elementos integrantes dos ecossistemas e não mais elementos externos aos ecossistemas. Neste 
processo, consolidou-se gradualmente um paradigma da ecologia humana alicerçado no pensa-
mento complexo, que reconhece os seres humanos e a extraordinária diversidade cultural que 
fazem parte constitutiva dos ecossistemas e paisagens (VIEIRA, 2016).

Nessa linha de pensamento, os processos adaptativos anteriormente incompreensíveis, 
são reconhecidos pela nova concepção da ecologia humana sistêmica, com base em uma re-
presentação coevolutiva das relações entre sistemas sociais e sistemas ecológicos. Deste modo, 
buscam-se explicações sobre as causas dos processos de evolução e/ou desagregação de siste-
mas sociais, segundo determinadas condições ecológicas, bem como sobre as causas das mu-
danças nos sistemas ecológicos, considerando determinadas opções de organização dos siste-
mas sociais.

Em tais contextos evolutivos surgem nos anos 1990 novos aportes conceituais de ca-
tegorias conexas. Entre eles, Vieira (2009) destaca o enfoque de desenvolvimento viável; a 
abordagem de gestão patrimonial de recursos de uso comum; e o enfoque do desenvolvimento 
territorial sustentável. Na visão do autor, essas abordagens são as que mais têm contribuído para 
fortalecer o enfoque de ecodesenvolvimento com fundamentos cientíicos e éticos importantes 
para sua aplicação em situações empíricas.

O conceito de desenvolvimento viável é forjado após a Conferência do Rio (1992), quan-
do se tornaram mais nítidas as incertezas constitutivas que caracterizam a dinâmica hipercom-
plexa dos sistemas socioecológicos e, particularmente, dos agroecossistemas. No entanto, esta 

82 De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991).
83 Vieira, 2009: 34.
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perspectiva diiculta o planejamento e a gestão desses sistemas num horizonte de longo prazo. 
Na concepção de gestão ambiental adaptativa formulada por Holling (1978), esses sistemas 
devem ser preparados para resistir a uma grande variedade de perturbações imprevistas, com 
potencial para prontamente se reorganizarem nessas ocasiões. Neste sentido, a resiliência, que 
é a capacidade de adaptação, de absorver esses impactos e lutuações, representa o que o autor 
chama de condição crítica essencial da sustentabilidade.

Com base nesse enfoque conceitual se desenvolvem diversas pesquisas sobre a comple-
xidade embutida nos diversos modos de apropriação e de gestão de recursos naturais de uso 
comum. Os autores passaram a compartilhar o entendimento de que os focos estruturais da 
crise ambiental contemporânea estavam relacionados, de algum modo, aos usos que vinham 
sendo feitos daquilo que não pertence a ninguém e/ou atravessa a propriedade, como as lores-
tas, águas continentais e marinhas, biodiversidade, atmosfera, dentre outros. Vieira (2009) traz 
à tona duas dimensões relevantes ao estudo dos sistemas de gestão de recursos naturais de uso 
comum: o estatuto econômico sui generis dos bens comuns e os conlitos de representações e 
interesses resultantes do envolvimento de um grande número de usuários e atores sociais. No 
contexto dos países do Sul, as pesquisas reforçam a hipótese de que os processos de utilização 
predatória da base de recursos de uso comum podem ser frequentemente correlacionados à ten-
dência de dissolução daquelas modalidades de organização institucional no nível local, em que 
as iniciativas endógenas são empreendidas por seus usuários diretos84.

No conceito de desenvolvimento viável, a deinição de objetivos de longo prazo, de na-
tureza ética e política, constitui um pré-requisito à elaboração de toda e qualquer estratégia de 
gestão. A deinição de regras de equidade, bem como de objetivos enquadráveis em horizontes 
temporais de longo prazo, procede do debate político e não de deinições analíticas, como apon-
ta Weber (2000). Neste sentido, em perspectiva de longo prazo, as opções políticas e, portanto, 
sociais, devem preceder o trabalho cientíico e não o contrário85.

Outro enfoque importante que se associa ao ecodesenvolvimento - num cenário marca-
do pela transformação da natureza em commodity - é a gestão patrimonial dos bens comuns. 
François Ost (1995) nos brinda com uma abordagem que confere um estatuto jurídico com-
partilhado para uma gestão democrática de conlitos socioambientais. A noção de patrimônio 
natural e cultural, dentro de uma racionalidade social, representa um compromisso ético de 
transmissão desse patrimônio. Em tal concepção está embutida a responsabilidade de todos em 
relação à sobrevivência das gerações atuais e futuras.

Na visão de Ost, as inter-relações entre seres humanos e o meio ambiente acomodam-se 
mal aos estatutos de objeto e sujeito. O autor argumenta que a própria distinção entre sujeito e 
objeto, sobre a qual se construiu solidariamente a nossa modernidade, não se adequa à necessi-
dade de pensar e administrar uma realidade interativa como é a do meio ambiente. Os limites 
das abordagens jurídicas tradicionais expressas em termos de apropriação, de contratualização 

84 Vieira, 2009: 41.
85 Vieira e Weber, 2000: 120-121.
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ou de regulamentação são os mesmos, de modo inverso, daquelas que personiicam a natureza 
e lhe concedem direitos. A distinção entre esfera pública e esfera privada, entre direito público 
e direito privado, é outro ponto que deve ser também ultrapassado para oferecer respostas ade-
quadas à problemática socioambiental86.

Embora a abordagem de François Ost rompa com o pensamento binário, ela não anula 
a vinculação de titularidade ao patrimônio. Neste aspecto, Vieira ressalta que a relação patri-
monial inluencia decisivamente a formação do senso de identidade dos seus titulares, fazendo 
com que as análises da problemática socioambiental não se restrinjam apenas ao entendimento 
da realidade objetiva do patrimônio. Neste sentido, o autor aponta que é preciso compreender 
também as relações subjetivas que se estabelecem entre o patrimônio e seu titular nos espaços 
de tomada de decisão coletiva. Não basta estabelecer um plano de gestão racional para garantir 
o êxito da gestão de qualidade do patrimônio natural. Sem o engajamento duradouro dos atores 
sociais envolvidos, Vieira aponta que a legitimidade e a eicácia da gestão dos recursos naturais 
comuns tendem a se tornar comprometidas87.

A questão que se coloca ao proliferarem novos arranjos de controle patrimonial e de 
negociação com múltiplos atores, adensando as estratégias alternativas de desenvolvimento, é 
se, de fato, isto representará um fortalecimento progressivo desses dispositivos de negociação e 
participação para a gestão de recursos de uso comum. 

O enfoque do desenvolvimento territorial sustentável se constituiu com base em estudos 
de experiências de desenvolvimento local e desenvolvimento territorial. As pesquisas nesse 
campo contribuíram para o aprofundamento de noções sistêmicas que consolidaram a base do 
ecodesenvolvimento em torno da endogeneidade, da descentralização, da autonomia e de sis-
temas produtivos integrados. As condições dessas experiências são permeadas por incertezas, 
coações e oportunidades impostas pelo mercado. Todavia, os resultados das pesquisas apontam 
que, mesmo em condições adversas, surgem iniciativas inovadoras e sinérgicas em termos de 
reorganização socioeconômica, sociocultural e político-institucional em espaços determinados. 

A recriação de identidades territoriais se desencadeia nesse contexto em processos de 
reciprocidade econômica nutrida pela formação de um tecido social especialmente coesivo e 
cooperativo. E são essas condições que dão margem ao estabelecimento de novos arranjos ins-
titucionais descentralizados e voltados para o exercício da governança local e territorial, da 
equidade, da busca de sinergia entre as comunidades locais e os diferentes âmbitos de regulação 
estatal, e da gestão patrimonial dos recursos e meios naturais. 

Nas dinâmicas socioeconômicas territoriais, em vários contextos regionais, as comuni-
dades passam a assumir de forma autônoma a busca de soluções originais à organização do tra-
balho produtivo e à gestão local dos recursos naturais de uso comum, instaurando novas lógicas 
de organização territorial do desenvolvimento.

86 Ost, 1995: 351.
87 Vieira, 2009: 43.
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Os esforços cientíicos empreendidos nas últimas décadas produziram enorme gama de 
conhecimento sobre os padrões e as consequências da insustentabilidade do desenvolvimento 
econômico global, regido pelo mercado internacional. Contudo, também proliferaram estudos 
e opções de formas alternativas de desenvolvimento que se alinham com o peril ideológico 
originário do enfoque do desenvolvimento88.

A tomada de consciência ecológica que se alastrou pelo mundo inluenciou os acordos 
internacionais irmados entre os Estados-Nação, os quais se alinhavam à concepção do docu-
mento Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland), que consagrou o conceito de Desenvolvi-
mento Sustentável como aquele que responde às necessidades do presente sem comprometer as 
possibilidades de as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades. 

A ideia original do Ecodesenvolvimento atingiu a raiz do modo de produção capitalista 
predatório, sobretudo no que se refere ao padrão de consumo dos países mais desenvolvidos do 
hemisfério Norte. Entretanto, esta radicalidade destacada por Vieira (2010) foi camulada no 
conceito de Desenvolvimento Sustentável que prevaleceu no século XXI e manteve os dogmas 
do mercado intactos89. 

Produzir mais por menos se tornou a síntese da tese básica do Relatório Brundtland, tão 
criticada por autores, como Goodland (1991), que apontam as contradições desse pensamento 
em relação à crítica radical do ecodesenvolvimento ao modelo hegemônico de crescimento 
econômico ilimitado. Goodland destaca as ideias mais controversas expressas no documento, 
principalmente referidas (1) à manutenção, expansão e difusão global do padrão de consumo 
vigente no mundo industrializado; (2) à prevalência do status sagrado do consumidor; e (3) ao 
otimismo tecnológico baseado na crença de que a tecnologia é capaz de produzir cada vez mais, 
utilizando cada vez menos recursos.

Esses pontos contrastam com as preocupações expressas no relatório acerca das conse-
quências globais da atividade humana relativamente à poluição, exaustão de recursos e quanto 
aos perigos da degradação ambiental para as gerações futuras. As respostas econômicas para as 
contradições do relatório apostam na reciclagem baseada no avanço tecnológico. Todavia, este 
argumento não se sustenta pelos limites de perda de energia dos próprios sistemas entrópicos90. 

Em meio à polêmica acerca do modelo de desenvolvimento mais adequado ao planeta, 
Maimon (1992) aponta a diferença entre ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável, 
assinalando que o primeiro tem o foco no atendimento das necessidades básicas da população, 
pelo uso de tecnologias apropriadas a cada ambiente, partindo do mais simples ao mais comple-
xo; e o segundo enfatiza uma política ambiental, a responsabilidade com as gerações futuras e 
a responsabilidade comum em relação aos problemas globais.

A despeito das divergências elencadas, Sachs enfatiza outros aspectos que aproximam 
ambos os conceitos. Quer seja denominado ecodesenvolvimento ou desenvolvimento sustentá-
88 Vieira e Weber, 2000; Vieira et al., 2005; Vieira et al., 2010.
89 Ou seja, o expansionismo do consumo. Esse modelo incorporou a dimensão ambiental como um custo, cuja 

responsabilidade passa a ser compartilhada por todos.
90 A perda de eiciência energética está relacionada aos efeitos negativos da entropia (BERTALANFFY, 1968). 
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vel, para o autor, o que importa é que a abordagem esteja fundamentada na harmonização de 
objetivos sociais, ambientais e econômicos91. 

A visão holística e a crítica ao reducionismo economicista, associadas a uma visão de 
longo prazo, inseparável da preocupação com o bem-estar social e da solidariedade com as ge-
rações futuras, são mobilizadas pela dimensão ambiental como parte do processo de desenvol-
vimento. Esta é a ideia central defendida por autores como Ignacy Sachs, Paulo Vieira e Jacques 
Weber, entre outros, para consolidar uma nova ótica de desenvolvimento, inseparável da noção 
de gestão de recursos naturais renováveis.

No processo de evolução conceitual-normativa, a gestão dos recursos naturais comuns 
da terra se torna estratégica para manutenção do equilíbrio ecológico e constitui um novo cam-
po de disputa de múltiplos interesses em diferentes níveis escalares.

4.3 INICIATIVAS PELO MEIO AMBIENTE GLOBAL

A crise ecológica global evidencia os limites da ética civilizatória capitalista, que não 
responde adequadamente aos desaios planetários atuais (VIEIRA, 2016). A consciência da 
sua existência muda a lógica de raciocínio em termos planetários e de longo prazo, transcen-
dendo as fronteiras nacionais. No entanto, o próprio Sachs - que reconhece na sociedade civil 
um importante ator para alavancar medidas de combate à crise estabelecida - admite o papel 
determinante que os Estados-Nação têm a desempenhar, funcionando como escudos protetores 
contra os efeitos negativos de um processo de mundialização, insuicientemente controlado 
pelos acordos internacionais. 

A questão da gestão dos patrimônios comuns da humanidade (naturais e culturais) emer-
ge como um dos maiores desaios planetários para o século XXI. Neste sentido, vários organis-
mos internacionais assumiram a mobilização e o apoio aos estados nacionais no enfrentamento 
desse embate entre o modelo de desenvolvimento econômico predatório com a necessidade de 
manter o equilíbrio ecológico e o suprimento de recursos naturais, para satisfazer as necessida-
des e o bem-estar das atuais e futuras gerações.

Neste contexto, um conjunto de medidas e arranjos institucionais foi adotado92, a partir 
da criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945. Composta pelos estados inde-
pendentes no pós-guerra, os principais objetivos da ONU estão relacionados à manutenção da 
paz internacional; garantia dos direitos humanos; promoção do desenvolvimento socioeconô-
mico das nações; incentivo à autonomia das etnias dependentes e ao fortalecimento dos laços 
entre os países soberanos.

Os efeitos perversos da guerra e do crescimento acelerado das sociedades industriais im-
pulsionaram também a criação da União Internacional para Conservação da Natureza (UICN) 
em 1948. Esta organização de caráter privado foi fundada por um grupo de cientistas preocu-

91 Sachs (2008:54) considera que a essência dessa abordagem integradora, independente do termo utilizado, 
não se alterou desde o encontro de Estocolmo até as conferências do Rio de Janeiro, atestando sua validade.

92 As principais iniciativas e marcos regulatórios pelo meio ambiente global estão sintetizados no ANEXO A.
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pados com os fenômenos típicos da era moderna, como a poluição e a devastação de extensas 
áreas naturais, que provocavam a degradação de ecossistemas e a perda de biodiversidade. A 
organização assumiu o papel de apoiar as ações de proteção e conservação da natureza em todo 
o mundo, chegando a criar, em 1961, o Fundo Mundial para a Natureza, conhecido pela sigla 
WWF (World Wildlife Fund)93, para captar recursos e inanciar suas atividades. Deste modo, em 
1962, a UICN realizou o primeiro Congresso Mundial de Parques Nacionais94 em Seattle, nos 
Estados Unidos95, quando passou a inluenciar e apoiar internacionalmente a política de áreas 
protegidas.

Na tentativa de alavancar medidas efetivas no contexto dos países membros da ONU, o 
primeiro evento que reuniu chefes de estado para tratar das questões ambientais mundiais foi 
a Conferência Intergovernamental sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)96 em 1968. 
Uma das medidas resultantes da conferência foi a criação do programa O Homem e a Biosfera 
(The Man and the Biosphere Programme – MaB), em 1971. O programa MAB instituiu a re-
serva da biosfera como um arranjo institucional de gestão integrada e participativa de grandes 
áreas naturais, para ins de preservação, pesquisa e práticas de uso sustentável dos recursos, 
tornando-se um modelo adotado internacionalmente.

No mesmo ano (1971) em que foi lançado o programa MaB pela UNESCO, as Nações 
Unidas irmaram o primeiro tratado intergovernamental para cooperação internacional e ação 
nacional, visando à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais, em particular, das 
zonas úmidas e de seus recursos. A chamada Convenção de Ramsar97, aplicada especialmente 
aos habitats de aves aquáticas, entrou em vigor em 1975 e instituiu como seu principal instru-
mento de efetividade o reconhecimento internacional de relevantes áreas de zonas úmidas sob 
a chancela de sítio Ramsar.

Outro arranjo institucional capitaneado pela UNESCO foi a Convenção para a Proteção 
do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, irmado durante a Conferência Geral da Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em 1972. Na mesma trilha da 
Convenção de Ramsar, foi instituído o Sítio do Patrimônio Mundial Natural e Cultural como 
seu principal instrumento de chancela de áreas reconhecidas como patrimônio da humanidade.

93 Em 1986, o WWF expandiu sua atuação para a preservação do ambiente como um todo, separando-se da 
UICN e tornando-se um organismo independente.

94 Os congressos de parques nacionais são realizados pela UICN a cada 10 anos, desde 1962, com a missão de 
avaliar o progresso da política de áreas protegidas em todo mundo e apontando as tendências de sua evolução 
no cenário internacional.

95 Os Estados Unidos são reconhecidos como o país precursor da política mundial de áreas protegidas da era 
moderna, depois da criação do primeiro parque nacional no inal do século XIX. O Parque Nacional de 
Yellowstone foi criado no ano de 1872, em uma área de 8.980 km2, abrangendo os estados de Wyoming, 
Montana e Idaho. Yellowstone tornou-se um marco na história das áreas protegidas, inluenciando o manejo 
dos parques nacionais por mais de um século.

96 A UNESCO também foi criada em 1945 como um órgão vinculado à ONU.
97 Alusão ao nome da cidade iraniana (Ramsar) que sediou o encontro dos países para negociação da Conven-

ção sobre as Zonas Úmidas de Importância Internacional.
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O Clube de Roma se destaca como uma iniciativa importante nesse cenário de mobili-
zação a favor do meio ambiente. Criado em 1966 por um grupo de empresários italianos, polí-
ticos e cientistas preocupados com os rumos do desenvolvimento e seus impactos sobre o meio 
ambiente, esse coletivo foi responsável pela contratação do estudo que resultou no documento 
Os Limites do Crescimento (Relatório Meadows), que inluenciou decisivamente os debates e as 
decisões durante a Conferência de Estocolmo, em 1972.

A primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, mais co-
nhecida como Conferência de Estocolmo, tornou-se um marco histórico dos esforços cientíi-
cos e políticos para propor alternativas ao modelo economicista de crescimento dos países. O 
impacto causado pelo Relatório Meadows mobilizou a pactuação da Declaração sobre o Meio 
Ambiente Humano, juntamente com um plano de ação, selando o compromisso dos chefes de 
estado com a adoção de medidas concretas em seus países. Neste sentido, a criação do Progra-
ma das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) durante a Assembleia Geral da ONU, 
que se seguiu à Conferência de Estocolmo, no inal de 1972, tinha o claro objetivo de coordenar 
as ações internacionais de proteção ao meio ambiente e de promoção do desenvolvimento sus-
tentável98. 

Na sequência de fatos históricos relevantes ao meio ambiente, destaca-se a criação da 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1983. Uma década depois da 
publicação Os Limites do Crescimento, essa comissão produziu, em 1987, o Relatório Nosso 
Futuro Comum, que apontava o caminho do desenvolvimento sustentável, incorporando as di-
mensões sociais e ambientais ao modelo de crescimento economicista vigente99. 

Em um ambiente de intensa mobilização mundial e de conscientização ecológica da 
população acerca dos desaios planetários para o século XXI, realizou-se, em 1992, no Brasil, a 
segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco92. 
Também conhecida como Rio 92100, essa conferência reuniu mais de 180 países e chefes de esta-
do, que consagraram uma visão de futuro otimista para o novo século. Nesse cenário foram pac-
tuadas as bases para a promoção do desenvolvimento ambientalmente sustentável, socialmente 
justo e economicamente viável. Os principais arranjos institucionais e compromissos irmados, 
no sentido de criar condições para que os estados nacionais regulassem o uso dos bens comuns 
da terra - ancorado em um novo paradigma de desenvolvimento - estão representados na De-
claração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; nos Princípios para a Administração 
Sustentável das Florestas; na Agenda 21; na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mu-
dança Climática (UNFCCC); na Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertiica-
ção e Mitigação dos Efeitos da Seca; e na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). 

98 Este arranjo institucional constituiu a estratégia de apoio e fortalecimento dos Estados Nacionais à imple-
mentação do plano de ação da Conferência de Estocolmo.

99 Corroborando com os esforços da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1991, 
a UICN, WWF e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) lançaram a publicação 
Uma Estratégia para a Vida Sustentável, ampliando o debate sobre as alternativas possíveis de desenvolvi-
mento ambientalmente sustentável. 

100 Em alusão à cidade do Rio de Janeiro, onde se realizou a conferência.
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A Rio 92 parecia ter mudado o eixo do paradigma do desenvolvimento economicista. 
As medidas adotadas reletiam o avanço de uma consciência ecológica da crise planetária, mas 
evidenciaram também os embates e os limites das negociações entre os chefes de estado frente 
às pressões do mercado global, avesso à regulação de suas dinâmicas reprodutivas.

A Cúpula do Milênio, realizada no ano de 2000 pela ONU, reforçou os arranjos institu-
cionais a favor do ambiente, deinindo um conjunto de objetivos estratégicos, que articulavam 
compromissos com a paz e a segurança, com a luta contra a pobreza, com o meio ambiente e os 
direitos humanos. Os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)101 associam-
-se de forma complementar um ao outro, impulsionando a implementação de políticas públicas 
integradas pelos estados nacionais. 

Uma década depois da Conferência do Rio, a ONU realizou, em 2002, a Conferência 
Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio +10. O clima de euforia 
que dominou diferentes setores da sociedade com a conquista dos arranjos institucionais pro-
duzidos na Rio 92 foi substituído pelo realismo expresso na constatação dos retrocessos e do 
tímido progresso em relação aos acordos irmados anteriormente. Reairmando o compromisso 
dos países com o desenvolvimento sustentável, os chefes de estado consignaram uma declara-
ção política e pactuaram um plano de implementação para acelerar o alcance dos objetivos que 
não foram atingidos até então.

No entanto, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável reali-
zada em 2012, mais conhecida como Rio +20, revelou um cenário desolador de retrocesso global 
frente aos compromissos assumidos em favor do meio ambiente. Nesse contexto, indissociável 
das questões ambientais, a pobreza é apontada pelos chefes de estado como o maior desaio a ser 
combatido pelos países. Deste modo, a pobreza tornou-se o eixo central do documento inal da 
conferência: O Futuro Que Queremos; lançando as bases para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, que foram irmados em 2015 durante a Cúpula Mundial.

Os dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a serem alcançados até o ano 
de 2030, alicerçaram a Declaração Final da Cúpula. A erradicação da pobreza, em todas as suas 
formas e dimensões, foi sublinhada como o maior desaio global. A superação da pobreza foi 
considerada um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, de forma equili-
brada e integrada, com base nas suas três dimensões: econômica, social e ambiental.

Aproximadamente cinco décadas após a Conferência de Estocolmo, registraram-se pou-
cos avanços na mudança do rumo do desenvolvimento global, atrelado à economia liberal de 
mercado. Os países, afetados pelas crises inanceiras mundiais de 1998 e 2008, concentraram 
seus esforços em planos de recuperação econômica e direcionaram suas preocupações com 
o meio ambiente, principalmente para o câmbio climático e suas externalidades. O chamado 

101 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM): (1) Acabar com a fome e a miséria; (2) Oferecer educação 
básica de qualidade para todos; (3) Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; (4) 
Reduzir a mortalidade infantil; (5) Melhorar a saúde das gestantes; (6) Combater a Aids, a malária e outras 
doenças; (7) Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; (8) Estabelecer parcerias para o desen-
volvimento.
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Acordo de Paris, irmado em 2015, durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança Climática, representou uma nova tentativa de pactuação 
entre os estados membros da convenção, com o objetivo central de reduzir a emissão de gases 
de efeito estufa na atmosfera, responder à ameaça global da mudança do clima e de reforçar a 
capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessa mudança. Sem a adesão 
dos Estados Unidos, responsável pela emissão de grande parcela de CO

2 
(dióxido de carbono)102, 

o sucesso do Acordo de Paris perde fôlego e agrava o risco de aceleração dos efeitos do aque-
cimento global ao planeta.

A Avaliação Ecossistêmica do Milênio apontou as consequências das alterações nos 
ecossistemas para o bem-estar humano103. Os estudos realizados revelam que aproximadamente 

60% dos serviços ecossistêmicos globais estão degradados, reduzindo a sua capacidade de mi-
tigar o impacto de desastres naturais. As perdas econômicas causadas por desastres climáticos 
aumentaram dez vezes em 50 anos, e os desastres naturais, como inundações, tempestades, 
marés altas, secas e avalanches, continuarão a aumentar a frequência e a intensidade com a 
mudança climática.

Em tal contexto de riscos e ameaças ao meio ambiente global e ao bem-estar humano, 
as áreas protegidas tornam-se elementos de contrapeso fundamentais, consagradas pela Con-
venção sobre Diversidade Biológica como o principal arranjo institucional para promoção da 
conservação in situ (em área) e alcance dos seus três objetivos: conservação da diversidade 
biológica; utilização sustentável de seus componentes; e a participação justa e equitativa nos 
benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos104. Entretanto, a importância do papel 
desempenhado pelas áreas protegidas extrapola a problemática da biodiversidade em si. Elas 
também se tornaram parte estratégica dos esforços mundiais de enfrentamento às alterações 
climáticas. Além de manterem os serviços ecossistêmicos essenciais à vida no planeta, ao pro-
tegerem os ecossistemas naturais, reduzem as emissões de gases do efeito estufa, por meio do 
armazenamento e captura de carbono, constituindo uma das soluções naturais e mais rentáveis 
para auxiliar na resolução da crise climática105.

Desde a década de 1960, a UICN vem apoiando e impulsionando a adoção de uma Polí-
tica Mundial de Áreas Protegidas. Muitos parques nacionais e outras áreas protegidas foram es-

102 Entre os maiores emissores de gases responsáveis pelo efeito estufa estão os Estados Unidos, União Euro-
peia, China, Rússia, Japão e Índia. No entanto, os Estados Unidos lideram as emissões per capita, ou seja, 
por habitante. Disponível em: <www.aquecimento.cnpm.embrapa.br/conteudo/historico_aq_paises.htm>. 

Acesso em: 17 Jul. 2017..
103 A Avaliação Ecossistêmica do Milênio é uma iniciativa apoiada pela ONU e consiste em um programa de 

pesquisas sobre mudanças ambientais e suas tendências para as próximas décadas, mais especiicamente, 
a avaliação compreensiva global sobre os principais ecossistemas mundiais e sua relação com o bem-estar 
humano. Disponível em: <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.446.aspx.pdf>. 
Acesso em: 17 Jul. 2017.

104 Artigos 1, 2 e 8 da Convenção sobre Diversidade Biológica (1992).
105 Pelo menos 15% da reserva mundial de carbono terrestre estão armazenados em áreas protegidas. No Brasil, 

as unidades de conservação e as terras indígenas na Amazônia potencialmente previnem a delorestação em 
670.000 km, o que representa 8 mil milhões tC de emissões evitadas. Disponível em: <https://portals.iucn.
org/library/sites/library/iles/documents/Rep-2011-021-Pt.pdf>. Acesso em: 17 Jul. 2017.
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tabelecidos isoladamente pelos países, desde a criação do primeiro parque nacional nos EEUU, 
em 1872 - sem que isto conigurasse, em uma abordagem sistêmica, uma totalidade mais ampla, 
na qual as partes estão interconectadas, em diferentes níveis escalares. Sob forte inluência 
da UICN, a Política Mundial de Áreas Protegidas é instituída no âmbito da Convenção sobre 
a Diversidade Biológica, que compromete os estados nacionais a estabelecerem sistemas de 
áreas protegidas ou áreas em que medidas especiais precisem ser adotadas para conservar a 
diversidade biológica; procurando proporcionar as condições necessárias para compatibilizar as 
utilizações atuais com a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus 
componentes, entre outras medidas106.

Segundo Bráulio Dias107, o Brasil também liderou na Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada novamente na cidade do Rio de Janeiro, em 2012, 
mais conhecida como Rio +20. Esse destaque é atribuído ao papel exercido pelo País, principal-
mente na negociação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, concentrada em 17 
objetivos estratégicos108. Porém, há que se observar que os resultados gerais da Cúpula Mun-
dial foram considerados tímidos e frustrantes, evidenciando um ambiente global desfavorável a 
grandes avanços na área ambiental, em franco retrocesso das conquistas alcançadas há 20 anos 
(RAMOS, 2014). 

No documento inal da Rio +20: O futuro que queremos, os chefes de estado e repre-
sentantes de governo que irmaram o compromisso de acordo com uma visão comum de que 
“erradicar a pobreza é o maior desaio global que o mundo enfrenta hoje, e um requisito indis-
pensável para o desenvolvimento sustentável. Neste sentido temos o compromisso de libertar a 
humanidade, urgentemente, da pobreza e da fome”, reconhecendo ainda “a necessidade de uma 
melhor integração dos aspectos econômicos, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentá-
vel em todos os níveis” 109. 

Esta foi a visão que fundou o enfoque do desenvolvimento sustentável adotado na Rio 
92, mas, na prática, o que se observa é a enorme diiculdade dos estados nacionais, como o Bra-
sil, para operar as transformações necessárias e implementar suas políticas de forma integrada, 
permanecendo reféns do poder econômico, que subordina as questões sociais e ambientais aos 
interesses neoliberais do capital internacional, aumentando as desigualdades sociais, a pobreza 
e a degradação ambiental. É neste contexto em que os resultados da conferência se tornaram 
vagos e anacrônicos110. O documento sublinha

106 Art. 8, alíneas ‘a’ e ‘i’, da Convenção sobre Diversidade Biológica (1992).
107 Secretário Geral da Convenção sobre a Diversidade Biológica (2012-2016).
108 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ρ. Acesso em: 10 ago. 2017.
109 Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20): O 

Futuro que Queremos. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Fu-
turo-que-queremos1.pdfρ. Acesso em: 11 ago. 2017.

110 Ramos (2014: 507) destacou em sua avaliação o seguinte trecho da Declaração Rio +20: “246. Reconhece-
mos que a formulação de metas poderia ser útil para o lançamento de uma ação coerente e focada no desen-
volvimento sustentável [...]”. 
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[...] o valor intrínseco da diversidade biológica, bem como os valores eco-
lógicos, genéticos, sociais, econômicos, cientíicos, educacionais, culturais, 
recreativos e estéticos da diversidade biológica e do seu papel decisivo na 
manutenção dos ecossistemas que prestam serviços essenciais, que são fun-
damentais para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar humano111.

Diante da gravidade da perda da biodiversidade e da degradação dos ecossistemas, o 
texto enfatiza os consequentes prejuízos ao desenvolvimento global, porque afetam a segurança 
alimentar e nutricional e o acesso à água, bem como a saúde das populações rurais pobres e de 
pessoas em todo o mundo, incluindo as gerações presentes e futuras. 

A conservação da biodiversidade é apontada na Declaração da Rio+20 como um ele-
mento fundamental para reverter esse quadro de perda de diversidade biológica e sociocultural 
associado, e reforça a necessidade de “melhorar a conectividade entre os habitats, e fortalecer 
a resiliência dos ecossistemas”. Nesta perspectiva, os estados membros reconhecem “que os 
conhecimentos tradicionais, inovações e práticas dos povos indígenas e comunidades locais 
são uma importante contribuição para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, e 
sua mais ampla aplicação pode favorecer o bem-estar social e os modos sustentáveis de sub-
sistência”; e “que os povos indígenas e comunidades locais são muitas vezes mais diretamente 
dependentes da biodiversidade e dos ecossistemas e, portanto, são mais imediatamente afetados 
por sua perda e degradação”. 

O reconhecimento da gravidade da perda de biodiversidade e da relação de interdepen-
dência direta dos povos indígenas e comunidades tradicionais de seus componentes e serviços 
ecossistêmicos reforça a importância da implementação do Plano Estratégico para a Biodiversi-
dade 2011-2020 (Metas de Aichi) e do Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e 
repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da sua utilização. A declaração airma 
que “o acesso aos recursos e o compartilhamento de seus benefícios, contribuem para a conser-
vação e uso sustentável da diversidade biológica, a erradicação da pobreza e a sustentabilidade 
ambiental”.

Nesta perspectiva, a forma como os países implementaram essa política nas últimas 
décadas, assim como sua própria evolução no mundo globalizado, está vinculada ao contexto 
internacional que as produziu e que se transforma com as forças políticas em jogo e os feedba-

cks das experiências alavancadas nos países.

111 Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20): O 
Futuro que Queremos. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/O-Fu-
turo-que-queremos1.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2017.
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4.4 A POLÍTICA MUNDIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS

4.4.1 A evolução conceitual de área protegida

O Relatório Brundtland (1987) fortaleceu a ideia de natureza baseada nos seus estoques, 
os quais devem ser geridos visando alcançar seu aproveitamento ótimo, imbuído de uma lógica 
economicista. A racionalidade embutida no conceito de desenvolvimento sustentável em termos 
de preservação dos recursos naturais - como uma estratégia de “manutenção ex post ou de res-
tauração de equilíbrios” - é tributária de um pensamento cientíico, tipicamente fragmentado e 
dicotômico, identiicado na lógica das políticas de criação de áreas protegidas em várias partes 
do mundo112. 

A evolução do conceito de áreas protegidas caracteriza-se por abordagens que variam 
da sua concepção inicial, como ilhas de conservação, até a mudança radical desse paradigma 
na atualidade, com a incorporação do enfoque sistêmico socioecológico (PALOMO et al., 2014). 
Na igura 9 (próxima página), é possível observar a representação espacial e uma síntese dessas 
diferentes abordagens113:

112 Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991.
113 Esta síntese foi originalmente formulada por Palomo et al. (2014: 2-3) em língua inglesa e traduzido livre-

mente pela autora. A ilustração da igura 9 corresponde a uma adaptação elaborada para esta tese.
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Figura 9 – Quadro evolutivo do conceito de área protegida

EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ÁREA PROTEGIDA

Atributos

ABORDAGENS DAS ÁREAS PROTEGIDAS

Ilhas (1872-1980) Redes (1990-2000) Paisagens (2000-atual) Socioecológica (atual)

Tipo de 
Manejo

Estática: 
procura manter o 
status quo

Dinâmica: 
algumas mudanças 
naturais são conside-
radas necessárias

Dinâmica: algumas mu-
danças naturais são con-
sideradas necessárias

Adaptativa: mudan-
ças socioecológicas 
deveriam ser incorpo-
radas à gestão

Valores de 
conserva-
ção

Valores intrínsecos 
dos ecossistemas,  
biodiversidade e 
valores culturais

Valores intrínsecos 
dos ecossistemas,  
biodiversidade e  
valores culturals

Valores intrínsecos  
dos ecossistemas, bio-
diversidade e processos 
ecológicos (funções, 
integridade ecológica), e 
valores culturais

Valores intrínsecos 
e instrumentais 
dos ecossistemas e 
da biodiversidade 
(serviços ecossistê-
micos)

Conheci-
mento  
envolvido 

Cientíico e técnico Cientíico e técnico Cientíico e técnico
Cientíico, técnico e 
conhecimento ecoló-
gico local

Resiliência
Redução da  
variabilidade

Resiliência  
moderada

Resiliência  
moderada-alta

Alta  
resiliência

Competi-
ção contra 
outros usos 
da terra

Parcialmente com-
petitiva em razão da 
baixa demanda sobre 
a paisagem

Competitiva em ra-
zão da alta demanda
sobre a paisagem

Altamente competitiva 
em razão da alta demanda 
sobre a paisagem

Cooperativa: paisa-
gens multifuncionais

Envolvi-
mento da 
população 
local

Gestão sem a popula-
ção local, que é vista 
como ameaça; mane-
jada por pesquisado-
res e especialistas em 
meio ambiente

População local é 
incluída em alguns 
processos de gestão 
participativa

População local é  
incluída nos processos de 
gestão participativa

Verdadeiramente 
gerida com a popula-
ção local

Manejo de 
paisagem

Gestão não integrada
à paisagem

Gestão não integra-
da à paisagem

Gestão não integrada à 
paisagem: a paisagem é 
gerida para evitar preju-
dicar a área protegida

Gestão integrada da 
paisagem: gestão da  
paisagem como um 
todo

Fonte: Adaptado e traduzido de Palomo et al., 2014.

As distinções que coniguraram as principais abordagens de área protegida mundial-
mente reconhecidas são revistas na diacronia do seu processo evolutivo, conforme análise de 
Palomo et al. (2014).

Ainda que a duração dos períodos de cada abordagem possa ser questionada, os próprios 
autores advertem que essa classiicação representa uma aproximação que pode variar e se so-
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brepor em algumas regiões. Isto porque algumas regiões necessitam de mais tempo para evoluir 
entre os períodos que outras. Deste modo, no intuito de reforçar o argumento de Palomo et al. 
(2014), assinala-se que Holling (1978) foi um dos autores centrais que desenvolveram a aborda-
gem do manejo adaptativo dos recursos naturais, no inal da década de 1970, e que só depois 
da década de 1990 esse enfoque conceitual começou a ser incorporado e expandido no campo 
cientíico e normativo da política de áreas protegidas em todo o mundo. 

O paradigma fundador da política mundial de áreas protegidas concentrou-se na ideia 
de que a conservação da natureza se viabilizaria excluindo certas áreas do mercado e do conse-
quente processo de transformação do uso da terra, acentuado na segunda metade do século XX. 
Este é o fundamento que caracteriza a abordagem de ilha de conservação. A motivação para 
criação de uma área protegida, portanto, relacionava-se à preservação de valores da natureza, 
beneiciando basicamente conservacionistas, cientistas e turistas da natureza (PHILLIPS, 2003). 

Projetadas principalmente por biólogos e organizações ambientais não governamentais, 
o foco da conservação nas áreas protegidas centrava-se nas espécies e seus habitats, circuns-
critos ao recorte espacial dessas áreas114. Tal modelo foi refutado por Janzen (1983), em virtude 
da ausência de um planejamento mais amplo da paisagem onde as áreas protegidas estavam 
inseridas. O autor confronta a abordagem de ilha de conservação com seus limites diante das 
transformações no entorno dessas áreas instituídas. Janzen enfatizou a ideia de que o isola-
mento e a lacuna de conectividade entre as áreas protegidas constituíam uma forte ameaça à 
sua resiliência e efetividade. As trocas reduzidas no funcionamento desses empreendimentos 
ecológicos em paisagens mais amplas tendem a gerar um processo entrópico, que diminui a 
capacidade de resposta em tempo e medida adequados às perturbações e mudanças decorrentes 
da transformação do uso do solo no seu entorno. 

Os limites do paradigma de ilha de conservação contrastavam com o modelo adotado 
para gestão das reservas da biosfera, concebido no âmbito do programa da UNESCO Man and 

Biosphere (1974). Nessa abordagem já se introduzia, na década de 1970, um enfoque socioe-
cológico de gestão integrada, adaptativa e participativa de paisagens mais amplas, prevendo o 
manejo dos recursos naturais no entorno das áreas protegidas. Para tanto, previa-se o estabele-
cimento de um zoneamento especíico, incluindo zonas tampão junto aos limites imediatos das 
áreas protegidas, para mitigar os impactos diretos do uso intensivo e predatório da natureza, 
seguido de um gradiente de usos diferenciados dos recursos, para potencializar o desenvolvi-
mento sustentável da região onde se inserem essas áreas.

114 Palomo et al. (2014) argumentam que, apesar desses atores possuírem extenso conhecimento acerca da bio-
diversidade e da ecologia, lhes faltava experiência com o planejamento de paisagens.
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Figura 10 – Modelo de gestão e zoneamento da Reserva da Biosfera 

Fonte: IA-Reserva da Biosfera da Mata Atlântica [tradução da autora]115

No processo evolutivo do conceito de áreas protegidas, o ideário estático de manutenção 
do status quo que prevalecia na abordagem de ilha - onde essas áreas são manejadas como mu-
seus a céu aberto, testemunhos do que sobrou de um ecossistema natural, parcial ou totalmente 
degradado no seu entorno – só foi superado na década de 1990, pela concepção de um enfoque 
de redes de conservação. Nessa nova abordagem fundada na ideia de conectividade, sua efetivi-
dade se consumaria a partir do estabelecimento de corredores ecológicos, manejados de modo a 
promover as conexões entre as áreas protegidas e favorecer o movimento das espécies ao longo 
dessas áreas e de seus limites. Em que pese o foco centrado no manejo dos recursos naturais 
nessas áreas, tal abordagem rompeu o isolacionismo das áreas protegidas e abriu espaço para 
incluir a população local e deixa-la atuar em alguns processos de gestão participativa das áreas 
protegidas116.

115 Disponível em: http://www.rbma.org.br/index.asp. Acesso em 27 ago. 2017. Traduzido pela autora.
116 Esse novo enfoque de redes de conservação foi incorporado ao plano de ação de Caracas, documento re-

sultante do IV Congresso Mundial de Parques Nacionais (UICN, 1992), que recomendava sua adoção no 
âmbito dos países. Considerando esse novo paradigma, os estados nacionais se comprometeram no âmbito 
da CDB (1992) a estabelecerem seus sistemas de áreas protegidas, interligadas a uma rede mundial de áreas 
protegidas.
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No período em que a abordagem de rede perdurou (1990-2000), destaca-se também o 
surgimento do enfoque de planejamento sistemático da conservação, com foco na identiicação 
das áreas prioritárias à conservação da biodiversidade, associado à ideia de hotspots117. 

Outro conceito que emerge nesse período - no contexto de uma abordagem ecorregional 
de planejamento espacial das redes de áreas protegidas – ancora-se na ideia de representativida-
de dos ecossistemas, abarcando os principais biomas mapeados e reforçando a necessidade de 
uma rede global de áreas protegidas.

A partir do ano 2000, em um cenário de alta competitividade pelo uso do solo, em razão 
do aumento da demanda do mercado sobre a paisagem, a ideia de expansão da conservação 
além dos limites das áreas protegidas robustece a importância e a necessidade de se manejar 
simultaneamente as áreas do entorno com as áreas protegidas. Nessa abordagem de paisagens 
mais amplas, o foco está concentrado nos objetivos de conservação das áreas protegidas, para 
que eles não sejam comprometidos pela pressão sobre os recursos contidos em seus limites. 
Esse novo ideário, associado à ecologia da paisagem, representa a base para a conservação 
sustentável dos ecossistemas118.

Nas chamadas zonas de interação com as áreas protegidas, diferentes dimensões são 
incorporadas no planejamento da paisagem. Além dos aspectos socioeconômicos, essa aborda-
gem passa a agregar múltiplos objetivos ao manejo dessas áreas. 

Um fator relevante que distingue o enfoque de paisagem dos demais é a inclusão de par-
ceiros e atores locais nos processos de tomada de decisão. Tal evolução foi impulsionada pelos 
problemas gerados por abordagens da conservação mais convencionais, do tipo top-down (de 
cima para baixo), apontados por Berkes (2005) e criticados por Palomo et al. (2014). A irrele-
vância atribuída anteriormente aos interesses dos atores locais no manejo dos recursos naturais 
comuns indicava o fraco reconhecimento de que o sistema socioeconômico está embutido no 
sistema ecológico, conectados por uma teia de relações de interdependência entre suas partes; 
imperceptível na maioria das vezes119.

A desconexão ou a fraca interação entre as áreas protegidas e a sociedade é apontada 
por Palomo et al. (2014) como uma das grandes limitações dos enfoques tratados anteriormente. 
A abordagem socioecológica pode ser considerada o io condutor da mudança de paradigma 
recente no conceito de área protegida. Com base neste enfoque, é desvelada a complexidade das 
interações socioecológicas em todas as paisagens e se incorpora a ideia de conservação da na-
tureza associada ao bem-estar humano. A reconexão da natureza com a sociedade também foi 
destacada na Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) como uma necessidade premente, não 
só pelos seus valores intrínsecos, mas também por seus valores instrumentais. A ideia central 
dessa abordagem é reconhecer os ecossistemas protegidos como provedores de serviços, tais 

117 O conceito de hotspots de biodiversidade (áreas estratégicas que concentram alta biodiversidade) surge na 
metade da década de 1980, sendo criticado posteriormente por conferir maior atenção à proteção de áreas 
com altas taxas de conservação da terra (MYERS et al. 2000 apud PALOMO et al., 2014).

118 Wiens, 2009 apud Palomo et al., 2014: 3.
119 Berkes, 2006: 22.
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como disponibilidade de água fresca, controle de erosão, regulação do clima, proteção contra 
inundações e, ainda, turismo ecológico e espiritual - com grande potencial de geração de renda 
para as populações locais. Assim, passou-se a difundir a ideia de dependência dos seres huma-
nos e dos benefícios gerados pelas áreas protegidas. 

A transição do inal do século XX para o século XXI foi o período em que a política de 
áreas protegidas se fortaleceu no cenário internacional. Esta evolução conceitual se vê reletida 
na deinição postulada pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), em 1992, quando 
predominava uma abordagem de rede interligando as áreas protegidas por corredores ecológi-
cos, esboçando alguma conexão com paisagens mais amplas. 

No texto da CDB prevaleceu a ideia de que uma área protegida signiica uma “área 
deinida geograicamente, que é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar 
objetivos especíicos de conservação”120. Este conceito normativo traduz uma abordagem con-
vencional da conservação, com foco estrito no manejo na diversidade biológica. No entanto, 
ao incorporar diretrizes alinhadas com a abordagem de rede, a convenção induziu os países a 
adotarem práticas integradoras por meio do estabelecimento de sistemas de áreas protegidas121. 
Nesta perspectiva, é introduzida a ideia de que o aproveitamento do rendimento de componen-
tes da biodiversidade nas áreas protegidas deve ser regulamentado e administrado de formas 
variadas e apropriadas, dentro e fora dos seus limites, contribuindo com o desenvolvimento 
sustentável e ambientalmente sadio em áreas adjacentes122. 

Em 2008, a UICN ressigniicou o conceito de área protegida, incorporando inovações 
da ecologia da paisagem e da abordagem socioecológica. Este novo enfoque foi além do foco 
especíico, centrado exclusivamente na conservação da diversidade biológica, e avançou sobre 
uma perspectiva mais abrangente das metas de uma área protegida, associadas ao bem-estar 
humano. Segundo a UICN, uma área protegida é um “espaço geográico claramente deini-
do, reconhecido, dedicado e gerido por meios legais ou outros meios efetivos, para alcançar a 
conservação em longo prazo da natureza e dos serviços ecossistêmicos e os valores culturais 
associados”123.

4.4.2 Empreendimento ecológico da modernidade

Para efeito analítico nesta tese, compreende-se que uma área protegida é tipicamente um 
bem comum, submetido a diferentes regimes de propriedade e administração (público, privado, 
comunitário, misto) abordados por Runge (1992) e Oakerson (1992). Entende-se, ainda, que ela 
é um instrumento de promoção de uma política mais ampla de proteção ao meio ambiente e de 
promoção do desenvolvimento sustentável. Nesse âmbito, conigura-se como um mecanismo 

120 Art. 2 da Convenção sobre a Diversidade Biológica, 1992. 
121 Art. 8 da Convenção sobre a Diversidade Biológica, 1992.
122 Idem.
123 Existe acordo tácito entre o Secretariado da CDB e a UICN acerca das deinições que são vistas como equi-

valentes, conforme Biodiversity A-Z, 2017.
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típico de freio e contrapeso das sociedades industriais modernas, face à aceleração da degrada-
ção dos ecossistemas naturais, acentuada na segunda metade do século XX. 

Ao agenciar a resiliência dos serviços ecossistêmicos que sustentam a vida na terra, 
compreende-se que, quando uma área protegida é oicialmente designada pela autoridade com-
petente de cada país, ela funciona empiricamente como um empreendimento ecológico, que 
deve produzir resultados especíicos e sinérgicos124. 

Este tipo de empreendimento é projetado, instalado e operado em locais onde são reque-
ridas medidas ex post ou ex ante de conservação da natureza125, em resposta às mudanças ou 
tendências do uso do solo. Quando os estados nacionais adotam uma política de áreas protegi-
das, a motivação, o porquê uma área natural especíica é alvo de conservação relacionam-se ba-
sicamente a processos de degradação, riscos e ameaças à diversidade biológica e sociocultural, 
em diferentes contextos da paisagem. 

Os fatores que justiicam a criação de um empreendimento ecológico dessa natureza, 
por via de regra, são resultantes da análise de estudos técnicos e cientíicos multidisciplinares 
em várias dimensões. A concepção de uma área protegida costuma se basear no conhecimen-
to socioecológico da área que é alvo de conservação. Nesta perspectiva, o diálogo de saberes 
tornou-se uma prática essencial à compreensão da dinâmica da paisagem na qual o empreen-
dimento será instalado ou já se encontra em operação. O conhecimento constitui um elemento 
determinante no planejamento e na governança de uma área protegida, visando ao manejo mais 
apropriado dos recursos naturais comuns.

As medidas a serem adotadas por um empreendimento ecológico variam de acordo com 
os seus objetivos e metas, enquadrados segundo a categoria de manejo dos recursos, estabele-
cida no marco de um sistema classiicatório-normativo correspondente ao tipo de manejo mais 
adequado à realidade, variada e variável, de cada área alvo de conservação126. 

Embora se reconheça que a instituição formal de uma área protegida por si só já produz 
efeitos positivos contra o desmatamento e para proteção da biodiversidade (FERREIRA, 2005), 
a efetividade desse mecanismo de freio e contrapeso no processo de desenvolvimento local, e 
de paisagens mais amplas, depende das condições empíricas de funcionamento desse empreen-
dimento, para produzir resultados benéicos ao ecossistema e à sociedade no longo prazo. 

124 Embora o signiicado de empreendimento esteja comumente associado a uma organização formada para ex-
plorar um negócio, regida pelo direito comercial, ele pode ser entendido como uma ação de quem toma para 
si uma responsabilidade, podendo se realizar por meio de um projeto, que exige muitos colaboradores (DI-
CIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2009). Por extensão, um empreendimento ecológico 
pode ser compreendido como uma organização de caráter público ou privado, regida por um regulamento 
próprio, mobilizando um conjunto de atores sociais e condições operacionais, visando alcançar determina-
dos ins de conservação relacionados à natureza e ao equilíbrio do meio ambiente.

125 Adotada inicialmente como estratégia ex post, em sua evolução, a política de áreas protegidas passou a in-
corporar estratégias ex ante, principalmente nos países do Sul, que ainda dispõem de grandes extensões de 
áreas naturais.

126 Grande parte dos estados nacionais baseou suas políticas de áreas protegidas em um sistema classiicatório-
-normativo, concebido pela UICN, no qual diferentes categorias de manejo são atribuídas às áreas protegi-
das, em um nível genérico, e adaptáveis às exigências de cada caso. Vide ANEXO B.
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Os impactos positivos e potenciais desse tipo de empreendimento posicionaram as áreas 
protegidas no centro do compromisso político e econômico mundial para conservar a biodiver-
sidade e outros recursos naturais e culturais associados127. Atualmente, as áreas protegidas for-
mam uma extensa e diversiicada rede global, cuja efetividade é estratégica ao sistema mundial 
de conservação da natureza, capitaneado pelas Nações Unidas e pela UICN.

4.4.3 A rede mundial de áreas protegidas

Desde a década de 1960, quando a UICN realizou o primeiro Congresso Mundial de 
Parques Nacionais, em Seattle (EEUU)128, essa organização vem atuando fortemente pela con-
servação de áreas naturais em todo mundo. Seu protagonismo e apoio no estabelecimento de 
uma rede global de áreas protegidas foram decisivos à alavancagem dessa política nos países 
que aderiram à iniciativa.

A curva crescente da expansão mundial desses empreendimentos ecológicos revela apa-
rentemente o sucesso da política de áreas protegidas no cenário internacional, como se observa 
a seguir:

Figura 11 – Crescimento da cobertura por Áreas Protegidas entre 1872 e 2006

Fonte: WCMC – World Conservation Monitoring Centre, 2010. 

O aumento progressivo do número de áreas protegidas e a sua distribuição espacial pelo 
globo podem ser visualizados nas próximas iguras:

127 Prates e Irving (2015); Phillips (2004). UICN – Indigenous and Local Communities and Protected Areas – 
Towards Equitity and Enhanced Conservation 

128 Desde 1962, a cada 10 anos, a UICN realiza os Congressos Mundiais de Parques. A partir de 1997, passaram 
a intercalar nesse período os congressos regionais e outros eventos, que se agregam aos guias temáticos, e 
diversas publicações técnico-cientíicas sobre o manejo e a governança de áreas protegidas.
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Figura 12 – Áreas Protegidas no Mundo em 1980

Fonte: PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 1980. 

Figura 13 – Áreas Protegidas no Mundo em 2009

Fonte: PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2009.
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Figura 14 – Áreas Protegidas no Mundo em 2017

Fonte: UNEP-WCMC, 2017.

A rede mundial de áreas protegidas é monitorada atualmente pelo Centro de Monito-
ramento de Conservação Ambiental, vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente. Em 2017, esse organismo registrou a existência de 233.938 áreas protegidas, abran-
gendo aproximadamente 15% do planeta129. Dos países com maior cobertura de proteção da 
natureza por meio desses empreendimentos ecológicos, o Brasil igura como o recordista, com 
aproximadamente 2,5 milhões de km2, como se observa na sequência.

129 De acordo com o portal Protected Planet (UNEP-WCMC, 2017), a mais completa e atualizada fonte mun-
dial de informações sobre áreas protegidas, atualizada mensalmente por meio de contribuições de gover-
nos, organizações não governamentais e sociedade. As informações do Banco de Dados Mundial sobre 
áreas protegidas (World Database on Protected Areas - WDPA) são geridos pelo UNEP-WCMC (Centro de 
Monitoramento de Conservação Ambiental do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), com 
apoio da Comissão Mundial em Áreas Protegidas, que integra a União Internacional para Conservação da 
Natureza. Disponível em: <https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/protected-areas-and-biodiver-
sityρ. Acesso em: 18 jul. 2017.
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Em termos de desaios globais, o Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas, adota-
do pela CDB130, conclamou os estados nacionais a estabelecerem sistemas abrangentes de áreas 
protegidas, ecologicamente representativos, efetivamente manejados e integrados a paisagens 
terrestres e marinhas mais amplas, com metas especíicas até 2012 e 2015. Em 2012, os países 
membros da convenção renovaram seu compromisso com a política mundial de áreas protegidas 
e ampliaram a meta de cobertura de proteção de áreas terrestres para 17% e de 10% para as áre-
as marinhas. Esse compromisso foi expresso no Acordo de Aichi, que estabeleceu 20 metas de 
conservação mundial da biodiversidade para 2020, também conhecido como Metas de Aichi131.

A despeito do avanço conceitual-normativo das áreas protegidas nas últimas décadas, 
observa-se um signiicativo descompasso entre a adoção formal de uma nova abordagem ou 
uma norma, com a sua efetividade empírica na realidade dos países no longo prazo. 

O processo de evolução político-institucional desses empreendimentos ecológicos no 
cenário internacional é abordado na sequência, para esclarecer as atuais diretrizes de gestão e 
da boa governança das áreas protegidas, notadamente aquelas que foram criadas e estão ope-
rando em terras e territórios ancestrais de povos indígenas e de comunidades tradicionais.

4.5 EVOLUÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL DAS ÁREAS PROTEGIDAS

As primeiras aproximações do que hoje se reconhece como área protegida remontam 
aos anos 200 a.C., quando a realeza europeia designava áreas comunais sob seu domínio como 
reservas privadas de caça, expulsando as comunidades que faziam o uso comum da terra e dos 
recursos naturais132. 

A formação das sociedades industriais no inal do século XIX produziu um modelo de 
área protegida aberta ao público, destinada ao uso recreativo e benefício das pessoas, mas isola-
da na paisagem. Mencionado anteriormente, os Estados Unidos foi o precursor dessa política ao 
criar o primeiro empreendimento ecológico dessa natureza: o Parque Nacional de Yellowstone 
(1872). 

Os primeiros modelos de proteção estrita da natureza foram as Reservas Naturais e os 
Parques Nacionais, onde a permanência das pessoas e o uso direto dos recursos naturais são 
proibidos. Esses modelos proliferaram pelo mundo, dando origem a um sistema classiicatório, 
concebido pela UICN, a partir da década de 1970133. A estrutura desenhada para funcionamento 

130 Resolução VII/28, 2004.
131 Consultar Metas de Aichi: Disponível em: <https://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_dcbio/_arquivos/

metas_aichi_147.pdfρ. Acesso em: 18 jul. 2017.
132 Cronon, 1995; Thompson, 1987.
133 O sistema de categorias de manejo de áreas protegidas da UICN foi concebido na década de 1970 e publicado 

pela primeira vez em 1978. Após ampla revisão no IV Congresso Mundial de Parques (Caracas, Venezuela, 
1992), a nova versão das diretrizes de manejo das áreas protegidas foi adotada pela Resolução 19.4, na As-
sembleia Geral da entidade realizada em Buenos Aires, em 1994. Nessa ocasião, a categoria VI (área de uso 
sustentável dos recursos naturais) foi incluída nas categorias de manejo como um tipo equivalente à reserva 
extrativista instituída pelo Brasil, em 1992, e incorporada ao SNUC, em 2000. Vide Sistema de Categorias 
da UICN no ANEXO B.
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desses empreendimentos, àquela época, reletia a realidade dos países industrializados do Norte 
e era fortemente inluenciada por uma visão positivista biocêntrica e conservadora de manejo 
dos recursos naturais. Esse sistema de classiicação reforçou um modelo dicotômico e excluden-
te de área protegida, separada dos seres humanos, dando origem ao imaginário de uma natureza 
“pura” ou livre da interferência humana e da cultura, ao que Diegues (1996) denominou como 
o “mito moderno da natureza intocada”.

Atualmente, 70% das áreas protegidas no mundo se enquadram em alguma categoria 
de manejo postulada pela UICN. As categorias de Reserva Natural Estrita e de Área de Gestão 
de Espécies e Habitat dominam com 48% de ocorrência, sendo que esta última é a forma mais 
comum de manejo dos recursos naturais adotada pelos países, com 28% de alcance134.

A criação de áreas protegidas pelas agências governamentais, no contexto de um sis-
tema classiicatório estrito de proteção da natureza, desarticulado das realidades socioeconô-
micas locais e regionais, provocou uma série de críticas da comunidade internacional ao longo 
do tempo135. As práticas excludentes, autoritárias, e até violentas, empreendidas em países da 
África, América-Latina e Austrália, onde um contingente signiicativo de povos aborígenes e 
indígenas habitam secularmente essas áreas naturais, tornaram-se insustentáveis. 

O deslocamento forçado e a desterritorialização de comunidades indígenas e tradicio-
nais de suas terras ancestrais (HAESBAERT, 2016), especialmente para dar lugar a esses empre-
endimentos ecológicos modernos de conservação da natureza, contribuíram com o aumento da 
pobreza nas regiões em que foram implantados. Contraditoriamente, as práticas tradicionais 
de manejo, regidas por leis consuetudinárias de cada povo ou comunidade, que mantiveram as 
áreas lorestadas e ricas em biodiversidade, foram ignoradas e substituídas arbitrariamente por 
técnicas modernas de manejo dos recursos naturais, validadas cientiicamente e adotadas pelas 
agências governamentais (UICN, 2014). 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Confe-
rência do Rio, 1992) marcou profundamente o processo de mudança de paradigma na Política 
Mundial de Áreas Protegidas. As abordagens nacionais e internacionais da conservação tive-
ram que se harmonizar com as necessidades sociais e a agenda de desenvolvimento dos países. 
Os objetivos das áreas protegidas passaram a incluir o uso sustentável dos recursos naturais, 
a preservação dos serviços ecossistêmicos e a integração com processos de desenvolvimento 
social mais amplos, sem descartar o papel central de conservação da biodiversidade. Nesse 
contexto, as agências governamentais e as organizações multilaterais e conservacionistas da so-
ciedade civil passaram a observar os valores culturais como elementos essenciais associados à 
biodiversidade. Essa mudança implicava envolver as comunidades indígenas e tradicionais nas 
decisões de manejo das áreas protegidas que lhes afetavam, e rompia com o modelo tradicional 

134 Dados da Biodiversity A-Z: Disponível em: <https://www.biodiversitya-z.org/>. Acesso em: 18 jul. 2017.
135 Várias dessas críticas estão registradas no Relatório Brutdland – Nosso futuro comum (comissão mundial 

sobre meio ambiente e desenvolvimento, [1987] 1991. 



87

fragmentado, dicotômico e excludente, que marcou mundialmente essa política, ancorada na 
abordagem de ilhas de conservação, mencionada anteriormente. 

A participação indígena no IV Congresso Mundial de Parques da UICN (Caracas, Ve-
nezuela, 1992) - quando a Convenção 169 OIT sobre Povos Indígenas e Tribais ainda era pouco 
conhecida no cenário internacional das áreas protegidas - representou um marco no processo 
de diálogo e transformação do modelo de gestão desses empreendimentos ecológicos. Naque-
la ocasião, os indígenas reivindicavam o desenvolvimento de políticas para áreas protegidas 
que salvaguardassem os interesses dos diversos povos e considerassem os sistemas de posse 
tradicional de suas terras e territórios, bem como de suas práticas costumeiras de manejo dos 
recursos naturais. 

Posteriormente, durante o Congresso Mundial de Conservação (Montreal, Canadá, 
1996), a Resolução 1.53 sobre Povos Indígenas e Áreas Protegidas foi aprovada na Assembleia 
Geral da UICN (WCC & IUCN, 1996), que “requeria ao Diretor Geral, ao Secretariado dos 
Programas Técnicos, às Comissões, membros e Conselheiros da UICN, dentro dos meios dis-
poníveis, para endossar, apoiar, participar e defender o desenvolvimento e a implementação de 
uma política clara em relação às áreas estabelecidas em terras e territórios indígenas”, abrindo 
o caminho para construção de novos paradigmas de conservação nessas áreas.

Nessa perspectiva, a Comissão Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) da UICN e o 
WWF (Fundo Mundial para a Vida Selvagem), após a realização de uma série de oicinas re-
gionais com organizações indígenas, produziram, em 1999, o documento intitulado Princípios 
e Diretrizes sobre Povos Indígenas e Tradicionais e Áreas Protegidas, lançando as bases para 
o desenvolvimento de uma nova abordagem socialmente inclusiva, justa e equitativa na gestão 
das áreas protegidas implantadas em territórios tradicionais de grupos étnicos diferenciados136. 

O documento contemplou as principais demandas das Organizações de Povos Indígenas 
e Tradicionais relativas à gestão das áreas protegidas estabelecidas em seus domínios terrestres, 
marinho-costeiros e de água doce, as quais se referiam a:

• Proteger efetivamente esses domínios, assim como dos povos e culturas neles contidos, 
das ameaças externas e, em particular, reforçar a tradicionalidade das áreas protegidas;

• Reconhecer os direitos de povos indígenas e tradicionais sobre suas terras, territórios, 
águas, mares costeiros e outros recursos;

• Reconhecer seus direitos de controlar e co-manejar os recursos dentro das áreas prote-
gidas;

• Permitir a participação de instituições tradicionais nos arranjos de co-gestão dentro dos 
seus domínios terrestres, marinho-costeiros e de água doce;

• Reconhecer os direitos dos povos indígenas e outros povos tradicionais de determinar 
suas próprias prioridades de desenvolvimento – enquanto essas prioridades forem com-
patíveis com os objetivos das áreas protegidas;

136 O documento elaborado pela Comissão Mundial de Áreas Protegidas da UICN junto com o WWF, em 1999, 
foi editado por Javier Beltrán e posteriormente lançado na Série Diretrizes de Boas Práticas em Áreas Pro-
tegidas, nº 4 (UICN, 2001).
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• Declarar uma área protegida nesses domínios somente por iniciativa dos povos indíge-
nas, e/ou com o seu consentimento livre, prévio e informado;

• Incorporar o uso sustentável dos recursos naturais empregando métodos que mante-
nham a integridade dos ecossistemas e que sejam adotados tradicionalmente por povos 
indígenas.

Na visão da Comissão Mundial de Áreas Protegidas da UICN e do WWF, as reinvindi-
cações indígenas poderiam ser conciliadas com os objetivos das categorias V e VI137, desde que 
as decisões nos arranjos de cogestão mantivessem a integridade ecológica da área. No entanto, 
o documento não avançou no impasse relativo às categorias restritivas ao uso dos recursos naturais, 
como os parques nacionais.

No rol das demandas indígenas, pleiteava-se que os governos colocassem em prática 
políticas e estratégias para ajudar o estabelecimento efetivo e sustentável de parcerias entre as 
agências de conservação e os povos indígenas e tradicionais na cogestão de suas terras e ter-
ritórios, em igualdade de oportunidades em relação a membros de outros grupos de usuários, 
bem como de outros parceiros interessados na conservação da área. Neste sentido, os indígenas 
reforçavam que tais parcerias deveriam ser baseadas em uma sólida compreensão das neces-
sidades sociais, econômicas e cultural dos indivíduos, dos povos e das nações, considerando a 
interação complexa de fatores que geram os padrões de uso dos recursos naturais nessas áreas.

Considerando o conceito de desenvolvimento sustentável (ambientalmente equilibrado, 
socialmente justo e economicamente viável), em consonância com os objetivos da CDB (con-
servação, uso sustentável e repartição de benefícios), o WWF e a CMAP/IUCN passaram a 
reconhecer e a incorporar nas práticas de manejo das áreas protegidas os direitos territoriais e 
de consentimento livre, prévio e informado sobre as políticas e ações que afetem os povos indí-
genas. Nesse contexto, a Resolução da UICN138 aponta que:

• As áreas protegidas se manterão somente se elas tiverem seu valor reconhecido, em sen-
tido amplo, pelas nações como um todo e pelas populações locais em particular;

• Os direitos dos povos indígenas e tradicionais ao território e seus recursos nas áreas pro-
tegidas em que habitam devem ser respeitados e promovidos, e possibilitar a completa 
participação destes na co-gestão dos recursos, e de maneira que não afete ou prejudique 
os objetivos estabelecidos no plano de manejo da área protegida;

• Conhecimentos, inovações e práticas de povos indígenas e tradicionais têm muito a con-
tribuir com o manejo das áreas protegidas; e

• Os governos e os gestores das áreas protegidas deveriam incorporar a posse e o uso 
costumeiro indígena, e os sistemas tradicionais de controle, como um meio de melhorar 
a conservação da biodiversidade.

137 Vide descrição das categorias de manejo do sistema classiicatório da UICN no ANEXO B.
138 Na Resolução 1.53 (WCC & IUCN, 1996), a UICN já havia reconhecido que os povos indígenas tinham 

direito a participar efetivamente no manejo das áreas protegidas estabelecidas nas suas terras ou territórios.
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Essa nova abordagem da política de áreas protegidas inluenciou a revisão das catego-
rias de manejo empreendida pela UICN em 1994, na qual se reconheceu explicitamente que os 
povos indígenas e as comunidades locais têm o direito de ocupar e usar essas áreas. De acordo 
com essa perspectiva, o sistema classiicatório da UICN como um todo teria potencial para 
acomodar uma variedade de categorias de áreas protegidas, de acordo com o grau de inter-
venção humana, de tal maneira que tanto os direitos dos povos indígenas e tradicionais como 
os objetivos de conservação poderiam ser respeitados. Neste sentido, os sistemas nacionais de 
áreas protegidas dos países deveriam ser suicientemente abertos e lexíveis para se adequarem 
às diversas realidades empíricas.

No processo de incorporação de novos conceitos e normativas, mobilizado por valores 
éticos como equidade e justiça, em 1999, a CMAP/UICN e o WWF delinearam um conjunto 
de princípios e diretrizes que deveria guiar os debates futuros e as agências governamentais no 
marco de um novo paradigma de gestão adaptativa e compartilhada das áreas protegidas com 
povos indígenas e tradicionais139. 

Seguindo a mesma trilha evolutiva, na virada do século, a CDB adotou um conjunto de 
princípios e diretrizes orientadores para gestão da biodiversidade a ser observado pelos países 
membros. O enfoque ecossistêmico, que ganhou força no desenvolvimento paradigmático das 
ciências ambientais no inal do século XX, representa uma ruptura com a abordagem frag-
mentada e dicotômica do meio ambiente, que promovia a disjunção entre os seres humanos e 
a natureza. Esse novo enfoque, ao ser incorporado no âmbito da CDB, transformou-se em um 
instrumento de caráter normativo e reforçou as mudanças no modo convencional de promover 
a gestão da biodiversidade em área140.

O V Congresso Mundial de Parques foi outro marco decisivo na mudança de modelo 
da política de áreas protegidas no mundo. Realizado em 2003, em Durban, na África do Sul, 
o congresso contou com a presença de Nelson Mandela na abertura e tornou-se um evento on-
tológico na ruptura do isolamento e da exclusão social das áreas protegidas. O tema central do 
congresso aludia aos benefícios além das fronteiras das áreas protegidas e indicava claramente 
o compromisso da política mundial de conservação da biodiversidade em área com os esforços 
de erradicação da pobreza (SCHERL, 2004)141. 

O plano de ação e as recomendações de Durban produzidos no V Congresso de Parques 
da UICN subsidiaram a construção do programa de trabalho temático da CDB sobre áreas pro-
tegidas, considerado o mais ousado da convenção até aquele momento. Segundo a UICN, a mu-
dança de paradigma na gestão das áreas protegidas é resultado da convergência de três linhas 

139 Vide o Quadro dos Princípios e Diretrizes sobre Povos Indígenas e Tradicionais da UICN (BELTRAN e 
PHILLIPS, 2000) no ANEXO C.

140 O enfoque ecossistêmico da CDB foi adotado na quinta Conferência das Partes (COP 5), realizada em 2000, 
por meio da Decisão V/2. Esta abordagem apresenta parâmetros normativos para gestão da biodiversidade sob 
diversas formas, inclusive para conservação em área. O enfoque ecossistêmico foi internalizado no Brasil por 
meio do Decreto nº 4.339/2002. Vide os princípios e diretrizes do enfoque ecossistêmico no ANEXO D.

141 O plano de ação de Durban (UICN, 2003) reletiu a mudança de paradigma em curso no cenário internacional.
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de pensamento, que deram origem a uma nova compreensão das áreas protegidas (PHILLIPS, 
2004).

A primeira delas está relacionada à ampliação de uma perspectiva do território, área ou 
recursos especíicos protegidos, para o contexto circundante da área protegida. Nessa aborda-
gem, a ênfase recai sobre os seguintes aspectos:

• Estabelecimento de redes de áreas protegidas e conectividade dentro das redes;
• Integração das áreas protegidas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas, articu-

ladas com a economia e a política regional e nacional;
• Áreas protegidas como um dos vários componentes necessários a uma estratégia de 

conservação regional e nacional efetiva.

A segunda linha de pensamento, que incorpora uma visão sistêmico-complexa, que 
emergiu dos avanços nas ciências ambientais, centrada no conceito de condições de equilíbrio 
para os ecossistemas, aponta que:

• Ecossistemas são abertos, sempre sujeitos a várias inluências do seu entorno em dinâ-
micas de trocas permanentes;

• Perturbações como o pastoreio de herbívoros ou queimadas periódicas são extremamen-
te importantes nos esforços de conservação, e as perturbações humanas que ocorram 
dentro dos limites ecológicos podem ser parte do padrão dinâmico de conservação;

• Manejo de ecossistemas é mais bem compreendido como um processo adaptativo, for-
temente dependente da história biológica e do contexto local.

A última linha de pensamento que converge na conformação da nova compreensão de 
área protegida é derivada das lições aprendidas em campo, as quais recomendam:

• Trabalhar ‘com’ invés de ‘contra’ as comunidades indígenas e tradicionais, organizações 
não governamentais e o setor privado, desde que todos esses atores estejam comprome-
tidos com os objetivos básicos de conservação;

• Desenvolver parcerias de gestão entre atores sociais, beneiciando-se de suas capacida-
des e vantagens complementares;

• Perceber a conservação da biodiversidade como inseparável do seu uso sustentável e do 
justo compartilhamento dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéti-
cos, como estão reletidos nos três objetivos da CDB.

No contexto dessa revisão conceitual e normativa, a UICN lançou oicialmente, em 
2004, as diretrizes sobre políticas e práticas de cogestão de áreas protegidas e áreas de con-
servação comunitária, observando que, com um foco na natureza que basicamente excluiu as 
pessoas, atualmente, mais e mais proissionais das áreas protegidas reconhecem os recursos 
naturais, as pessoas e a cultura intrinsecamente interligadas (PHILLIPS, 2004). 

A mudança cognitiva na representação da relação de interdependência de vários elemen-
tos constitutivos das áreas protegidas é que revela a ruptura com o pensamento fragmentado, 
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dicotômico e excludente que caracterizou a política de áreas protegidas até o início do século 
XXI (SOUZA, 2013)142.

Em uma perspectiva evolutiva, foram produzidas as condições formais para as áreas 
protegidas se transformarem em empreendimentos ecológicos mais justos, equitativos e produ-
tivos, sem perder o foco na conservação da biodiversidade, mas operando para alcançar objeti-
vos ecossistêmicos mais amplos. Deste modo, a preocupação com a equidade social emergiu no 
cenário internacional como uma questão ética e moral a ser assumida pelos governos e demais 
agentes na implementação da política de áreas protegidas em contextos diversos.

Nesse percurso, a governança entra em cena como um conceito relativamente novo, 
estranho ao campo convencional da conservação, anteriormente restrito às ciências naturais 
(BORRINI-FEYERABEND, 2014).

Governança é um termo que remete à questão do poder. Diz respeito à forma como o po-
der de decisão sobre algo comum se distribui entre os atores relevantes interessados ou envolvi-
dos. Nesta perspectiva, trata das relações, das responsabilidades e da transparência no processo 
de tomada de decisão e prestação de contas relacionada à gestão das áreas protegidas. Grahn, 
Amos e Plumptre (2003) deinem governança como as interações entre estruturas, processos e 
tradições que determinam como são exercidos o poder e as responsabilidades, como se tomam 
as decisões sobre assuntos de interesse público e como os cidadãos ou outras partes interessadas 
expressam sua opinião. Desta forma, é a combinação implícita e explícita de políticas, práticas 
e instituições que afetam a vida pública.

Os Princípios da Boa Governança das Áreas Protegidas para o século XXI143 foram 
lançados no V Congresso Mundial de Parques (Durban, 2003) e estão relacionados a aspectos 
como: legitimidade e voz; direção; desempenho; responsabilidade e prestação de contas; justiça 
e direitos144. A introdução do tema da governança no cenário das áreas protegidas suscitou de-
bates que confrontavam o pensamento de segmentos mais ligados à conservação convencional, 
pouco familiarizados com o termo e suas práticas no manejo da biodiversidade em área, com 
o pensamento daqueles do campo mais progressista, que inauguravam esse debate no cenário 
internacional. Nesse contexto de ideias polarizadas, a ênfase consignada à governança no Pro-
grama de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB145 pode ser considerada uma resposta ao po-
sicionamento dos países membros, que se referiram à má governança como um dos obstáculos 
para alcançar os objetivos das áreas protegidas. 

A difusão e o aprofundamento do tema da governança realçaram a diferença entre a 
gestão convencional - que englobava todos os processos relacionados às áreas protegidas - e os 
processos de tomada de decisão sobre a gestão da área. De acordo com a distinção dessas fun-
ções considerada pela UICN, a gestão consiste em fazer o que é necessário para alcançar os ob-

142 Consultar quadro de mudança no paradigma da gestão das áreas protegidas no ANEXO E.
143 Grahn; Amos; Plumptre, 2003.
144 Vide os Princípios para Boa Governança das Áreas Protegidas no ANEXO F. 
145 Contemplada no elemento 2 (Decisão VII. 28), que trata da Governança, Participação, Equidade e Reparti-

ção de Custos e Benefícios das áreas protegidas.
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jetivos dados e prover os meios e as ações para conseguir alcançar tais objetivos. A governança 
consiste na estrutura (quem) que decide sobre quais são os objetivos e o que deve ser feito para 
alcançá-los e com que meios; ou seja, como se tomam as decisões; quem detém o poder, a au-
toridade e a responsabilidade sobre a área protegida; e quem deve (ou deveria) prestar contas146.

Os governos e suas agências, responsáveis pela grande maioria desses empreendimen-
tos ecológicos em todo mundo, possuem competências e atribuições que abarcam questões que 
variam da natureza política e normativa à prática; e dos investimentos aos impactos positivos 
e negativos das áreas protegidas147. Seu papel na consecução dos objetivos desses empreendi-
mentos (efetividade de gestão) determina a partilha dos custos e benefícios relevantes (gestão 
equitativa) entre os usuários dos bens comuns que caracterizam determinada área protegida. 
Deste modo, compreende-se que as agências governamentais constituem a chave para prevenir 
ou resolver conlitos sociais, além de afetar a geração e o sustento do apoio público às áreas 
protegidas.

Nesse contexto de mudanças paradigmáticas, a governança tornou-se um elemento cen-
tral à efetividade da Política Mundial de Áreas Protegidas e foi caracterizada pela UICN em 
quatro tipos distintos, representados no quadro a seguir.

Quadro 1 – Tipologias de governança de áreas protegidas

TIPOLOGIA DE  
GOVERNANÇA

AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA ÁREA PROTEGIDA

Governança por parte 
do governo

Ministério ou agência nacional ou federal encarregada; 
Ministério ou agência subnacional encarregada; gestão delegada pelo governo 
(por exemplo, a uma ONG);

Governança 
compartilhada

Governança em colaboração, com distintas formas de inluência pluralista; gover-
nança conjunta com órgãos de decisão pluralista; gestão transfronteiriças com di-
versos níveis e ao largo de fronteiras internacionais;

Governança privada
Áreas conservadas e estabelecidas por proprietários individuais; por organizações 
sem ins lucrativos, como ONGs, Universidades, cooperativas, etc.; por organiza-
ções com ins lucrativos, como os proprietários corporativos;

Governança por parte de 
povos indígenas e comu-
nidades tradicionais

Territórios e áreas conservados por povos indígenas – declarados e administrados 
por povos indígenas –; territórios e áreas conservados por povos indígenas – decla-
rados e administrados por comunidades tradicionais e locais.

Fonte: Borrini-Feyerabend et al. (2014).

Ao reletir sobre o processo que fundamentou a mudança de paradigma na gestão das 
áreas protegidas, percebe-se que a imagem do paraíso tipicamente idealizada e reproduzida 
por esses empreendimentos ecológicos, que invisibilizava a existência de povos e comunidades 
preexistentes e era alheia à realidade socioeconômica local, foi deixada para trás, ao menos, 
formalmente. 

146 Borrini-Feyerabend et al., 2014: 11.
147 Atualmente, a governança das áreas protegidas em todo mundo está concentrada nas agências governamen-

tais, que representam 84% do total. A governança privada chega a 4,5%. Além disso, somente 1,8% das 
áreas protegidas possuem sistema de governança compartilhada; sendo que, em apenas 0,6%, a governança 
é realizada povos indígenas e comunidades locais com base em seus próprios sistemas consuetudinários 
(BORRINI-FEYERABEND et al., 2014: 11). 
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4.5.1 Área de conservação comunitária: um conceito de governança compartilhada

A resistência aos processos colonialistas em todo mundo ganhou força no século XX e 
garantiu a existência e a permanência de muitos desses grupos étnicos em espaços naturais. O 
modo de vida centrado no uso comunitário da terra e seus recursos manteve a resiliência dos 
sistemas socioecológicos, que asseguraram o provimento dos serviços ecossistêmicos para as 
presentes e futuras gerações, desde antes da instituição do estado, da propriedade privada e do 
capital. 

Na era moderna, esses povos e comunidades voltaram a ser pressionados pelo mercado 
e pelo próprio estado; seja por meio da implantação de empreendimentos produtivos comer-
ciais ou ecológicos – quando novamente passaram a ser expulsos dos lugares onde viviam por 
gerações e constituíram suas cosmologias, identidades e modos de vida – ou, ainda, privados 
do acesso e do uso dos recursos naturais em determinadas áreas, submetendo-os a condições 
subalternas em suas terras, para poderem permanecer nesses espaços apossados pelo estado. 
Na atualidade, os povos indígenas e as comunidades tradicionais continuam sendo impactados 
globalmente pelas políticas desenvolvimentistas dos estados nacionais148. 

Nesse contexto, vale destacar que muitas áreas protegidas no mundo foram instituídas 
em determinados espaços naturais justamente porque os mesmos foram preservados pelos po-
vos e comunidades que lá viviam por muitas gerações, mesmo que de forma invisível até mea-
dos do século XX149. 

Estima-se que existam pelo menos 5 mil povos indígenas, totalizando cerca de 350 mi-
lhões de pessoas e representando 5% da população mundial. Essa população vive em zonas que 
contêm aproximadamente 60% dos recursos naturais do planeta150. No contexto de tal propor-
cionalidade, tornam-se cada vez mais numerosos os conlitos pelo domínio das terras ocupadas 
por esses grupos sociais. A intensiicação da exploração de recursos naturais (notadamente 
o petróleo e minérios) e o turismo em massa, sem controle, são as principais indústrias que 
ameaçam os territórios indígenas na América151.

Mesmo que esta temática seja recente e extremamente complexa, considerando a multi-
dimensionalidade e o elevado grau de variabilidade de situações existentes no mundo, a comu-

148 O encontro que reuniu aborígenes e povos indígenas e tradicionais em Blue Mountains (Austrália), previa-
mente ao VI Congresso Mundial de Áreas Protegidas da UICN, contou com cerca de mil representantes 
oriundos dos cinco continentes, para discutir os desaios de fazerem respeitar seus direitos pelos governos 
nacionais e as estratégias de enfrentamento ao avanço da indústria extrativa e outras ameaças aos seus 
territórios tradicionais. A conciliação dos direitos indígenas e de comunidades tradicionais e locais com os 
objetivos de conservação das áreas protegidas também foi um ponto muito debatido, reforçando a importân-
cia da participação desses grupos sociais no processo de tomada de decisão sobre a gestão desses empreen-
dimentos instalados nesses territórios tradicionais.

149 Em meados do século XX, esses povos eram considerados praticamente extintos ou integrados à sociedade 
industrial globalizada (WOLF, 2005).

150 Fonte: IWGIA, 2015. Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/populacao-indigena-no-bra-
sil>. Acesso em: 01 ago. 2017.

151 Corroborando com esses dados, um estudo das Nações Unidas aponta que 80% dos indígenas da América 
Latina vivem na pobreza. Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/a-populacao-indigena-mun-
dial/76107/#ixzz57VKRbaww>. Acesso em: 01 ago. 2017.
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nidade internacional passou a reconhecer formalmente o valor e a importância da governança 
dos povos indígenas e tradicionais para a conservação da natureza; inclusive sublinhando a 
necessidade de apoiar suas práticas condizentes com o equilíbrio ecológico nos espaços sob 
seu domínio. Nesta perspectiva, a própria UICN reconheceu que esta é a forma mais antiga de 
conservação da diversidade biológica do planeta152.

As áreas de conservação comunitária aloraram no cenário internacional no início do sé-
culo XXI como uma alternativa, além das áreas protegidas, para se manter a biodiversidade e os 
valores culturais a ela associados (SCHERL, 2004). No fortalecimento de estratégias que aliem 
a conservação da natureza ao alívio da pobreza, essas áreas em que as comunidades fazem o 
uso comum dos recursos foram incorporadas ao Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas 
da CDB (2004). 

As Áreas de Conservação Comunitária icaram conhecidas como CCAs (sigla em in-
glês: Community Conserved Areas), que evoluíram na distinção das comunidades indígenas, e 
agora são denominadas de Áreas de Conservação Comunitária e Indígena, as chamadas ICCAs 
(Indigenous and Communities Conserved Areas). Na América Latina, por reivindicação dos 
próprios indígenas, que queriam airmar sua identidade territorial, essas áreas foram designadas 
mais recentemente como TICCAs: Territórios Indígenas e Áreas de Conservação Comunitária.

A ênfase nos povos e nos territórios incorporados ao conceito dessa ‘nova’ forma de 
conservação da natureza está relacionada ao avanço dos estudos cientíicos acerca do manejo 
comunitário dos recursos naturais e à ampliação da sua base social na América Latina, notada-
mente a partir da segunda metade do século XX. 

A relevância dessas áreas conservadas pelo manejo comunitário foi destacada durante 
o V Congresso Mundial de Parques (2003) e se fortaleceu no cenário internacional a partir de 
2010 com a criação do Consórcio Mundial das ICCAs, sob os auspícios do secretariado da CDB. 
Desde então, a entidade passou a mobilizar e compartilhar as experiências de conservação 
comunitária, oferecendo apoio às iniciativas de governança e manejo sustentável dos recursos 
comuns nessas áreas e territórios153.

Sob a chancela da UICN, são reconhecidas três características essenciais das TICCAs 
no contexto da conservação da diversidade biológica e sociocultural154:

• Um povo indígena ou uma comunidade tradicional/local, que tem uma relação estreita e 
profunda com um sítio (território, área, habitat);

• O povo ou comunidade é o principal ator na tomada de decisões relacionadas com o sítio 
e tem a capacidade de fato e/ou de direito para desenvolver seus regulamentos e fazê-los 
cumprir por seus membros;

152 Posey, 1990; Borrini-Feyerabend et al., 2004; e Bensusan, 2004.
153 O Consórcio das ICCAs é uma organização não governamental destinada a promover o reconhecimento e o 

apoio a esses territórios e áreas conservadas por povos indígenas e tradicionais de todo mundo. Disponível 
em: <https://iccaconsortium.wordpress.com/what-are-indigenous-and-community-conserved-areas-iccas/ρ. 
Acesso em: 13 ago. 2017. 

154 Borrini-Feyerabend et al., 2014: 40.
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• As decisões e os esforços do povo ou da comunidade conduzem à conservação da diver-
sidade biológica, das funções ecológicas e dos valores culturais associados, sem impor-
tar as motivações originais ou principais.

Deste modo, as TICCAs são consideradas a expressão dos povos indígenas e locais que 
têm conhecimento e experiência acumulados e estão diretamente interessados em proteger e 
restaurar sítios especíicos e/ou usar os recursos naturais de maneira sustentável. Em um pro-
cesso coevolutivo, a inclusão das TICCAs na Política Mundial de Áreas Protegidas representa 
um avanço no estabelecimento de sistemas de áreas protegidas mais abrangentes, porque cons-
tituem elementos essenciais à conectividade desses empreendimentos ecológicos em paisagens 
terrestres e marinhas mais amplas (PRATES E IRVING, 2015).

O contexto de evolução conceitual e normativa das áreas protegidas revela a superação 
das contradições de uma política que se desenvolveu com base em um modelo de conservação 
convencional da natureza, socialmente excludente, ajustado aos países do Norte. Observa-se 
ainda que a visão das áreas protegidas como empreendimentos ecológicos (públicos ou priva-
dos), produtores de serviços ecossistêmicos (biodiversidade, regulação do ar e do clima, água, 
polinização, sequestro de carbono, etc.) ou, ainda, como empreendimentos que desempenham 
uma função econômica importante, tal como a geração de renda e a melhoria da qualidade de 
vida da população no interior e no entorno da área protegida, revela-se em um horizonte limita-
do de debates, mas ininito de possibilidades em diferentes realidades nacionais155.

De acordo com este panorama das transformações da Política Mundial de Áreas Pro-
tegidas, os capítulos subsequentes versarão sobre as especiicidades da política brasileira de 
áreas protegidas, assim como as suas interfaces com a política indigenista, visando propiciar 
uma compreensão mais aprofundada da internalização dos novos paradigmas que emergiram 
no cenário internacional mais amplo e das condicionantes socioecológicas do sistema de gestão 
das unidades de conservação federais implantadas em terras indígenas no Brasil.

155 Inúmeros exemplos de experiências de conservação comunitária em várias partes do mundo encontram-se 
registrados por vários autores, entre eles: Jaireth e Smyth, 2003; Scherl, 2004; Elinor Ostrom, 1990-2014; 
Borrini-Feyerabend et al., 2014.
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5 A POLÍTICA BRASILEIRA DE ÁREAS PROTEGIDAS

5.1 CONSERVAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

Historiadores reconhecem, ao menos no mundo de expressão europeia, que os proble-
mas ambientais estiveram presentes desde o inal do século XVIII, ocupando um papel rele-
vante na construção do pensamento moderno. O efeito que a ampliação do debate ambiental 
provocou nas últimas décadas, ao desaiar os saberes cientíicos e sendo por eles desaiado, foi 
a expansão da base epistemológica de compreensão dos fenômenos ambientais complexos, es-
timulado por tal movimento (PADUA, 2002-2010; VIEIRA, 2002).

A territorialização das sociedades humanas conigurou ambientes diversos consideran-
do as suas interações com os espaços concretos, dotados de grande variedade de formas ge-
ológicas e biológicas. A percepção cultural do mundo natural é extremamente diversa. Nesse 
contexto, a ciência iluminista introduziu o conceito dos sistemas naturais interdependentes, 
enfatizando a importância de cada espécie para a manutenção do todo natural, assim como a 
relevância das lorestas para a conservação da umidade e da saúde do território, corroborando 
com um enfoque sistêmico de compreensão do mundo natural desde meados do século XVIII 
(PÁDUA, 2014)156.

Personagem da nossa história, o naturalista luso-brasileiro José Bonifácio Silva Santos 
já manifestava no início do século XIX sua preocupação com o problema da perda de bosques 
em Portugal, associado à ação humana ao longo do tempo157. Após a independência do Brasil, 
José Bonifácio chegou a defender a ideia de que a continuidade de uma agricultura escravista 
e tecnologicamente rudimentar acabaria por transformar o Brasil, em menos de dois séculos, 
nos desertos áridos da Líbia. Na visão de Pádua, a questão que se apresenta não estava na mera 
constatação de exemplos históricos relativamente distantes, mas sim na possibilidade de sua 
replicação onde quer que se adotem padrões semelhantes de uso destrutivo da terra158. 

Desde a década de 1820, o plantio do café não parava de crescer no entorno da cidade do 
Rio de Janeiro, onde icavam os principais mananciais de água que abasteciam a cidade. Acabar 
com as matas representava ameaçar o abastecimento na então capital do Brasil. No entanto, 
somente quando as fortes secas se abateram sobre o Rio de Janeiro, em 1844, o Brasil Império 
adotou a primeira iniciativa de relorestamento diversiicado, por meio de um programa emer-
gencial de replantio de árvores em terras particulares, na Tijuca. Em 1860, todas as nascentes 
de água localizadas em propriedades particulares na região foram desapropriadas para serem 
156 Pádua (2014: 84-85) aponta que natureza sempre foi uma categoria central do pensamento humano, ao me-

nos na cultura ocidental, desde a Antiguidade. O autor resgata um texto do naturalista sueco Lineu, publica-
do em 1760, em conjunto com H. Wilcke, que airmava que “a partir do que nós sabemos, é possível julgar 
quão importante é cada uma das disposições da natureza, de forma que [...] se uma única função importante 
faltasse no mundo animal, nós poderíamos temer o maior desastre no universo” (LINNÉ, 1972, p.118).

157 No início do século XIX José Bonifácio já ressaltava a grande inluência dos bosques e arvoredos na econo-
mia geral da natureza, advertindo que os “países que perderam suas matas estão quase de todo estéreis e sem 
gente. Assim sucedeu a Síria, Fenícia, Palestina, Chipre, e outras terras, e vai sucedendo ao nosso Portugal” 
(JOSÉ BONIFÁCIO DE A. E SILVA, 1973, p. 103 apud PÁDUA, 2010: 85).

158 Pádua, 2010: 85.
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protegidas. Essa medida tornou possível a reconstituição da loresta da Tijuca, onde 100 anos 
depois, em 1961, foi criado o Parque Nacional da Tijuca, sob administração do governo federal. 
Nesta perspectiva, é possível considerar que, em meados do século XIX, com base em uma 
medida ex post (de correção) ordenada por D. João VI, semeou-se no Brasil o que brotaria mais 
tarde como uma política de áreas protegidas.

Em que pese o reconhecimento histórico das ações ambientais empreendidas no período 
colonial, é no período republicano que a política de proteção da natureza se desenvolve e se in-
tensiica. Nesse contexto, várias medidas foram adotadas, entre as quais se destaca a criação do 
primeiro parque nacional em 1937: o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro159.

A diacronia da política ambiental brasileira, do período republicano até a atualidade160, 

revela que os marcos regulatórios que a estruturam guardam em si uma ambivalência ao atender 
interesses de acesso e exploração dos recursos naturais, majoritariamente de setores agrários, 
cujas consequências dessa exploração requerem, em alguma medida, a adoção de providências 
de controle e corretivas (ex post), para assegurar o equilíbrio do meio ambiente. A regulação 
desse equilíbrio, formalmente estabelecida na legislação, combina medidas corretivas e com-
pensatórias ao dano ambiental causado pela exploração dos recursos, com medidas de pre-
caução e mitigação (ex ante) visando controlar potenciais danos, previsíveis em contextos de 
mudança e intensiicação do uso do solo. 

A salvaguarda, o uso sustentável da biodiversidade, a conservação dos ecossistemas 
se projetaram como estratégias de freio e contrapeso, ganhando força no século XX. Neste 
sentido, compreende-se que a legislação é a expressão da correlação de forças, mobilizadas 
por interesses públicos e privados sobre as riquezas naturais, desde o período colonial. A con-
iguração da política ambiental brasileira, ao longo do tempo, ampliou seu horizonte e passou a 
reconhecer formalmente a diversidade sociocultural que caracteriza esse campo, valorizando e 
criando mecanismos de compensação à conservação voluntária da natureza, com destaque para 
a contribuição dos povos indígenas, quilombolas e comunidades que detêm o conhecimento tra-
dicional sobre a biodiversidade. Nesse percurso, a política brasileira de áreas protegidas ganha 
relevância e se expande, acompanhando o cenário internacional.

Observa-se que na década de 1930, mais precisamente em 1934, foram instituídos o 
primeiro Código Florestal brasileiro, que criou a igura jurídica do Parque Nacional e o Código 
Mineral e o de Águas. Mas, foi também nesse período que se inaugurou o primeiro projeto 
nacionalista desenvolvimentista do País, marcado pela Marcha para o Oeste, liderada pelo Ma-
rechal Cândido Rondon161. A principal missão da marcha era integrar aquela região isolada e 

159 O Parque Nacional de Itatiaia também abrange porções dos estados de São Paulo e de Minas Gerais.
160 Consultar quadro-síntese das principais iniciativas e marcos regulatórios da Política Ambiental Brasileira no 

ANEXO G.
161 Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958), nascido no Mato Grosso, é de origem indígena por parte 

de seus bisavós maternos (Bororó e Terena) e bisavó paterna (Guará). Cursou a Escola Militar no Rio de 
Janeiro e participou dos movimentos abolicionista e republicano. Na “Marcha para o Oeste” fez contato com 
várias tribos indígenas e realizou inúmeras expedições com a comissão Rondon, com o objetivo de explorar 
a região Amazônica. Em 1910, organizou e passou a dirigir o Serviço de Proteção aos Índios.
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próxima à fronteira ao restante do País. O objetivo dessa empreitada era melhorar a comuni-
cação por meio da construção das linhas telegráicas. Tal evento marcou o início do período 
republicano, na chamada Era Vargas (1930/1945), podendo ser considerado o primeiro empre-
endimento moderno162 que impactou signiicativamente as áreas ocupadas por povos indígenas 
que viviam na região.

O projeto desenvolvimentista da Era Vargas teve continuidade na República Populista 
liderada pelo Presidente Juscelino Kubitschek. Em meados da década de 1950, Juscelino instau-
rou o ideário do nacional desenvolvimentismo, ao planejar a transferência da sede do governo 
do Rio de Janeiro para o planalto central, onde Brasília foi fundada na década de 1960. Dessa 
forma, consolidou-se a marcha para o oeste, ampliicando os impactos ambientais e sociais na 
região. Nesse período, em 1959, também foi criado o Parque Nacional do Araguaia, na Ilha do 
Bananal, em território tradicional das etnias Karajá, Javaé, Avá-Canoeiro e Tapirapé, conigu-
rando a primeira sobreposição de áreas protegidas no Brasil.

No entanto, nesse cenário desenvolvimentista, nada se compara ao impacto das mudan-
ças provocadas pela revolução industrial realizada pelos militares, depois da década de 1960, no 
período conhecido como o milagre econômico brasileiro, quando as grandes obras de infraes-
trutura e de tecnologia de ponta eclodiram no País. Do ponto de vista ambiental, o Brasil havia 
se tornado um vilão mundial, em decorrência dos desmatamentos induzidos em grande parte 
pelas políticas de integração econômica da Amazônia e do Centro-Oeste ao restante do territó-
rio nacional. Dentre elas, destacam-se a abertura de estradas como a BR 010: Belém-Brasília; a 
BR 364: Cuiabá-Porto Velho e a BR 230: Transamazônica; além dos programas de incentivo à 
agricultura, mineração e hidrelétricas, tais como o Pró-Várzea e o Polo Centro, o Polo Noroes-
te, o Polo Amazônia e a consolidação de Brasília, entre outros. Nesse contexto, cabe sublinhar 
que tais ações também repercutiram severamente sobre as terras de populações tradicionais e 
indígenas nessas regiões163.

No período militar também irrompeu a chamada Revolução Verde164, cujas consequên-
cias sobre a estrutura fundiária do País resultaram no aumento signiicativo da concentração 
fundiária, repercutindo sobre a estrutura produtiva, com a geração de expressiva dependência 
de sementes e insumos agrícolas. Essas transformações alteraram profundamente a cultura da 

162 A construção das linhas telegráicas demandou um conjunto de obras de infraestrutura, tais como abertura 
de estradas, entre outros serviços e equipamentos públicos.

163 Extraído da entrevista com o Dr. Bráulio Ferreira de Souza Dias, ex-Secretário Geral da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (2012-2016) e um dos negociadores brasileiros do texto inal da Convenção sobre 
Diversidade Biológica irmada na Conferência do Rio (1992). Dr. Bráulio também foi Secretário de Biodi-
versidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente no Brasil (2010-2012). O entrevistado respondeu por 
escrito às perguntas previamente encaminhadas, em meio eletrônico, exclusivamente para esta tese, em 10 
de junho de 2017.

164 A chamada Revolução Verde, iniciada nos Estados Unidos e na Europa na década de 1950 (no pós-guerra), 
teve o propósito de aumentar a produção agrícola por meio do desenvolvimento de pesquisas em sementes, 
fertilização e utilização de maquinário. No Brasil, ela ocorreu a partir da década de 1970, alimentando o 
ideário de produzir mais com menos. O modelo estava baseado na utilização intensiva de sementes genetica-
mente alteradas (particularmente sementes híbridas), insumos industriais (fertilizantes e agrotóxicos), me-
canização, produção em massa de produtos homogêneos (monoculturas) e diminuição do custo de manejo.
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agricultura familiar e dos pequenos proprietários (VIEIRA, 2009), além de gerar importantes 
impactos ambientais e na paisagem. A devastação das lorestas provocou a contaminação do 
solo e das águas, gerando problemas de saúde para agricultores e consumidores, e inúmeras 
comunidades indígenas e extrativistas foram expulsas de seus territórios tradicionais, para dar 
lugar aos empreendimentos agrícolas modernos, acentuadamente nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste. 

Paralelamente, o governo militar também produziu importantes arranjos institucionais 
que coniguraram as políticas ambientais, alinhadas aos pactos internacionais em torno do meio 
ambiente e dos direitos humanos. O Código Florestal foi atualizado (1965); a Lei de Proteção 
à Fauna Silvestre foi instituída (1967); o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal foi 
criado (1967), incorporando a agenda de proteção da natureza paralela ao fomento do manejo 
lorestal; a Secretaria Especial do Meio Ambiente foi criada no Ministério do Interior (1973), 
no mesmo ano em que foi promulgada a Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural 
(UNESCO). Em lei especíica (1981) foi instituída a igura jurídica da área de proteção am-
biental e da estação ecológica, que se somaram aos parques nacionais na proteção da natureza. 
Todavia, é a Política Nacional de Meio Ambiente (1981) um dos legados mais importantes desse 
período de regime militar no País.

A Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) incorporou os principais instrumentos 
de gestão ambiental consagrados mundialmente, tais como: a deinição de padrões de qualidade 
ambiental; os estudos de impacto ambiental; os mecanismos de comando e controle; as áreas 
protegidas - denominadas unidades de conservação da natureza - e o zoneamento ambiental165. 
Ramos (2014) observa que a legislação ambiental alicerçada na Lei nº 6.938/81 estruturou a 
política ambiental no País, muito antes da Rio 92. Além disso, a autora destaca que a PNMA an-
tecipou o que seria um dos elementos centrais das convenções irmadas em 1992: a participação 
social; que se efetivou com a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
reunindo todos os setores organizados da sociedade.

O processo de redemocratização na década de 1980 foi fundamental para mudar a posi-
ção brasileira em relação à degradação ambiental e às injustiças sociais geradas pelos programas 
desenvolvimentistas do governo militar. A Constituição Federal de 1988 garantiu os direitos de 
cidadania ao povo brasileiro; deiniu a função social da propriedade privada; garantiu o direito 
ao meio ambiente equilibrado, como um bem de uso comum do povo; e reconheceu os direitos 
dos povos indígenas às suas terras, línguas, usos, costumes e tradições; além dos direitos ter-
ritoriais dos remanescentes das comunidades dos quilombos; entre outros avanços relevantes 
para consolidar a democracia brasileira nos anos que se seguiram. 

Nesse período, a Lei do Gerenciamento Costeiro (1988) e a criação do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (1989), com a competên-
cia de executar a Política Nacional do Meio Ambiente, merecem destaque. Em 1989, a PNMA 
foi alterada para incluir a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 

165 Adriana Ramos, 2014: 503.
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Público166, tais como: a área de proteção ambiental (APA), a área de relevante interesse ecoló-
gico (ARIE) e a reserva extrativista (RESEX), ampliando as categorias de manejo dos recursos 
naturais, além do sistema classiicatório da UICN167. A inovação no campo da política de áreas 
protegidas em processo de formação no País despontou com a instituição da RESEX, como 
uma modalidade de proteção socioecológica, em resposta à forte demanda dos seringueiros da 
Amazônia, cujo movimento de resistência ao avanço do capital sobre suas terras e em defesa 
do uso sustentável dos recursos comuns, da preservação da loresta e dos povos e comunidades 
que nela vivem foi liderado por Chico Mendes, assassinado por fazendeiros meses antes da in-
corporação das reservas extrativistas no ordenamento jurídico brasileiro168.

As diferentes categorias de manejo de áreas especialmente protegidas, formalmente es-
tabelecidas, constituíram ao longo do século XX um conjunto diversiicado de unidades de 
conservação, complementares entre si e na paisagem. No ano 2000, acompanhando a mudança 
de paradigma processada da política mundial de áreas protegidas, o governo brasileiro instituiu 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)169, que passou a integrar 
as unidades de conservação anteriormente estabelecidas nas três esferas de governo e a regrar a 
gestão e a governança desses empreendimentos ecológicos no território nacional.

Ainda na década de 1990, outros avanços podem ser observados. O Ministério do Meio 
Ambiente foi criado (1992) dentro de um contexto em que o Brasil buscava mudar sua posição 
de vilão ambiental mundial para outro patamar. Nesses esforços, o País sediou a Conferência 
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Rio 92170, 

representando uma aposta do governo brasileiro na tentativa de conciliar o desenvolvimento 
econômico com a proteção ambiental. Segundo Bráulio Dias171, foi a chancelaria brasileira a 
proponente do importante conceito de ‘responsabilidades comuns, mas diferenciadas’, com re-
levante impacto na conferência e nos seus resultados. Ao se aliar a outras economias emergentes 
(Índia, Malásia, Filipinas, México e África do Sul), o Brasil assumiu um papel central em todas 
as negociações da Rio 92, introduzindo, além do princípio das responsabilidades comuns, mas 
diferenciadas; o princípio da repartição de benefícios; o respeito à soberania nacional sobre os 
recursos naturais; os cuidados com a biossegurança de transgênicos; entre outros. Nesse campo 
propositivo de novos arranjos institucionais para transformar o modelo de desenvolvimento glo-

166 Lei nº 6.938, Art. 9º, Inciso VI.
167 Vale relembrar que, antes mesmo de a UICN incorporar a categoria VI (Área de uso sustentável) no seu sis-

tema classiicatório de áreas protegidas (1994), o Brasil já havia instituído a reserva extrativista como uma 
categoria de uso sustentável dos recursos naturais por populações tradicionais extrativistas (1989).

168 A RESEX é uma categoria que também guarda correspondência com a área de conservação comunitária, 
abordada no capítulo anterior. Contudo, cabe esclarecer que a área de conservação comunitária reconhecida 
uma década depois pela UICN não é uma igura jurídica como a RESEX, mas um conceito que representa 
o uso sustentável dos recursos comuns por comunidades locais, tradicionais e indígenas, com reconhecido 
potencial de contribuição subsidiária à conservação da diversidade biológica e ao equilíbrio do clima.

169 Lei nº 9885/2000.
170 A Conferência foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1992. Também icou conhecida na 

época como ECO 92.
171 Secretário Geral da CDB (2012-2016). Conteúdo de entrevista concedida por escrito em 10/06/2017, exclusi-

vamente para esta tese.
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bal, o Brasil passou a protagonizar várias negociações que resultaram em pactos internacionais 
pelo meio ambiente, a partir da Rio 92.

Alguns desdobramentos concretos na área ambiental foram alavancados no período pós 
Rio 92, como parte do Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), 
negociado durante a conferência. Nessa perspectiva, Ramos (2014) enfatiza a importância desse 
programa como uma iniciativa inédita, desenvolvida pelo governo brasileiro em cooperação 
com a comunidade internacional, contando com a participação do Banco Mundial e da socie-
dade civil172. A autora aponta outras iniciativas de gestão ambiental que também loresceram 
nesse período, tais como os Planos Nacionais de Gerenciamento Costeiro, de Recursos Hídricos 
e de Áreas Protegidas; além da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e 
Comunidades Tradicionais. 

No contexto democrático de maior participação e controle social nas políticas públicas, 
Ramos ressalta que o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP (2006) fortale-
ceu a relação entre a conservação ambiental e os direitos territoriais ao incorporar, na política 
brasileira de áreas protegidas, as terras indígenas e os territórios quilombolas, alçando o Brasil 
mais uma vez na vanguarda dessa abordagem socialmente inclusiva com o SNUC, com o PNAP 
e com a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI 
(2012). 

Em pouco mais de duas décadas, desde a promulgação da Constituição de 1988, o País 
estruturou a sua política ambiental de acordo com uma série de arranjos institucionais, alinhada 
aos pactos internacionais a favor do meio ambiente e dos direitos humanos, incorporando ao 
seu ordenamento jurídico as Convenções sobre Diversidade Biológica, Mudança do Clima, 169 
da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, entre outras. No entanto, apesar do progresso no esta-
belecimento de marcos regulatórios importantes para conter o desmatamento e a degradação 
ambiental nos diferentes biomas do território nacional, o governo não conseguiu conter o avan-
ço da fronteira agrícola, sobretudo no Cerrado e na Amazônia, tampouco conseguiu impedir o 
aumento do uso de defensivos e organismos geneticamente modiicados. 

Por pressão de setores do agronegócio, fortemente representados no congresso nacional, 
em 2012 ocorreu a revogação do antigo Código Florestal protetivo (1965), substituído por um 
regramento mais lexível e permissivo em relação ao uso de áreas lorestadas. Outro fator que 
colocou em check a política ambiental brasileira foi a implementação de um novo programa 
desenvolvimentista do governo, a partir de 2007. O Plano de Aceleração do Crescimento, co-
nhecido como PAC, colocou em marcha um conjunto de obras de infraestrutura, em sua maioria 
projetada no período do regime militar, provocando signiicativo impacto ao meio ambiente e 
ao modo de vida de povos e comunidades tradicionais, sobretudo na Amazônia. Nesse contexto, 
o desenvolvimento econômico do País tem gerado uma série de conlitos e passivos socioam-

172 Ramos (2014: 490-491) acrescenta ainda que o PPG7 aportou investimentos na ordem U$ 463,1 milhões 
aplicados durante 17 anos em projetos de produção sustentável, conservação, pesquisa cientíica e fortaleci-
mento institucional, tanto de órgãos governamentais (federais e estaduais) quanto de redes e organizações 
da sociedade civil na Amazônia e na Mata Atlântica. 
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bientais ao longo do tempo, que seguem se avolumando e confrontando os interesses públicos e 
privados com os compromissos internos e externos do País com um modelo de desenvolvimento 
sustentável que contribua com a conservação da biodiversidade e a redução da pobreza.

Oscilando entre o progresso formal e os anacronismos empíricos da política brasileira 
de meio ambiente, a política de áreas protegidas no País se estrutura e se desenvolve por meio 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), cujo potencial de freio 
e contrapeso é estratégico no equilíbrio dos interesses sociais e econômicos sobre a terra e suas 
riquezas naturais. 

5.2 A ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
DA NATUREZA

As áreas naturais destinadas à conservação, em conformidade com a deinição de área 
protegida expressa no texto da Convenção sobre a Diversidade Biológica, estão sujeitas a um re-
gime especial de administração. No Brasil existem vários tipos de áreas legalmente protegidas, 
tais como as áreas de preservação permanente e as reservas legais em propriedades privadas. 
A denominação unidade de conservação (UC) para este tipo de área protegida foi adotada para 
distingui-la de outras áreas naturais protegidas, que possuem inalidade e manejo especíicos 
em relação ao conjunto de áreas naturais tuteladas por diversos regimes de propriedade e con-
servação dos recursos e ecossistemas. 

A instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) no 
ano de 2000 pode ser considerada a principal medida de alavancagem de uma política brasileira 
de áreas protegidas, concentrada nas unidades de conservação173. A legislação que passou a 
ordenar o conjunto diversiicado de UCs já existentes e a regular os procedimentos relativos à 
criação e ao funcionamento desses empreendimentos ecológicos, estabeleceu que a inalidade 
desse sistema é assegurar a proteção de amostras representativas e ecologicamente viáveis das 
diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, 
mantendo-se o foco na salvaguarda do patrimônio biológico existente. Deste modo, os objeti-
vos do SNUC estão focados na proteção de espécies ameaçadas de extinção; na preservação e 
restauração da diversidade de ecossistemas naturais; na utilização dos princípios e práticas de 
conservação da natureza no processo de planejamento e gestão de estratégias de desenvolvi-
mento; na recuperação de ecossistemas degradados; no fomento da pesquisa cientíica básica 
e aplicada; na promoção da educação ambiental, da recreação em contato com a natureza e do 
turismo ecológico. 

O SNUC foi estruturado como um sistema abrangente e integrador de diferentes tipos 
de áreas protegidas. Sua inovação consiste na incorporação de novos conceitos e práticas de 
conservação da biodiversidade em área na política ambiental brasileira. Assim, na coniguração 
desse sistema foram agregadas categorias de manejo de UCs, nas quais a proteção dos recursos 
173 O SNUC foi estabelecido pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamentou o art. 225, § 1o, incisos 

I, II, III e VII da Constituição Federal de 1988.



103

naturais indispensáveis à reprodução física e cultural de populações tradicionais é o principal 
desaio. Nas UCs que compõem o grupo de uso sustentável, onde há presença de populações 
tradicionais, o manejo da área está condicionado ao respeito e à valorização do conhecimento 
e da cultura desses grupos sociais. Nesse caso, a legislação aponta que o poder público tem a 
atribuição de promovê-las social e economicamente, em bases justas e sustentáveis.

No entanto, a primeira versão do SNUC formulada no inal da década de 1980 reletia 
predominantemente uma visão convencional da conservação da natureza174. A proposta de es-
truturação da Rede Brasileira de Áreas Protegidas se concentrava basicamente nas categorias 
de UCs de proteção integral, onde a presença humana e o uso direto dos recursos são proibidos, 
consagrando o manejo dessas áreas como ilhas de conservação e reproduzindo um padrão bio-
centrista fragmentado, dicotômico e excludente nesse campo175.

Deste modo, observa-se que o Projeto de Lei do SNUC encaminhado pelo governo ao 
congresso nacional em 1992, com exceção da área de proteção ambiental (APA), não integrou 
outras categorias de uso sustentável dos recursos, tais como as lorestas nacionais e as reservas 
extrativistas, instituídas anteriormente. Contudo, o longo período de tramitação desse projeto 
de lei no congresso abriu a possibilidade de diálogo mais amplo com a sociedade, por meio de 
consultas públicas. A oitiva da sociedade alargou a visão sobre a coniguração do SNUC e pro-
vocou diversas alterações na proposta original do governo. 

Além da incorporação das RESEXs no SNUC, a proposição de outra categoria de ma-
nejo dos recursos atinente às terras indígenas gerou muita polêmica e não prosperou. A Reserva 
Indígena de Recursos Naturais (RIRN) causou muita controvérsia e resistência à participação 
das terras indígenas na Rede Brasileira de Áreas Protegidas, formada exclusivamente pelas 
UCs. 

A RIRN foi idealizada como uma categoria de uso sustentável dos recursos naturais e 
conigurava uma estratégia de conservação voluntária dos povos indígenas, à semelhança da 
concepção da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)176. Seu objetivo se concentrava 
na proteção dos recursos existentes nas terras indígenas, com base na sua relevância ambiental, 
além de potencialmente solucionar os conlitos decorrentes da sobreposição com as unidades de 
conservação já existentes (SANTILLI, 2004). Entretanto, não houve consenso no debate sobre 

174 A primeira versão do SNUC foi elaborada pela Fundação Pró-Natureza (FUNATURA), uma organização 
da sociedade civil conservacionista, contratada em 1989 pelo governo brasileiro para elaborar uma proposta 
de organização da rede de unidades de conservação brasileiras (MERCADANTE, 2001).

175 Mercadante (2001: 199) chama atenção para os argumentos da Exposição de Motivos da Presidência da 
República, que propunha a criação do SNUC, justiicando a importância das unidades de conservação estri-
tamente relacionada ao problema da extinção de espécies e perda de biodiversidade em si, sem estabelecer 
qualquer nexo ou referência ao que essa perda afeta em termos de qualidade de vida das pessoas, corroboran-
do com a abordagem convencional das ilhas de conservação e nos valores intrínsecos dessas áreas naturais 
(PALOMO et al., 2014).

176 Tal como a adesão voluntária de proprietários de áreas naturais que se dispunham a conservá-las e titulá-las 
como uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), de acordo com o art. 21 da Lei nº 9.985/00 
(SNUC).
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a incorporação de terras indígenas no SNUC, e a RIRN não foi contemplada na versão inal do 
projeto de lei177. 

O SNUC formalmente instituído representa o resultado do jogo de forças travado entre 
diferentes segmentos da sociedade civil e do governo, de tal maneira que o SNUC tornou-se 
mais abrangente que sua proposta original encaminhada ao congresso nacional em 1992. As-
sim, a estratégia de conservação da biodiversidade em área passou a contar com doze categorias 
de UCs, subdivididas em dois grupos de manejo: proteção integral e uso sustentável. 

O principal objetivo das UCs do grupo de proteção integral é a preservação da natureza. 
Nas áreas em que este tipo de empreendimento ecológico é implantado, manteve-se a proibição 
da ocupação humana e o uso direto dos recursos naturais178. Já no grupo das UCs de uso susten-
tável, o objetivo primordial é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 
da biodiversidade. As principais características e os objetivos das doze categorias de unidades 
de conservação do SNUC são apresentados no quadro 2. 

Quadro 2 – Categorias de manejo do SNUC

GRUPO
CATEGORIA  
DE MANEJO CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS

PROTEÇÃO 
INTEGRAL

Estação Ecológica (ESEC)

Área terrestre ou marinha de posse e domínio públicos, com ca-
racterísticas naturais relevantes de fauna e lora, admitindo áreas 
modiicadas com vistas à sua restauração. Destinada à preserva-
ção da natureza e à pesquisa cientíica.

Monumento Natural 
(MONA)

Destinado à preservação de sítios naturais raros, singulares ou 
de grande beleza cênica, incluindo áreas públicas e particulares 
(em caso de compatibilidade de uso).

Parque Nacional (PARNA), 
Parque Estadual ou  
Parque Natural Municipal

Destinado à preservação de ecossistemas naturais de grande re-
levância ecológica e beleza cênica. As áreas dos parques são de 
posse e domínio públicos.

Refúgio de Vida Silvestre 
(REVIS)

Destinado à proteção de ambientes naturais com condições para 
existência ou reprodução de espécies ou comunidades da lora 
local e da fauna residente ou migratória. Inclui áreas públicas ou 
particulares.

Reserva Biológica  
(REBIO)

Destinada à preservação integral da biota e demais atributos 
naturais existentes em seus limites, sem interferência humana 
direta ou modiicações ambientais. 

177 Segundo Mercadante (2001), assessor parlamentar que subsidiou o deputado federal Fernando Gabeira, re-
lator do Projeto de Lei do SNUC no congresso nacional, a RIRN não foi incorporada ao sistema por pressão 
do executivo, dos preservacionistas e, inclusive, de entidades ligadas à questão indígena. 

178 A única exceção admitida na legislação do SNUC é o caso da ocupação da área por populações tradicionais 
(Art. 42 da Lei nº 9.985/00). Mais recentemente foram ainda excetuados os casos em que as UCs de proteção 
integral se sobrepõem e/ou são submetidas ao regime jurídico de dupla afetação com terras indígenas. Esses 
casos serão abordados no último capítulo Conlitos Etnoecológicos no SNUC.
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GRUPO
CATEGORIA  
DE MANEJO CARACTERIZAÇÃO E OBJETIVOS

USO  
SUSTEN- 
TÁVEL

Área de Proteção  
Ambiental (APA)

Extensa área com ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióti-
cos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-es-
tar das populações humanas.
Destinada à proteção da diversidade biológica, visa disciplinar o processo 
de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais em 
áreas públicas e privadas. 

Área de Relevante  
Interesse Ecológico 
(ARIE)

Área pública ou privada de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocu-
pação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 
exemplares raros da biota regional.
Destinada a manter os ecossistemas naturais de importância regional ou 
local e regular o uso dos recursos naturais.

Floresta Nacional  
(FLONA),  
Estadual e  
Municipal

Extensa área de posse e domínio públicos, com cobertura lorestal de espé-
cies predominantemente nativas. Destinada ao uso múltiplo sustentável dos 
recursos lorestais e à pesquisa cientíica. 
Admite populações tradicionais que habitam a área antes da implantação 
da UC. As condições dessa permanência e uso dos recursos comuns são 
estabelecidas no plano de manejo da unidade e em regulamento.

Reserva de  
Desenvolvimento 
Sustentável (RDS)

Área natural de domínio público (área privada será desapropriada, quando 
necessário). Abriga populações tradicionais, cuja identidade e modo de vida 
se baseiam em sistemas de manejo sustentável dos recursos naturais de uso 
comum, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições eco-
lógicas locais. 
Destinada à preservação da natureza e à manutenção das condições e dos 
meios necessários à reprodução e à melhoria da qualidade de vida das po-
pulações tradicionais, por meio do manejo sustentável dos recursos naturais 
comuns, bem como da valorização e do aperfeiçoamento do conhecimento 
e das técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por essas populações. 

Reserva  
Extrativista 
(RESEX)

Área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 
baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsis-
tência e na criação de animais de pequeno porte.
Destina-se a proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e as-
segurar o uso sustentável dos recursos naturais protegidas pela UC. Área de 
domínio público, com uso concedido às populações extrativistas.

Reserva de Fauna 
(REFAU)

Área natural de posse e domínio públicos, com populações animais de es-
pécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias. Destinada 
a estudos técnico-cientíicos sobre o manejo econômico sustentável de re-
cursos faunísticos.

Reserva Particular 
do Patrimônio Na-
tural (RPPN)

Área natural de domínio privado, gravada com perpetuidade. Destinada à 
conservação da biodiversidade. O gravame dessas áreas consta de termo de 
compromisso assinado perante o órgão ambiental, mediante interesse públi-
co (municipal, estadual e federal), e será averbado à margem da inscrição no 
Registro Público de Imóveis.

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Lei nº 9.985/00, 2017. 
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Essas categorias de manejo das UCs são deinidas no processo de criação das UCs, com 
base em estudos técnicos e cientíicos que as justiiquem do ponto de vista ambiental, como já 
ocorria anteriormente. No entanto, observa-se que uma das principais inovações introduzidas 
pela legislação do SNUC está relacionada à participação social. Neste sentido, a previsão de 
consulta pública prévia e informada à população local179 para criação de uma UC em determi-
nado território é uma medida que potencialmente aprimora a proposta apresentada pelo governo 
e confere maior legitimidade social ao empreendimento ecológico a ser instituído.

A instalação de uma UC é delagrada pela sua instituição formal, mediante ato norma-
tivo do poder público, que deine seus limites físicos e objetivos de conservação. Como medida 
protetiva, a legislação do SNUC determina que, uma vez criada oicialmente, a UC só poderá 
ser desconstituída ou ter seus limites reduzidos mediante lei especíica180.

As condições de funcionamento das UCs são de responsabilidade do poder público181. 
Os mecanismos inanceiros do SNUC182 e o orçamento público devem garantir a efetividade 
desses empreendimentos ecológicos, que contam com arranjos institucionais especíicos de to-
mada de decisão para sua operação. Nesta perspectiva, destaca-se o plano de manejo como o 
principal instrumento de regramento do acesso e do uso dos recursos comuns nas áreas naturais 
protegidas. 

O plano de manejo é caracterizado por um documento técnico de planejamento e nor-
mas, altamente especializado, fundamentado em estudos cientíicos, predominantemente bioló-
gicos. Ele traça o caminho a ser trilhado pela UC rumo às suas metas especíicas e mais amplas 
de conservação no território. Via de regra, até a instituição do SNUC, esse documento era o 
resultado das decisões unilaterais do estado, compartilhadas em alguns casos com especialis-
tas, os quais apontavam as melhores práticas de conservação para determinadas espécies, ecos-
sistemas e paisagens. Os usuários diretos dessas áreas e recursos comumente não participavam 
do processo de planejamento conduzido pelo governo, o qual, por sua vez, não incorporava o 
conhecimento ecológico local nem as dinâmicas socioeconômicas estabelecidas no território, 
no regramento do manejo da biodiversidade mais adequado à realidade empírica.

Com o SNUC, também se inaugurou a gestão participativa das UCs. Nesta perspectiva, 
a legislação estabeleceu os conselhos consultivos e deliberativos como lócus de governança de 
primeira instância das UCs183. Em nível regional intermediário, foi estabelecido que um conse-
lho consultivo deva mobilizar a gestão integrada e participativa das UCs com outras áreas pro-

179 Consideradas as mais restritivas do SNUC, as categorias ESEC e REBIO foram excluídas da obrigatorieda-
de da consulta pública prevista para sua instalação em áreas públicas e privadas, de acordo com o §4º do art. 
22 da Lei nº 9.985/2000.

180 Em consonância com o inciso III, §1º, art. 225 da Constituição Federal de 1988.
181 Com exceção das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN).
182 A compensação ambiental, a cobrança pela captação de água, pelo uso da imagem, de ingressos de visitação 

pública, entre outros mecanismos ains.
183 Em conformidade com o enfoque ecossistêmico adotado pela CDB (Decisão V/00) recomendando que a 

tomada de decisão ocorra nos níveis mais baixos, pelos atores locais. O conselho das UCs é a instância que 
reúne competências para promover o diálogo, a cooperação e a integração político-institucional do sistema 
no seu território de abrangência, conforme sua regulamentação no Decreto nº 4340/02.
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tegidas em paisagens mais amplas. Deste modo, a legislação indica claramente que as decisões 
em diferentes níveis transescalares devem passar por um processo democrático de consulta ou 
deliberação do coletivo de atores sociais (usuários, diretos e indiretos, e parceiros) envolvidos 
na pactuação dos diferentes usos de uma unidade ou de um conjunto de UCs184. 

A instituição desses conselhos representou uma mudança de paradigma na gestão das 
UCs, porque rompeu com o autoritarismo dos planos de manejo elaborados de forma excludente 
até então. Depois disso, os conselhos passaram a introduzir uma dinâmica participativa e de 
corresponsabilização na coordenação e controle desses empreendimentos ecológicos, conferin-
do maior legitimidade social à sua operação.

Outro aspecto inovador do SNUC, que reforça a atualidade da sua abordagem alinhada à 

evolução conceitual e normativa das áreas protegidas, refere-se à conectividade socioecológica 
da rede de UCs existentes. A interligação das UCs e a sinergia gerada entre elas mobilizam o 
potencial de resultados benéicos do SNUC à biodiversidade e à melhoria da qualidade de vida 
da população, em contextos de desenvolvimento socioeconômico variados e variáveis. 

Nesta perspectiva, a coniguração espacial do SNUC na paisagem se desenvolve em 
uma escala crescente, cujo início é na unidade de conservação. Desta forma, a instalação desse 
tipo de empreendimento deve lançar mão dos mecanismos dispostos na própria legislação do 
SNUC para começar a funcionar e se conectar territorialmente (física e/ou estruturalmente) 
em níveis transescalares. As iguras a seguir ilustram esse processo, a começar pelo nível local 
com o estabelecimento de uma zona de amortecimento de impactos socioecológicos no entorno 
imediato aos limites da UC. Nessa área de transição, especialmente, deve-se estipular com os 
usuários dos recursos naturais o manejo mais adequado, visando à proteção do ecossistema 
abrigado pela UC185. 

Figura 16 – Unidade de conservação e zona de amortecimento

Fonte: Adaptado de Palomo et al., 2014.

Ampliando a escala territorial em um nível intermediário, a interligação entre as UCs 
propicia trocas e luxo gênico entre elas. Esse fenômeno pode ser alavancado pelo estabeleci-

184 Art. 15, §5º; Art. 17, §5º; Art. 18, §2º e §5º; Art. 20, §4º e §6º e Art. 29 da Lei nº 9.985/00.
185 A zona de amortecimento foi prevista no Art. 2, Inciso XVIII; Art. 5, Inciso XIII; Art. 19, §6º; Art. 25; Art. 

27, §1º; Art. 41, §1º, Inciso II; Art. 46, § único e Art. 49, § único da  Lei nº 9.985/00, com a inalidade de evitar 
ou minimizar os efeitos externos negativos sobre as unidades de conservação. Essa zona possui relativo grau 
de restrição de uso e as áreas rurais incluídas em seus limites não poderão ser urbanizadas.
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mento formal de corredores ecológicos, ilustrado na igura 17. Esse instrumento previsto no 
SNUC186 inclui as UCs, suas zonas de amortecimento e as zonas de interstício entre elas. Nessas 
áreas, não é estabelecida nenhuma restrição adicional à legislação ambiental vigente. Para efeito 
de gestão, um corredor ecológico tem o mesmo tratamento de uma zona de amortecimento, que 
é gerida pela UC e onde os usos dos recursos comuns devem ser combinados entre os diferentes 
usuários.

Figura 17 – Corredores ecológicos interligando UCs

Fonte: Adaptado de Palomo et al., 2014.

A conexão das UCs próximas, justapostas ou sobrepostas com outras áreas protegidas 
(públicas e privadas), em paisagens cada vez mais amplas, se desenvolve por meio do estabele-
cimento da gestão integrada e participativa das áreas que constituem um mosaico de proteção 
ecossistêmica no território, representada na igura a seguir. 

Figura 18 – Mosaico de áreas protegidas

Fonte: Adaptado de Palomo et al., 2014.

No âmbito do SNUC, esse conjunto de áreas protegidas é formalmente reconhecido pelo 
Ministério do Meio Ambiente (ou por estados e municípios) e passa a funcionar com a instala-
ção de um conselho do mosaico, que é o locus para tratar de assuntos de interesse das UCs no 
contexto mais abrangente do território, planejando com os usuários dos recursos e parceiros as 
ações integradas na área de abrangência do mosaico. 

186 Art. 2, Inciso XIX e Art. 5, Inciso XIII da Lei nº 9.985/00.
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De acordo com Pellin (2018), atualmente existem 24 mosaicos de áreas protegidas, oi-
cialmente reconhecidos, como ilustrado na igura 19.

Figura 19 – Mapa de localização dos mosaicos oicialmente instituídos

Fonte: Pellin, 2018.
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Além dos mosaicos, as reservas da biosfera foram incorporadas ao SNUC como uma 
estratégia adicional de gestão integrada e participativa de paisagens mais amplas, ilustrada 
anteriormente (igura 10). Combinada com os mecanismos do SNUC, uma reserva da biosfera 
abrange as UCs, suas zonas de amortecimento, corredores ecológicos, outras áreas protegidas 
públicas ou privadas, bem como as zonas de transição e de interstício entre elas.

Em diferentes escalas territoriais, considerando a coniguração biomática da maioria das 
reservas da biosfera estabelecidas no Brasil, representada a seguir (igura 20), compreende-se  
que a efetividade desse mecanismo no âmbito do SNUC pode ser alavancada por meio da ins-
tituição ou incorporação de mosaicos de áreas protegidas, abrigados dentro dos seus limites e 
integrados por ações planejadas e coordenadas pelos Comitês Estaduais das Reservas da Bios-
fera, previstos no modelo de gestão concebido pelo Programa MaB da UNESCO187. 

Figura 20 – Abrangência das reservas da biosfera brasileiras por bioma

Fonte: IA-Reserva da biosfera da mata atlântica188. 

A coniguração das interfaces das reservas da biosfera com os mosaicos de áreas prote-
gidas pode ser observada na sequência:

187 O Programa MaB (Man and Biosphere) da UNESCO foi abordado no capítulo 1.
188 Disponível em: < http://www.rbma.org.br/index.asp>. Acesso em: 27 ago. 2017. 



111

Figura 21 – Interfaces das reservas da biosfera com os mosaicos de áreas protegidas

Fonte: Adaptado de ICMBio (2015). 

A efetividade desses arranjos que promovem a conectividade física e estrutural entre as 
partes do SNUC, aumentando as trocas entre as UCs e destas com o ambiente circundante em 
dimensões cada vez mais amplas da paisagem, dependem das estruturas de gestão e governança 
operadas pelos órgãos ambientais responsáveis por esses empreendimentos ecológicos e pelo 
Sistema como um todo. A eiciência dessas estruturas do SNUC é fundamental à obtenção de 
resultados favoráveis e condizentes com a robustez da rede brasileira de UCs na atualidade. 
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5.2.1 A rede brasileira de unidades de conservação

O SNUC é um sistema federativo, formado por uma rede diversiicada de unidades de 
conservação públicas e privadas, sob jurisdição municipal, estadual ou federal, localizadas em 
todos os biomas do território nacional.

Atualmente, a Rede Brasileira de Áreas Protegidas compreende um universo de 2071 
UCs, abrangendo uma superfície de 1.585.778 km2 (158 milhões de hectares) do território nacio-
nal. O quadro a seguir exibe uma síntese do conjunto de UCs federais, estaduais e municipais, 
incluindo as Reservas Particulares do Patrimônio Natural, e sua distribuição espacial na porção 
continental e marinha do território.

Quadro 3 – A rede de unidades de conservação formadora do SNUC 

Número total
2.071 unidades

324 unidades federais
666 unidades estaduais
245 unidades municipais
833 RPPN (634 federais, 198 estaduais e 1 municipal)

Dimensão espacial
1,58 milhões km²

17,5% do território continental 1,51% do território marinho

6,3% proteção integral
11,2% uso sustentável

0,1% proteção integral
1,4% uso sustentável

Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do MMA, 2017189. 

Os dados revelam que a cobertura de proteção das áreas naturais na parte continental já 
superou a meta de 17% pactuada em Aichi (2012) pelos países membros da CDB. Todavia, as 
metas pactuadas internamente elevaram o compromisso brasileiro para 30% de cobertura de 
proteção no bioma Amazônia, mantendo o percentual de 17% nos demais biomas continentais. 
Na porção marinha do território nacional, observa-se que essa proteção é desproporcional ao 
ambiente terrestre e está muito distante da meta de Aichi, que é de 10%.

As totalidades numéricas do SNUC são publicizadas no âmbito do Cadastro Nacional 
de Unidades de Conservação, gerido pelo Ministério do Meio Ambiente. A igura 22 traz um 
quadro detalhado da Rede Brasileira de Áreas Protegidas por esfera de governo.

189 Dados disponíveis em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/CNUC_FEV17%20-%20B_Cat.
pdfρ. Acesso em: 07 fev. 2017.
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Figura 22 – Dados consolidados das unidades de conservação no SNUC 

Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (2017)190.

Embora o número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) eleve signi-
icativamente o quantitativo de unidades de conservação nas esferas federal e estadual, propor-
cionalmente sua dimensão espacial não provoca o mesmo impacto na abrangência territorial do 
SNUC. No entanto, revela um número expressivo de proteção voluntária nessa modalidade de 
conservação da natureza e o potencial de conectividade com outras UCs e outras áreas protegi-
das em diferentes contextos da paisagem.

Na esfera municipal, a categoria parque natural predomina no grupo das UCs de pro-
teção integral. Entretanto, embora o número de UCs desse grupo de proteção estrita ultrapas-
se em aproximadamente 50% o total das UCs de uso sustentável, sua abrangência territorial 
representa, inversamente, cerca de 17% da superfície de proteção das UCs do grupo de uso 
sustentável. Deste modo, veriica-se que a política de áreas protegidas na esfera municipal está 
direcionada ao manejo sustentável dos recursos, com expressiva concentração numérica e dis-
tribuição espacial na categoria área de proteção ambiental (APA), cujo manejo é mais lexível e 
está focado no desenvolvimento territorial sustentável.

Na esfera estadual, veriica-se o mesmo padrão da política em âmbito municipal. A 
categoria parque estadual representa em torno de 70% do total das UCs do grupo de proteção 
integral. No entanto, a estação ecológica, cujo manejo é mais restritivo do que o dos parques, é 
a segunda categoria do grupo de proteção integral que mais se destaca no sistema estadual de 
áreas protegidas. A superfície de proteção do grupo de categorias de uso sustentável é quatro 
vezes maior do que a abrangência territorial das UCs de proteção integral, repetindo a predo-
minância da categoria APA. Entretanto, as lorestas estaduais e as reservas de desenvolvimento 
sustentável se destacam em número e área no sistema estadual191.

Na esfera federal, constata-se um relativo equilíbrio entre as UCs do grupo de proteção 
integral e de uso sustentável. Enquanto quantitativamente a diferença em número de UCs de uso 
190 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/CNUC_FEV17%20-%20B_Cat.pdfρ. 

Acesso em: 07 fev. 2017.
191 Com exceção do quantitativo de RPPNs estaduais, que é superior, mas que representa apenas 2,5% da super-

fície das APAs e cerca de 4% do total das UCs de uso sustentável na esfera estadual.
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sustentável alcança perto de 20% a mais do que as de proteção integral, essa diferença em área 
cai signiicativamente e é praticamente inexistente, representando apenas 1% em relação ao to-
tal da superfície das UCs do sistema federal. Nessa esfera, também se observa maior diversida-
de entre as categorias de manejo. Embora as APAs tenham um peso relevante no grupo de uso 
sustentável (26%), as lorestas nacionais e as reservas extrativistas lideram em número e área, 
abarcando cerca de 70% do total desse grupo192. Em relação às categorias de proteção integral, 
como nos âmbitos estadual e municipal, predomina o parque nacional, representando aproxi-
madamente 50% do total do número de UCs nesse grupo e perto de 70% do total da superfície 
protegida. Contudo, além da categoria parque, as estações ecológicas e as reservas biológicas se 
destacam nesse grupo com os maiores quantitativos em número e área, alcançando a marca de 
43% do total de UCs e cerca de 30% do total de área protegida. 

Embora a dimensão territorial do sistema federal de UCs (50%) seja próxima do sis-
tema estadual (46%) em relação à totalidade do SNUC, constata-se a diferença entre eles no 
direcionamento de suas políticas. Em âmbito estadual, assim como no municipal, as estratégias 
de conservação da biodiversidade em área se concentram no uso direto dos recursos naturais, 
enquanto no sistema federal veriica-se um aparente equilíbrio entre os grupos de proteção in-
tegral e de uso sustentável, com ênfase em determinadas categorias de manejo, como revela a 
igura subsequente. 

Figura 23 – Unidades de conservação federais por categoria de manejo

Fonte: ICMBio, 2017.

Constata-se ainda que a expansão da Rede Brasileira de Áreas Protegidas, após a insti-
tuição do SNUC, aponta para uma curva de crescimento mais acentuada de unidades de con-
192 Excluindo-se o quantitativo numérico de RPPNs.
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Figura 25 – Distribuição territorial das unidades de conservação federais e estaduais

Fonte: ICMBio, 2016.

O Pantanal, seguido do Pampa e do bioma Marinho Costeiro são aqueles com a menor 
cobertura de proteção em área. No entanto, apesar da grande quantidade de UCs e da dimen-
são dessas áreas protegidas na Amazônia, não foram encontrados dados disponíveis acerca 
da representatividade ecossistêmica do SNUC, que permita uma avaliação do grau efetivo de 
proteção de amostras signiicativas dos ecossistemas brasileiros.

O grande desaio de sistemas na dimensão transescalar do SNUC se concentra na mo-
bilização, no controle e na coordenação da rede de UCs, com vistas a garantir a sua evolução 
no tempo e no espaço. Neste sentido, compreende-se que a estrutura de governança do SNUC 
exerce um papel estratégico na dinamização desses processos.
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5.2.2 A governança do SNUC

O SNUC é um sistema aberto no qual as UCs estão em contato direto com o ambiente 
em que estão inseridas, inluenciando e sendo inluenciadas por ele, em processo contínuo de 
retroalimentação. O controle no processamento das retroalimentações do SNUC é essencial à 
sua vitalidade, assim como das suas partes, que constituem subsistemas autônomos e interde-
pendentes entre si e do sistema maior. É nesta perspectiva que a entropia positiva é tão impor-
tante à evolução do SNUC. Ela favorece o processo contínuo de retroalimentação das UCs e 
mantém o sistema como um organismo vivo, resiliente, capaz de receber, processar e se adaptar, 
devolvendo ao ambiente algo diferente do que recebeu. 

A igura abaixo apresenta uma síntese da estrutura de gestão e governança legalmente 
estabelecida para promover o funcionamento do SNUC193, que é um subsistema no âmbito do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), operador da Política Nacional de Meio Am-
biente e de Biodiversidade. 

Figura 26 – Estrutura de gestão e governança do SNUC

Fonte: Elaborado pela autora, 2018

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)194, em âmbito 
federal, e os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente são responsáveis pela operaciona-

193 Art. 6 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000)
194 O Instituto Chico Mendes foi criado em 2007, sucedendo o IBAMA na gestão das UCs federais, em uma 

conjuntura política de enorme pressão sobre o órgão, para viabilizar o licenciamento ambiental dos grandes 
empreendimentos de infraestrutura, de interesse do governo depois do lançamento do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) naquele mesmo ano. Assim, sob o pretexto de tornar o IBAMA mais célere e 
eiciente na expedição das licenças ambientais, o Ministério do Meio Ambiente decidiu monocraticamente 
proceder à divisão das atribuições do órgão e criar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade por medida provisória, de forma açodada, reproduzindo na estrutura do novo órgão a mesma lógica 
fragmentada e dicotômica, extremamente desagregadora, que deu origem ao IBAMA em 1989, consolidan-
do verdadeiros nichos de poder na sua estrutura organizacional, constituída a partir da junção das estruturas 
e modus operandi dos órgãos que lhe antecederam, quais sejam: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF), Superintendência de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), Superintendência da Borra-
cha (SUDHEVEA) e Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República (SEMA). Nesse 
contexto, torna-se evidente a contradição que a própria desarticulação interna do MMA revela, ao descon-
siderar o PNAP instituído um ano antes, com ênfase em uma abordagem ecossistêmica integradora. Assim, 
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lização do SNUC, nas suas esferas de competência, assumindo a gestão das UCs e a coordena-
ção de suas respectivas redes de áreas protegidas.

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é o órgão central responsável pela coordenação 
do SNUC. Dentre suas atribuições, destacam-se a regulação e o fomento necessário ao funcio-
namento das redes de UCs, nas três esferas de governo, favorecendo as condições de integração 
das ações entre os órgãos gestores e a conectividade entre as UCs, considerando os próprios 
dispositivos do sistema já mencionados anteriormente. Desta forma, o MMA potencializa e 
fortalece o SNUC, tornando-o resiliente e ampliando sua capacidade de adaptação às mudanças 
ao longo do tempo. 

A coordenação desse sistema no MMA se inscreve na esfera de competência da Se-
cretaria Nacional de Biodiversidade, a cargo do Departamento de Áreas Protegidas, que deve 
operacionalizar a gestão integrada do SNUC. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão máximo da Política 
Nacional de Meio Ambiente e constitui a instância consultiva e deliberativa do SNUC. Sua 
principal atribuição é acompanhar e avaliar a implementação do sistema e seus resultados. 
Além da Plenária dos seus membros, o CONAMA também atua por meio de Câmaras Técnicas 
(CT) para tratar de temáticas especíicas. A CT que discute os assuntos relativos ao SNUC é a 
de ‘Gestão Territorial, Unidades de Conservação e Demais Áreas Protegidas’. No entanto, vale 
destacar que esta CT, que se supõe ativa e operante, não se reúne desde 2014. Adicionalmente, 
veriica-se ainda que, dentre os processos arquivados nesse período, nenhum deles tratava do 
acompanhamento ou da avaliação do SNUC195. 

Assim sendo, considerando a importância do papel do CONAMA, a inércia da câmara 
técnica revela uma debilidade no funcionamento dessa estrutura, que indica ao mesmo tempo 
a baixa capacidade dessa política na mobilização de setores do governo e da sociedade civil 
para tratar de assuntos atinentes ao SNUC com regularidade. Ao negligenciar essa função, o 
CONAMA deixa de contribuir com o aprimoramento e a evolução do sistema. Sua inatividade 
também prejudica a memória institucional da política de unidades de conservação, favorecendo 
tanto a sua precarização como a de outras políticas públicas e programas governamentais ains, 
socialmente construídos na última década. 

Deste modo, com uma estrutura de coordenação nacional inoperante196, sem acompa-
nhamento nem avaliação regulares pelos órgãos diretamente responsáveis pelo SNUC, o siste-
ma apresenta disfunções estruturais importantes, com certo grau de entropia, que acabam se 

o Instituto Chico Mendes, que nasceu dividido entre a gestão das UCs com gente e sem gente, mesmo tendo 
remodelado a sua estrutura organizacional para uma matriz processual transversal, opera de forma desarti-
culada desde a sua origem. 

195 Segundo a Lista de Presença dos Conselheiros CT de Gestão Territorial, Unidades de Conservação e demais 
Áreas Protegidas: 2012/2014. Disponível em: http://www2.mma.gov.br/port/conama/. Acesso em: 08 ago. 
2017.

196 Nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União passou a acompanhar e avaliar a implementação do SNUC, 
inicialmente no bioma Amazônia, identiicando uma série de falhas na coordenação do SNUC e fazendo 
várias recomendações. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-coordenada-
-em-unidades-de-conservacao-da-amazonia.htmρ. Acesso em: 08 jul. 2017. 
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reletindo na reprodução de uma atitude de apatia da sociedade em relação aos rumos da política 
nacional de áreas protegidas. Esse comportamento dos atores sociais se vê reletido nos desdo-
bramentos do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), que será abordado na 
sequência.

5.3 PNAP: A TESSITURA DE UMA POLÍTICA DE CONSERVAÇÃO SOCIALMENTE IN-
CLUSIVA E INTEGRADA NA PAISAGEM

Esta parte se desenvolve em estilo etnográico, com base na experiência da autora na 
condução dos processos relatados acerca da construção participativa do Plano Estratégico Na-
cional de Áreas Protegidas (PNAP). Neste sentido, reconhece-se que “todos os escritos etnográ-
icos são, em alguma extensão, autobiográicos”197.

Quando o SNUC ainda era recente no cenário da política ambiental brasileira, a apro-
vação do Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB em 2004 implicava o compro-
misso dos países membros da convenção, como o Brasil, a adotar o estabelecimento de sistemas 
abrangentes de áreas protegidas como estratégia prioritária à proteção da biodiversidade e ao 
desenvolvimento territorial sustentável de paisagens mais amplas, contribuindo com a redução 
da pobreza198. Neste sentido, a construção do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 
(PNAP) constitui um capítulo à parte na história da política brasileira de áreas protegidas.

O PNAP começou a ser traçado em 2004, delineando o caminho para internalizar no 
País as metas do Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas. Esse Programa representou 
uma ruptura política e conceitual com o modelo separatista e secularmente excludente das áreas 
protegidas, mantidas como ilhas de conservação da natureza, desconectadas da realidade socio-
econômica circundante na maioria dos países. À época, essa decisão da CDB induzia as áreas 
protegidas a produzirem benefícios socioecológicos além de suas fronteiras, projetando uma 
ação coordenada entre os países, visando a metas globais de conservação da biodiversidade e 
de alívio da pobreza, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ixados pela 
ONU até 2015.

No Brasil, o debate do Programa na Comissão Nacional da Biodiversidade (CONA-
BIO)199, envolvendo representantes de governo e de organizações ambientalistas e socioambien-
talistas da sociedade civil, favoreceu o estabelecimento de uma aliança cooperativa para imple-
mentação do Programa de Áreas Protegidas no País. Esta aliança foi formalizada num protocolo 

197 Coffey, 1999: 119.
198 Decisão VII. 28, da CDB. O Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas foi considerado o mais abran-

gente e ousado proposto pela Convenção até aquele momento. O desenho do programa foi inluenciado pelas 
recomendações oriundas do V Congresso Mundial de Parques, realizado em Durban pela União Mundial 
para a Natureza (UICN), no ano de 2003. O tema ‘Benefícios além das fronteiras’ rompeu com o paradigma 
excludente que o isolacionismo das áreas protegidas provocou em sua história. O Plano de Ação e o Acordo 
de Durban deinitivamente impulsionaram a CDB a adotar uma política de conservação da biodiversidade 
comprometida com a redução da pobreza.

199 Órgão colegiado do MMA, responsável pelo acompanhamento e avaliação da Política Nacional de Biodiver-
sidade.
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de intenções, no qual o Ministério do Meio Ambiente (MMA) se comprometia a criar o Fórum 
Nacional de Áreas Protegidas200 e a construir uma política mais abrangente de áreas protegidas, 
ancorada no SNUC. Esta medida contemplava a inclusão socioecológica de importantes áreas 
de manejo comunitário - como as terras indígenas, os territórios quilombolas e tradicionais - 
nas estratégias de conservação, concentradas até então, exclusivamente, na rede brasileira de 
unidades de conservação formadora do SNUC. Em contrapartida, as organizações parceiras 
ofereceriam apoio técnico e inanceiro ao governo, para o desenvolvimento das ações no âmbito 
dessa agenda delagrada pelo novo Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB.

Embora os objetivos desse programa fossem bastante abrangentes, foram deinidas me-
tas especíicas para as áreas terrestres até 2010 e para as áreas marinhas até 2012. O prazo para 
integração das áreas protegidas terrestres e marinhas em paisagens mais amplas foi ixado para 
2015. Os principais elementos que se destacam na reestruturação da política mundial de áreas 
protegidas, com base nesse programa, iam além da representatividade ecológica e da efetivi-
dade de gestão das áreas protegidas, pois reforçavam a ideia de uma abordagem sistêmico-so-
cioecológica considerando a integração dessas áreas em paisagens mais amplas, introduzindo o 
conceito de equidade na repartição de custos e benefícios decorrentes da implementação dessa 
política.

No contexto nacional, as metas da CDB foram adensadas pelas deliberações da primeira 
Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada em 2003, fortalecendo a estratégia de am-
pliação do escopo da política de gestão territorial da biodiversidade. Até mesmo o Ministério 
do Meio Ambiente chegou a discutir com o IBAMA a pertinência de se instituir uma política 
nacional de áreas protegidas, mais abrangente que o SNUC. 

A proposta de um sistema que contemplasse, além das UCs, outras áreas naturais de ma-
nejo comunitário, incluindo neste rol ainda as reservas legais e outras áreas com potencial con-
tribuição subsidiária à conservação da biodiversidade, como as próprias áreas de preservação 
permanente (APPs), estava ancorada em abordagem conceitual avançada e tenderia a fortalecer 
o papel das UCs nesse novo cenário. 

Em um contexto de novos desaios, o MMA criou o Fórum Nacional de Áreas Protegi-
das201, em 2004, inaugurando um espaço de diálogo e participação da sociedade civil no proces-
so de construção dessa nova política de conservação com inclusão social202. O funcionamento 

200 Idealizado como um espaço público de diálogo, participação e controle social sobre a política brasileira de 
áreas protegidas.

201 Portaria MMA nº 134. Publicada no DOU em 08.06.2004.
202 Reforçando inclusive o objetivo/diretriz do SNUC em relação à participação da sociedade na política na-

cional de unidades de conservação. Nesse contexto, a Dra. Marta Irving (UFSC) idealizou o Seminário 
Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social (SAPIS), que está na sua oitava edição (2017). O SAPIS 
inaugurou em 2005 um espaço acadêmico plural de relexão sobre as políticas e práticas de inclusão social 
no SNUC, reunindo pesquisadores, gestores, parceiros da sociedade civil, povos indígenas e comunidades 
tradicionais. Atualmente, o SAPIS inclui na sua programação o Encontro Latino-americano sobre Áreas 
Protegidas e Inclusão Social (ELAPIS), que está na sua terceira edição e busca ampliar o diálogo e a troca 
de saberes e experiências com os países vizinhos.
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desse fórum203 foi planejado pelo conjunto de representantes do governo e das organizações sig-
natárias do Protocolo de Intenções sobre Áreas Protegidas, e suas atividades se concentraram 
no desenvolvimento de estratégias que favorecessem inicialmente a implementação do SNUC.

Os temas priorizados pelo Fórum para alavancar a efetividade da rede brasileira de uni-
dades de conservação foram: (1) gestão participativa; (2) monitoramento da biodiversidade e (3) 
sustentabilidade inanceira do SNUC. O tratamento dessas temáticas contou com a participação 
voluntária de especialistas ad hoc, além do suporte inanceiro disponibilizado pelas organiza-
ções signatárias do protocolo de intenções, viabilizando a realização de reuniões, oicinas de 
trabalho, bem como a contratação de consultorias especialistas204.

Paralelamente à implantação do Fórum Nacional de Áreas Protegidas, foi realizado um 
levantamento interno das ações desenvolvidas por diversos setores do MMA que mantinham 
interface com o SNUC. As informações do ministério foram cotejadas posteriormente com as 
informações do IBAMA, responsável pela gestão das UCs federais naquela época. O resultado 
desse trabalho revelou empiricamente a fragmentação e a sobreposição das ações, evidenciando 
a duplicidade dos esforços do governo e a desarticulação das políticas implementadas pelos 
próprios órgãos gestores do SNUC, em âmbito federal. 

Àquela época, o IBAMA tinha na sua estrutura organizacional três instâncias em nível 
de direção para promover a gestão das UCs, subdividas por categorias de manejo. A Diretoria 
de Ecossistemas (DIREC) era responsável por todas as UCs do grupo de proteção integral e as 
Áreas de Proteção Ambiental (do grupo de uso sustentável); a Diretoria de Florestas (DIREF) 
era encarregada da promoção do manejo lorestal nas Florestas Nacionais; e o Centro Nacional 
de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT), ao qual se vinculavam 
as reservas extrativistas, lidava com a produção sustentável nessas áreas. 

Constatou-se então que as estruturas dessas instâncias triplicavam os serviços de cria-
ção e manejo das UCs federais dentro do próprio órgão. Elas representavam nichos de poder 
que se estabeleceram com a criação do IBAMA em 1989, depois da junção do Instituto Brasi-
leiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), da Superintendência de Pesca (SUPEPE), da Su-
perintendência da Borracha (SUDHEVEA) e da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência 
da República (SEMA)205. A fragmentação das políticas públicas estava na essência da cultura 
institucional patrimonialista do estado brasileiro que conformou esses órgãos, fortalecendo e 
reproduzindo nichos de poder que representavam interesses difusos e contraditórios206. 

203 O funcionamento do fórum foi objeto de estudo, cujo resultado pode ser conferido em: Oliveira, Maria 
Elizabeth. Fórum Nacional de Áreas Protegidas: a galáxia da Internet como alternativa para a difusão de 
informação e articulação social. Dissertação. UFRJ. 2007. 134 p.

204 O segundo número da Série Áreas Protegidas do Brasil (MMA) divulgou os resultados do GT sobre Gestão 
Participativa e, anos mais tarde, a TNC (The Nature Conservancy) publicou os resultados do estudo sobre 
a Sustentabilidade Financeira do SNUC. O GT sobre Monitoramento da Biodiversidade não concluiu suas 
atividades.

205 Órgãos extintos pelo Governo do Presidente Collor pela Lei nº 7.735/1989, que criou o IBAMA e incorporou 
as suas competências.

206 Menezes e Siena, 2010; Ferreira, 2012.
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Naquela conjuntura caótica e disfuncional, emergiu a necessidade imperiosa de orga-
nizar e integrar as ações, visando otimizar os recursos e os esforços institucionais, sobretudo 
na aplicação de vultosas quantias disponibilizadas pela cooperação internacional (PPG7) para 
implementação do SNUC207. 

Ainda em 2004, o governo lançou o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), 
concebido anteriormente no bojo de uma aliança de organizações ambientalistas internacionais 
e o governo brasileiro. O ARPA foi implementado de acordo com um projeto de cooperação 
internacional, negociado com o Banco Mundial, e contou com recursos do Fundo para o Meio 
Ambiente Global (GEF)208, do Banco Alemão KfW e do WWF209. Nessa época, o ARPA des-
pontou como o maior programa de áreas protegidas do mundo, cujo objetivo era ampliar a 
proteção do bioma em mais de 50 milhões de hectares, com a criação de novas unidades de 
conservação, além de promover a gestão e a consolidação de um conjunto de UCs já existentes 
na Amazônia. O programa foi idealizado para desenvolver ações inovadoras nas unidades con-
templadas em âmbito federal e estadual, com potencial de compartilhamento dos seus resulta-
dos com as demais UCs no âmbito do SNUC, contribuindo para alavancar o funcionamento do 
sistema nos demais biomas brasileiros. 

Quando o Ministério do Meio Ambiente colocou em discussão interna a proposta de 
uma Política Nacional de Áreas Protegidas, alinhada ao Programa de Trabalho sobre Áreas 
Protegidas da CDB, a intenção era valorizar e criar condições para fortalecer o potencial de 
contribuição das terras indígenas e dos territórios quilombolas, os quais passariam a contar com 
o amparo dessa nova política mais abrangente de áreas protegidas. O propósito era mobilizar 
políticas públicas especíicas para a conservação e o manejo sustentável dos recursos naturais 
comuns nessas áreas, fortalecendo o papel das unidades de conservação de forma subsidiária, 
utilizando os próprios mecanismos integradores do SNUC, tais como os corredores ecológi-
cos, os mosaicos e as reservas da biosfera. Tratava-se, portanto, de promover a inclusão social 
daqueles segmentos que não foram contemplados diretamente pela política de conservação da 
biodiversidade no SNUC210, e contribuir com a melhoria da qualidade de vida de grupos sociais 
mais vulneráveis às pressões do capital sobre os seus territórios e recursos comuns. A proposta 
que ampliava o escopo do SNUC reconhecia o valor estratégico das áreas de manejo comuni-
tário como elementos essenciais à conectividade do SNUC, potencializando as condições de 
alavancagem da conservação da biodiversidade em territórios mais amplos. Entretanto, depois 
de intenso debate, a proposta não vingou. Prevaleceu o argumento do IBAMA em torno do 

207 O PPG7 (Programa Piloto de Proteção das Florestas Topicais) investiu U$ 463,1 milhões na implementação 
de projetos na Amazônia e na Mata Atlântica por 17 anos (RAMOS, 2014: 490-491).

208 O GEF é o mecanismo de inanciamento da Convenção da Diversidade Biológica.
209 O Programa ARPA foi criado pelo Decreto nº 4.326, em 2002, e investiu U$ 115 milhões na sua primeira fase 

(2003-2010). Disponível em: <https://uc.socioambiental.org/programas/arpa>. Acesso em: 20  jun. 2017.
210 Vale lembrar que a RIRN foi descartada no debate do projeto de lei que instituiu o SNUC, na década de 

1990.
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custo político de se submeter um novo projeto de lei ao congresso nacional, sob o risco de se 
comprometer as conquistas recentes que o próprio SNUC havia logrado. 

Face ao recuo da proposta de instituição de um sistema mais abrangente de áreas prote-
gidas211, o assunto foi relegado a segundo plano. A estratégia adotada pela Diretoria de Áreas 
Protegidas do MMA foi adequar a proposta de uma nova política a um plano nacional de metas. 
O plano incorporaria as terras indígenas, os territórios quilombolas, as reservas legais e as áreas 
de preservação permanente, nos esforços de redução da taxa de perda de biodiversidade e de alí-
vio da pobreza em âmbito nacional. Nesta perspectiva, o ministério criou um grupo de trabalho 
(GT) com a missão de elaborar uma proposta do Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), 
composto paritariamente por membros do governo, representantes de populações tradicionais e 
de organizações da sociedade civil. 

Assim sendo, um dos principais objetivos do PNAP era deliberar de que maneira as áre-
as conservadas, além das UCs, poderiam receber incentivos à proteção e ao uso sustentável da 
biodiversidade, participando das estratégias de execução das metas do Programa de Trabalho 
sobre Áreas Protegidas da CDB.

Durante as negociações dessa política inclusiva e integradora de áreas protegidas, re-
presentantes da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)212, 

apoiados pela TNC (The Nature Conservancy)213, reivindicaram ao MMA a construção de um 
programa ambiental de abrangência nacional para todas as terras indígenas, nos moldes do 
Programa ARPA. O principal argumento da COIAB era a necessidade de uma política pública 
permanente, que garantisse a conservação e a recuperação ambiental das terras indígenas em 
todos os biomas, e não somente na Amazônia214. 

O pleito dos indígenas foi acolhido pelo MMA, porque oportunamente se alinhava e for-
talecia a estratégia de ampliação dos esforços de conservação da biodiversidade e de desenvol-
vimento territorial sustentável ao incluir as áreas de manejo comunitário dos recursos naturais, 
corroborando com as metas estratégicas ixadas pelo programa de trabalho da CDB de proteção 
da biodiversidade em paisagens mais amplas. 

Nesta perspectiva, o MMA criou outro GT paralelo ao GT do PNAP, com a inalidade 
especíica de elaborar uma proposta de projeto a ser submetido ao GEF. A composição desse GT 
era paritária entre representantes do governo e lideranças indígenas oriundas das cinco regiões 
geográicas do País. Deste modo, em 2005 foi elaborada a Nota Conceitual do Projeto de Pro-
teção, Conservação, Recuperação e Uso Sustentável da Biodiversidade nas Terras Indígenas, 
denominado GEF Indígena. Anos mais tarde, após aprovação do GEF em 2009, ele passou a ser 

211 A proposta de política de áreas protegidas mais abrangente, que constava no protocolo de intenções irmado 
para implementar o programa da CDB, nem chegou a ser debatida no âmbito do Fórum Nacional de Áreas 
Protegidas.

212 Naquela época, a COIAB era a principal interlocutora dos índios no MMA.
213 Organização internacional, líder na conservação da biodiversidade e do meio ambiente, atuando em várias 

partes do mundo.
214 O bioma Amazônia, incluindo as terras indígenas, já havia sido contemplado com recursos da cooperação 

internacional (PPG7).
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denominado Projeto de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas (GATI), tornando-se 
o principal instrumento de alavancagem da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas (PNGATI), que será abordada no próximo capítulo215. 

No entanto, durante o processo de construção do PNAP, observava-se a resistência dos 
representantes governamentais, tanto da FUNAI quanto do IBAMA, à inclusão das Terras Indí-
genas nessa política de conservação em área. Da parte ambiental, o argumento de cunho técnico 
se centrava na impossibilidade de controle direto por parte do governo nas terras indígenas, 
em virtude da autonomia dos índios sobre seus territórios e do direito de usufruto exclusivo 
das riquezas naturais nessas áreas. Deste modo, as terras indígenas seriam incompatíveis com 
a deinição de área protegida da CDB, que atribui objetivos especíicos de conservação para 
essas áreas. O outro argumento que pesou na ponderação dos agentes ambientais era relativo à 
possível divisão dos parcos recursos orçamentários destinados às unidades de conservação com 
as terras indígenas, o que afetaria a capacidade operativa desses empreendimentos ecológicos 
e, consequentemente, do próprio SNUC. Todavia, esse argumento de uma potencial disputa por 
recursos não se sustentou ao longo do processo, justamente porque já estava em andamento a 
elaboração do projeto para o GEF, para captação de recursos adicionais especíicos para for-
talecer a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável das terras indígenas, 
associados às metas da CDB216.

Da parte dos agentes indigenistas do governo no GT do PNAP, a resistência velava a 
desconiança de seus representantes acerca da real intenção do MMA ao incorporar as terras 
indígenas no plano em construção. O principal temor era ter a competência da proteção das ter-
ras indígenas usurpadas pelo MMA, o que se supunha comprometer a autonomia e os direitos 
dos índios sobre seus territórios e recursos naturais comuns, caso fossem somente destinados à 
conservação da biodiversidade. Tal suspeita se enraizava em experiências conlituosas de inter-
face das TIs com as UCs sobrepostas. A memória viva dessa relação violenta em algumas áreas 
motivou os delegados indígenas presentes na primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente 
(2003) a deliberar sobre a desconstituição das UCs implantadas em suas terras217.

Nesse contexto, a falta de coniança mútua e a rivalidade dentro das próprias instâncias 
do governo levaram a FUNAI a declinar do acordo com o MMA, de forma unilateral, à revelia 
dos próprios representantes indígenas do GT que apoiavam o plano. A FUNAI não endossou 

formalmente o encaminhamento da proposta ao GEF em 2005, abortando a iniciativa na sua 
primeira tentativa. Tal fato gerou grande frustração na equipe que conduziu o processo de ela-
boração do PNAP no MMA e intensa revolta das lideranças indígenas envolvidas no processo218.

215 Em 2010, quando o GEF liberou os recursos para execução do projeto, e a Política Nacional de Gestão Ter-
ritorial e Ambiental de Terras Indígenas já estava em processo de construção.

216 Isto sem mencionar o grande volume de recursos aportados pela cooperação internacional, no âmbito do 
PPG7, para apoiar a demarcação, proteção e gestão ambiental das terras indígenas, abordado mais adiante 
neste capítulo.

217 Essa problemática será abordada no ultimo capítulo, que trata das sobreposições entre as UCs e as TIs.
218 As negociações do projeto só foram retomadas em 2007, por pressão dos próprios indígenas durante a COP 

8, sediada no Brasil, em 2006, ao se reunirem com o diretor geral do GEF para tratar do assunto diretamente, 
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A controvérsia dentro do próprio governo, tributária de perspectivas fragmentadas e 
ideologizadas, produziu um clima de incerteza entre os representantes indígenas acerca dos 
potenciais benefícios que essa política poderia trazer, caso aderissem a ela. 

No decorrer das negociações, o MMA se posicionou de forma menos polarizada e mais 
progressista. A Diretoria de Áreas Protegidas, que coordenava ambos os GTs (PNAP e GEF 
Indígena), reairmou o compromisso do governo em contemplar as terras indígenas nessa nova 
política, atendendo às demandas dos indígenas voltadas à proteção e à conservação das suas 
terras e recursos comuns. Além disso, havia o compromisso internacional do governo brasileiro 
com a ampliação do sistema de áreas protegidas no País, contemplando as áreas de manejo co-
munitário dos recursos naturais até então excluídas da política de UCs no âmbito do SNUC219.

Em que pese a complexidade desse contexto em 2005, as terras indígenas passaram a 
igurar no mapa oicial das Áreas Prioritárias para Conservação e Uso Sustentável da Biodiver-
sidade (iguras 24 e 25), alvo da transversalidade de políticas públicas de governo220. Além do 
seu enorme potencial de contribuição à conservação da natureza e ao equilíbrio do climático. 
Outro elemento fundamental, destacado inclusive pela CDB, correspondia aos conhecimentos 
tradicionais associados à biodiversidade, que fortaleciam sobremaneira o papel dos povos indí-
genas na conservação e no manejo sustentável da biodiversidade em seus territórios221. 

expondo as mazelas internas do governo federal.
219 Como mencionado anteriormente neste capítulo, a Reserva Indígena de Recursos Naturais (RIRN) não foi 

contemplada entre as categorias de manejo do SNUC.
220 Decreto nº 5.092/2004, que deine as regras para identiicação de áreas prioritárias para a conservação, utili-

zação sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do 
Meio Ambiente. 

221 Os conhecimentos tradicionais indígenas são destacados por Carneiro da Cunha (2012) como um valor es-
tratégico para a biodiversidade e para o desenvolvimento no futuro.
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Figura 27 – Áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodi-
versidade brasileira

Fonte: MMA, 2007222

222 Conforme Portaria n° 9, de 23 de janeiro de 2007 e Portaria MMA 223, de 21 de junho de 2016. Disponível 
em: http://www.mma.gov.br/biodiversidade/biodiversidade-brasileira/%C3%A1reas-priorit%C3%A1rias. 
Acesso em: 08 ago. 2017.
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Figura 28 – Unidades de conservação e terras indígenas

Fonte: MMA, 2007.

Não menos relevante nesse debate era o dever constitucional da União de proteger a 
integridade das terras indígenas para atender às necessidades de reprodução física e cultural 
dos índios, para as presentes e futuras gerações. Neste sentido, embora coubesse à FUNAI 
desempenhar esse papel, supletivamente os órgãos de governo compartilham a competência de 
salvaguardar o patrimônio da União e dos índios nessas áreas223. 

Havia muito dissenso na área ambiental do governo sobre a parcela de responsabilidade 
do Estado na proteção da cultura, dos conhecimentos tradicionais e dos modos tradicionais de 
uso dos recursos naturais praticados pelos indígenas em seus territórios. Nem todos os mem-
bros do GT compartilhavam da visão de que esta deveria ser uma ação estratégica no âmbito do 

223 Neste sentido, a polícia federal, o IBAMA e o exército eram comumente chamados a participar de operações 
conjuntas com a FUNAI para defesa das terras indígenas. 
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PNAP, para alavancar os esforços de redução da taxa de perda de biodiversidade e de promoção 
da qualidade de vida dos povos indígenas. 

Para o MMA, naquele momento, a inclusão das terras indígenas na política brasileira de 
áreas protegidas deveria ocorrer pelo fortalecimento dessas áreas e dos povos indígenas, me-
diante políticas públicas ambientais e indigenistas integradas, geridas de forma compartilhada 
com os índios e valendo-se principalmente dos instrumentos e mecanismos já existentes no 
próprio SNUC – a exemplo dos corredores ecológicos, dos mosaicos e das reservas da biosfera, 
já mencionados anteriormente. 

Com base no enfoque ecossistêmico que predominou no PNAP224, as terras indígenas 
poderiam se beneiciar de um conjunto de ações e incentivos da área ambiental225, dos quais 
foram excluídas até então226. Nesta perspectiva, a inclusão das terras indígenas na política de 
áreas protegidas passaria a produzir efeitos potencialmente positivos sobre a qualidade de vida 
das comunidades indígenas e sobre a salvaguarda do patrimônio cultural e biológico desses 
territórios. 

O debate com os representantes indígenas no âmbito do GT do GEF Indígena evoluiu 
ao ponto de se cogitar o estabelecimento de um sistema indígena de áreas protegidas, que seria 
aprofundado ao longo do desenvolvimento do próprio projeto apoiado pelo GEF227. 

Nesse contexto, vale lembrar que a questão indígena no campo da conservação da bio-
diversidade era pouco debatida no País no inal dos anos 1990. As primeiras experiências ama-
zônicas de gestão ambiental de terras indígenas iniciaram com ações apoiadas pela cooperação 
internacional, no âmbito do Programa de Proteção às Florestas Tropicais (PPG7). O Projeto De-
monstrativo de Povos Indígenas (PDPI), coordenado pelo MMA, ofereceu incentivos e condi-
ções para o desenvolvimento de experiências de manejo sustentável dos recursos comuns mais 
apropriado à realidade das comunidades indígenas na Amazônia. Outra ação estratégica para 
proteção das terras indígenas, também apoiada pelo PPG7, foi o desenvolvimento do Projeto de 
Proteção Territorial de Terras Indígenas na Amazônia Legal (PPTAL), coordenado pela FUNAI 
e executado paralelamente ao PDPI228. 

O PPTAL, além de gerar os primeiros estudos etnoecológicos para demarcação das TIs, 
protagonizado pelos índios, propiciou condições e experiências de autodemarcação das terras na 
região. Esse programa impulsionou a promoção dos direitos territoriais indígenas consagrados 
224 Em nível conceitual de abordagem e normativa.
225 O próprio acesso ao GEF foi facilitado no contexto do PNAP.
226 Ainda na primeira década deste século, o Banco Mundial mantinha protocolos de restrição de apoio às UCs 

que estivessem sobrepostas às terras indígenas ou com conlitos com as comunidades nessas áreas, no âmbi-
to do projeto “Corredores Ecológicos” e ARPA. Em 2008, o Banco Mundial lançou a publicação The Role of 
Indigenous Peoples in Biodiversity Conservation – The Natural but Often Forgotten Partners, sinalizando 
uma mudança de posição em relação aos povos e terras indígenas. 

227 Durante a 8ª Conferência das Partes da CDB, realizada no Brasil em 2006, a Diretoria de Áreas Protegidas 
do MMA realizou uma série de eventos paralelos, entre eles a discussão sobre a conservação da biodiver-
sidade em terras indígenas associada aos sistemas nacionais de áreas protegidas. Participaram da troca de 
experiências representantes do governo da Austrália e da Colômbia a convite do governo brasileiro.

228 Vale destacar que não havia integração entre esses projetos coordenados simultaneamente pelo MMA 
(PDPI) e pela FUNAI (PPTAL).
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na Constituição Federal de 1988 e apoiou a demarcação de cerca de 40 milhões de hectares de 
terras indígenas na Amazônia, consolidando uma vasta rede de proteção aos direitos indígenas. 

As relações institucionais entre os órgãos ambientais e o órgão indigenista eram tensas 
nos primeiros anos do novo milênio, permeadas por desconianças e rivalidades radicalizadas 
nas perspectivas biocentristas e antropocentristas que dividiam um campo extremamente fra-
gilizado na correlação de forças internas ao próprio governo229. A FUNAI vivia desde a década 
de 1990 um processo de desconcentração das políticas indigenistas voltadas à saúde e à edu-
cação, atribuídas aos Ministérios da Saúde e da Educação, respectivamente. O órgão acabou 
sendo levado a uma readequação institucional para atuar de forma indireta no contexto dessas 
políticas especíicas, perdendo seu protagonismo e controle sobre partes importantes da política 
indigenista, que passavam a ser compartilhadas com outros órgãos do governo. Neste contexto, 
a simples ameaça de ‘perder’ também a gestão das terras indígenas para o Ministério do Meio 
Ambiente, após a edição do Decreto nº 1.141, que tratava de ações ambientais nessas áreas230, 

acentuou o comportamento refratário da FUNAI no debate da conservação da biodiversidade 
das TIs no âmbito dos dois GTs (PNAP e GEF Indígena) em curso. 

No bojo dessas crises institucionais, ao inal dos trabalhos do GT do PNAP em 2006, 
apesar de haver a participação de um indígena no grupo231, a COIAB posicionou-se politica-
mente contrária a essa representação, protocolando uma carta de repúdio ao MMA, solicitando 
a exclusão das terras indígenas do PNAP. A COIAB não considerava que os índios estivessem 
representados no grupo, porque o indígena que participava do GT do PNAP não foi indicado 
pelos próprios índios, mas por uma entidade de defesa mais ampla dos direitos de povos e co-
munidades tradicionais: a Kanindé Associação de Defesa Etnoambiental. Surpreendentemente, 
quando a COIAB fez o anúncio da retirada das TIs do PNAP, a própria representação do IBA-
MA, que inicialmente havia se posicionado contrária à inclusão das TIs no plano, manifestou-se 
em oposição à postura da COIAB, alegando os esforços do MMA no sentido de contemplar as 
terras indígenas no plano em construção. O impasse causado por mais esse episódio foi contor-
nado quando o MMA restabeleceu o diálogo com a COIAB e a FUNAI. Assim, foi irmado um 
acordo e a portaria que instituía o GT foi reeditada para incluir formalmente a COIAB como 
um de seus membros oiciais232.

229 E isso icou evidente nas negociações do licenciamento ambiental dos grandes empreendimentos de in-
fraestrutura do governo federal no contexto do “PAC” (Programa de Aceleração do Crescimento), em cujas 
reuniões esta pesquisadora participava representando a FUNAI (2007-2009).

230 Este decreto foi editado em 1994 e estava associado à execução das ações do PDPI e PPTAL.
231 Almir Suruí, hoje uma liderança reconhecida nacional e internacionalmente, era um tímido estreante na 

interlocução com o governo, tendo sido indicado pela ONG Kanindé, que tinha assento no GT do PNAP 
representando as comunidades tradicionais. Nesse contexto, muito mais por ignorância do que por má-fé, a 
coordenação do GT supôs que os indígenas estavam representados na sua pessoa, uma vez que o CNS tam-
bém era membro do GT, representando os extrativistas.

232 Vale destacar que nesse interim a COIAB já participava oicial e ativamente do GT do GEF Indígena, mobi-
lizando lideranças e organizações indígenas a participarem desse processo de construção de uma estratégia 
nacional de conservação das terras indígenas.
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A construção do PNAP teve como base os quatro eixos temáticos estabelecidos no âm-
bito do Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB (Decisão VII/28). Os seus obje-
tivos e estratégias foram adaptados à realidade brasileira considerando as prioridades apontadas 
pelas deliberações das Conferências Nacionais de Meio Ambiente realizadas em 2003 e 2005. 

A formulação do PNAP se desenvolveu com o apoio de grupos especializados para tra-
tar de questões especíicas, além de contar com a realização de diversos eventos participativos 
(reuniões, seminários, oicinas, consultas), para aprofundar o conhecimento e traçar estratégias 
adequadas às temáticas consideradas mais complexas. Nesta perspectiva, ganharam relevo: a 
questão da contribuição das terras indígenas e dos territórios quilombolas à conservação da 
biodiversidade; as metas especíicas para as áreas protegidas marinhas, assim como a questão 
federativa do SNUC, que representava uma mudança paradigmática no padrão de articulação 
institucional transescalar com os órgãos ambientais dos estados, dos municípios e do Distrito 
Federal, além do IBAMA.

Ao longo dos trabalhos, o detalhamento das metas da CDB se concentrou nas unidades 
de conservação e no SNUC, uma vez que este já contava com instrumentos e mecanismos de 
promoção da gestão integrada já instituídos e regulamentados. Neste sentido, o SNUC repre-
sentou a base de operação da maior parte das estratégias propostas no PNAP. Deste modo, o de-
bate sobre os objetivos e estratégias relacionados às UCs foi realizado de forma articulada com 
a Câmara Técnica de Unidades de Conservação e outras Áreas Protegidas do CONAMA233. 

Na deinição das metas para os territórios indígenas e quilombolas, prevaleceu o respei-
to às cosmovisões e à diversidade cultural dos atores envolvidos nesse processo. Nesse contexto, 
o tempo necessário ao amadurecimento por parte desses grupos sociais em relação à sua adesão 
a essa nova política e a forma de contribuição de seus territórios aos objetivos do PNAP foram 
adequados aos prazos, adotando-se procedimentos diferenciados para esclarecer os pontos fun-
damentais para que os indígenas e quilombolas pudessem se posicionar sem a tutela do estado. 

Nesta perspectiva, foram realizadas oicinas com os indígenas e com os quilombolas 
separadamente, para apresentar o PNAP e discutir a política de áreas protegidas que se estava 
construindo, ancorada nos mecanismos do SNUC. Nesta trilha, buscou-se tornar evidente e 
transparente a motivação de integração dessas áreas de manejo comunitário ao PNAP, que vi-
sava promover a inclusão social dos grupos culturalmente diferenciados entre os beneiciários 
das políticas públicas ambientais relacionadas à conservação da biodiversidade em área, aliando 
a gestão ambiental e o manejo sustentável dos recursos naturais nesses territórios. Nesse con-
texto, seria possível incorporar o esforço de conservação voluntária e subsidiária234 dos povos 
indígenas e quilombolas em suas terras, incluindo as áreas naturais que efetivamente conser-
vam a biodiversidade brasileira, para além das UCs. Por esta razão, os objetivos do PNAP não 

233 CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do SNUC, tem a câmara técnica como a instância de acompa-
nhamento dessa política.

234 Atualmente a UICN reconhece os esforços de conservação voluntária e subsidiária de povos indígenas e 
tradicionais (BORRINI-FEYERABEND et al., 2014: 49-51).
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avançaram além da deinição de construção de políticas públicas destinadas especiicamente às 
terras indígenas e aos territórios quilombolas235.

Outro fato relevante no processo de construção participativa do PNAP foi a contribuição 
técnica e inanceira das organizações não governamentais signatárias do protocolo de inten-
ções mencionado anteriormente. Isto porque o orçamento governamental não era suiciente para 
sustentar um processo participativo ampliado, envolvendo especialistas, gestores e beneiciários 
dessa política na construção do PNAP. Assim, algumas organizações de âmbito nacional e ou-
tras de âmbito internacional sediadas no Brasil viabilizaram as condições de realização de parte 
dos eventos promovidos para discussão e detalhamento do plano, além da produção de materiais 
informativos ao longo desse processo236. 

As negociações desse apoio da sociedade civil ocorreram de forma aberta e transparen-
te, em reuniões com os signatários do protocolo de intenções. O MMA apresentou o orçamento 
disponível para a formulação do PNAP e as organizações conirmaram seu apoio adicional à 
programação do grupo de trabalho. Paralelamente, a Cooperação Técnica Alemã (GIZ), vin-
culada à execução do Programa ARPA, também contribuiu por meio de assessoria técnica ao 
planejamento do processo de construção do PNAP. Na ausência dessas parcerias, a elaboração 
do plano não resultaria nas estratégias plurais e inovadoras que o documento inal sintetizou.

No decorrer da construção do plano, outra cooperação técnica foi irmada pelo MMA 
com a Federação dos Parques Naturais Regionais da França, visando desenvolver um programa 
de formação em gestão territorial integrada e desenvolvimento sustentável de espaços naturais 
protegidos, destinado aos executores do PNAP. Essa estratégia foi adotada para preparar os 
agentes públicos a implementarem uma política paradigmática, de corte sistêmico, que exigiria 
um aporte adicional às suas competências para lidar com questões complexas e promover as 
adequações institucionais necessárias. Tratava-se, portanto, de qualiicar e estimular uma trans-
formação cognitiva e comportamental que se desdobraria em uma mudança radical do modelo 
de conservação convencional, fragmentado e excludente, de gerir esses espaços protegidos até 
então. 

O PNAP foi concebido nesse contexto para impulsionar a conectividade das unidades de 
conservação com outras áreas protegidas públicas e privadas, e promover a sua gestão integrada 
e participativa, mobilizando outras políticas setoriais e esferas administrativas de governo, a 
im de fomentar o desenvolvimento territorial sustentável em níveis transescalares. Além disso, 
o plano impulsionou a governança participativa do SNUC, fortalecendo o Fórum Nacional de 
Áreas Protegidas, os conselhos e outros lócus institucionais, promovendo a inclusão social de 

235 Objetivo geral nº 7 do Decreto nº 5.758/06: “Estabelecer um programa nacional de conservação e uso sus-
tentável da diversidade biológica em terras indígenas e terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
dos quilombos”.

236 Entre outras organizações, citam-se o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IIEB) e Instituto So-
cioambiental (ISA), de âmbito nacional, e WWF, TNC e CI (Conservation International), de âmbito inter-
nacional.
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segmentos tradicionalmente excluídos da política de conservação, como as comunidades indí-
genas e quilombolas. 

Assim, as terras indígenas e quilombolas, outras áreas de conservação comunitária, 
reservas legais, áreas de preservação permanente, entre outras áreas naturais, foram desig-
nadas como elementos integradores da paisagem no PNAP. Essas áreas naturais foram desta-
cadas no plano por desempenharem um papel complementar às unidades de conservação no 
âmbito do SNUC. Elas preenchem alguns ‘vazios’ de proteção especial de ecossistemas não 
abarcados pelas UCs e são essenciais à conectividade do SNUC em paisagens abrangentes. A 
inclusão socioecológica dessas áreas em uma política de áreas protegidas indica uma estratégia 
de adensamento do SNUC, para torná-lo empiricamente mais efetivo e mais representativo dos 
ecossistemas brasileiros, potencializando os seus resultados em níveis transescalares.

 A tessitura de um arranjo inovador de gestão integrada de paisagens mais amplas, 
baseado nos próprios instrumentos do SNUC é um dos maiores desaios do PNAP para imple-
mentar o Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB. Signiica colocar em prática 
a conformação de um gradiente de proteção da natureza considerando uma rede composta de 
UCs de proteção integral e de uso sustentável, integradas a outras áreas naturais protegidas ou 
conservadas no território. Ao se formarem, os conjuntos de áreas protegidas passam a consti-
tuir múltiplos subsistemas interconectados, que devem ser geridos por estruturas participativas 
com a função de mobilizar e dinamizar a operacionalização integrada do SNUC, como prevê a 
legislação. Deste modo, a rede de unidades de conservação coniguraria os pontos de interseção 
da teia de relações biofísicas e político-institucionais transescalares complexas que os arranjos 
de gestão integrada do SNUC representam. 

Para reforçar essa política mais abrangente, os princípios, as diretrizes, os objetivos e 
as estratégias do PNAP apontam para promoção da conectividade, organicidade, efetividade e 
equidade no SNUC. Ao realçar o papel das áreas com reconhecimento internacional, além das 
reservas da biosfera, os sítios do patrimônio mundial e os sítios Ramsar de zonas úmidas am-
pliam o leque de fortalecimento da proteção das áreas naturais representativas de ecossistemas, 
podendo incluir as terras indígenas e os territórios quilombolas nessas estratégias internacio-
nais de conservação. 

Face ao desaio de uma mudança paradigmática no modo de gerir as UCs no território, a 
estratégia adotada pelo MMA para alavancar um processo político pedagógico na implementa-
ção do PNAP foi celebrar um acordo com o Ministério do Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente da França237. A cooperação Brasil-França, centrada em um enfoque ecossistêmico de 
desenvolvimento territorial sustentável dos espaços naturais protegidos, se concretizou em um 
edital de fomento a projetos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA)238. O objetivo 
dessa iniciativa visava fomentar ações de desenvolvimento territorial sustentável, por meio da 

237 Formalizado por meio de um memorando de entendimentos irmado com a Embaixada da França no Brasil 
em 2005.

238 Adotado como ação de contrapartida brasileira para o fortalecimento do ARPA, priorizando o bioma Ama-
zônia e as UCs contempladas no programa.
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mobilização dos atores sociais locais e da constituição formal de mosaicos de áreas protegidas 
em diferentes biomas, incentivando a integração de terras indígenas, territórios quilombolas 
e reservas legais, entre outras áreas naturais conservadas. Esse edital foi fundamental para 
induzir experiências inovadoras de integração de diversos tipos de áreas protegidas em vários 
biomas brasileiros, além de impulsionar o desenvolvimento territorial com base na conservação 
e no uso sustentável da biodiversidade239. As experiências geradas por esses projetos renderam 
muitos aprendizados, associados ao apoio da cooperação técnica com a França, cuja parceria 
com o governo e com a sociedade civil deu origem à Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas240.

O documento inal do PNAP elaborado pelo grupo de trabalho do MMA foi submetido 
à consulta pública (via internet) em janeiro de 2006. Sua repercussão foi maior do que o espe-
rado pela equipe do ministério. Após a intensa mobilização em torno da proposta apresentada e 
debatida com os delegados das conferências estaduais e posteriormente na segunda Conferência 
Nacional do Meio Ambiente (2005), a proposta do PNAP foi disponibilizada no sítio eletrônico 
do Fórum Nacional de Áreas Protegidas, na plataforma do MMA. Em 24 horas ocorreram mais 
de 10 mil acessos ao documento, provocando um colapso no sistema eletrônico do ministério, 
que não estava preparado para tantos acessos e downloads simultâneos naquela época, revelan-
do o interesse despertado na sociedade sobre o tema das áreas protegidas. 

As manifestações críticas mais veementes à nova política partiram, sobretudo, daqueles 
que representavam o pensamento convencional conservador241, que consolidou o ideário român-
tico da natureza intocada242, predominante nas UCs do grupo de proteção integral243.

Após a incorporação das contribuições oriundas da consulta pública, a proposta do 
PNAP foi submetida ao referendo do pleno do CONAMA, com o propósito de obter o reconhe-
cimento e a chancela do órgão consultivo e deliberativo do SNUC, para fortalecer institucio-
nalmente a política a ser decretada pela Presidência da República. A consulta ocorreu durante 
a reunião extraordinária do CONAMA, às vésperas da 8ª Conferência das Partes da CDB no 
Brasil, em março de 2006. Nessa ocasião, os representantes da Confederação Nacional da Agri-
cultura (CNA) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI), apoiados por representantes de 
setores do próprio governo federal, tentaram obstruir a manifestação do CONAMA, alegando 
o desconhecimento do teor do PNAP e reivindicando maior participação desses setores produ-
tivos na formulação da proposta, com o claro propósito de postergar a instituição do PNAP244. 

239 O Edital FNMA nº 01/2005 selecionou 7 projetos (3 na Amazônia, 1 na Caatinga, 1 no Cerrado e 2 na Mata 
Atlântica), com um montante de investimento de R$ 4 milhões, para inanciar as atividades de mobilização 
dos atores locais, elaboração de diagnósticos, mapeamentos e planejamento de ações potencializadoras do 
uso sustentável da biodiversidade na área do mosaico.

240 Delilis et al., 2010. 
241 Disponível em: <http://www.oeco.org.br/colunas/marc-dourojeanni/16383-oeco-15416/>. Acesso em: 08 ago. 2017.
242 Diegues, 1996; e Diegues, 2001.
243 Mesmo em áreas repletas de comunidades indígenas e tradicionais, como se abordará mais adiante.
244 Isso ocorreu apesar da realização de reunião especíica com a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e 

a Confederação Nacional da Indústria (CNI) para debater a proposta do PNAP, antes da reunião do CONAMA.
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As questões críticas do PNAP se concentravam nas metas de abrangência da proteção 
dos ecossistemas nos ambientes terrestres e marinhos, internacionalmente pactuadas em 10% 
do território nacional àquela época. Nesta perspectiva, a Rede Brasileira de Áreas Protegidas 
terrestres, considerando o SNUC e as demais áreas protegidas, já ultrapassaria largamente este 
percentual. A incorporação das Zonas de Exclusão de Pesca como estratégia para conservação 
de áreas marinhas, entre outras medidas de controle do uso dos recursos naturais em ambientes 
terrestres, representavam restrições ao avanço do capital sobre áreas não exploradas, provocan-
do grande reação dos setores desenvolvimentistas da sociedade e do governo245.

Durante o embate travado no CONAMA acerca de um plano que potencialmente re-
sultasse no fortalecimento das áreas protegidas individualmente, e do seu conjunto, no âmbito 
do sistema maior, o SNUC fez alorar as contradições entre os interesses econômicos privados 
da sociedade e privatistas do governo246 em relação aos interesses públicos de conservação da 
biodiversidade, desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida. 

A intervenção do Secretário Executivo do MMA na mediação desse embate, que colocou 
em risco a própria instituição do PNAP, foi precisa ao explicitar a contradição dos interesses em 
jogo, posicionando-se irmemente em relação aos compromissos do governo brasileiro com a 
aprovação do plano, que internalizava o Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB, 
às vésperas de o País sediar a VIII Conferência das Partes da Convenção. O argumento do secre-
tário posicionou o PNAP como um documento político de intenções, que ainda passaria por uma 
fase de pactuação de suas metas, sobre as quais se negociaria e se estabeleceria empiricamente a 
política de áreas protegidas no País. O endosso do CONAMA ao PNAP foi obtido em uma vota-
ção acirrada em plenária, com resultado favorável à sua instituição pelo Presidente da República. 

O PNAP representa uma política pública complexa e polêmica, que mobiliza interesses 
econômicos e ideologias radicalizadas, que o converteram em um campo de disputas e rivali-
dades. O Decreto247 do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas só foi assinado um mês 
após a realização da COP da CDB no Brasil, e irmou como objetivo superior dessa política o 
estabelecimento de um sistema abrangente de áreas protegidas ecologicamente representativo, 
efetivamente manejado, integrado a paisagens terrestres e marinhas mais amplas até 2015. 

A estratégia de execução do PNAP em sua multidimensionalidade previa uma coorde-
nação democrática, representativa dos atores e setores envolvidos nessa política, e a operacio-
nalização do Fórum Nacional de Áreas Protegidas e da Estratégia Nacional de Comunicação e 

245 Os objetivos do PNAP atingiam os interesses de setores econômicos ligados ao agronegócio, à produção de 
energia, à extração mineral e pesqueira, e ao transporte, entre outros, que enxergavam as UCs e outras áreas 
protegidas como obstáculos ao desenvolvimento de suas atividades.

246 Assim como de setores do próprio Governo.
247 Decreto nº 5758, de 13 de abril de 2006.
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Educação Ambiental sobre Unidades de Conservação (ENCEA)248 do SNUC, como os princi-
pais instrumentos de participação, diálogo e cooperação entre governo e a sociedade249. 

Nesse processo de produção de novos arranjos institucionais e instrumentos para dar 
efetividade ao PNAP, antes mesmo que sua comissão coordenadora fosse instalada, vários acor-
dos de cooperação técnica foram irmados entre o MMA e os órgãos estaduais de meio ambien-
te, FUNAI, SEPPIR (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Pre-
sidência da República), e as organizações signatárias do protocolo de intenções que mantiveram 
o compromisso de apoiar o MMA na fase de implementação do plano. A princípio, com esta 
estratégia, o Ministério planejou constituir uma rede de operadores do PNAP, por meio da ar-
ticulação institucional com os órgãos executores do SNUC e com os parceiros governamentais 
e não governamentais, para criar condições de funcionamento dessa nova política integradora 
das áreas protegidas.

No entanto, a primeira reunião da Comissão Coordenadora do PNAP250 parece ter sela-
do o im prematuro do próprio plano. A apresentação de uma proposta de plano operativo pelo 
MMA, contendo metas e prioridades a serem debatidas na reunião da comissão provocou novo 
embate entre os seus membros. A polêmica entre os representantes do IBAMA e do MMA, de-
fensores do PNAP e das suas metas, com os representantes dos Ministérios de Minas e Energia 
e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que voltaram a questionar o PNAP e suas estraté-
gias de conservação no território, polarizou o debate e esvaziou a reunião encerrada pelo MMA 
sem qualquer encaminhamento. Desde então, a agenda do PNAP foi paralisada pelo governo. 
Sem coordenação e metas pactuadas para alcançar seu objetivo superior, o PNAP se tornou 
mais uma entre tantas outras políticas públicas que icaram no papel.

Nessa condição de existência formal, o PNAP serviu para legitimar a captação de recur-
sos internacionais para conservação da biodiversidade, além de objeto de estudos acadêmicos 
sobre a política de áreas protegidas no Brasil251. Seu marco legal teve pouca ou nenhuma eicá-
cia na adoção de abordagem socioecológica do SNUC, associada à gestão integrada das UCs 
com outras áreas protegidas e conservadas em paisagens mais amplas. 

Na prática, o que se observa é que todo o processo de mobilização social para cons-
trução de uma nova política brasileira de áreas protegidas não evoluiu no tempo e no espaço, 

248 O PNAP dispõe em suas diretrizes: utilizar o Fórum Nacional de Áreas Protegidas como instância de comu-
nicação, participação, colaboração e controle social sobre o PNAP; e a ENCEA como uma estratégia funda-
mental ao desenvolvimento da capacidade institucional, relacionada à gestão do SNUC e para conservação 
e uso sustentável da biodiversidade nas terras indígenas e nas terras quilombolas. 

249 Vide o documentário: Áreas Protegidas: uma nova história da conservação no Brasil, produzido pela Pin-
dorama Filmes, consignado pelo MMA em 2006, como o primeiro instrumento de divulgação do PNAP: 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watchςv=LQpY6zLdpMYρ. Acesso em: 02 fev. 2017. 

250 Instituída pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da portaria nº 63, de 12 de junho de 2006. Vide com-
posição da comissão coordenadora do PNAP no ANEXO H. 

251 Os anais do Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social (VII SAPIS & II ELAPIS, 2015) 
registraram vários trabalhos sobre ou que faziam referência ao PNAP. Demais trabalhos acadêmicos es-
tão disponíveis em: <http://www.ambiente-augm.ufscar.br/uploads/A1-003.pdf>; <http://www.ivt-rj.net/sa-
pis/2006/pdf/ElizabethOliveira.pdfρ. Acesso em: 10 ago. 2017.; entre outros.
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porque não foi nutrido pelas retroalimentações esperadas com as trocas entre suas partes e o 
ambiente institucional com base no funcionamento do SNUC. 

Os mosaicos de áreas protegidas que foram instituídos experimentalmente no contexto 
do PNAP252 e apoiados tecnicamente pela Cooperação Francesa, entre outros existentes, não 
contam com uma política de fomento à gestão integrada no território. Em 2014, na contramão 
da história, a direção do Instituto Chico Mendes resolveu desativar a Coordenação de Mosaicos 
e Corredores, eliminando o único lócus institucional de fomento à gestão integrada das UCs 
federais entre si e com outras áreas protegidas no território nacional253. Nesse contexto, não pa-
rece existir um esforço consistente por parte do governo federal no sentido de implementar de 
fato uma política de gestão integrada das unidades de conservação com outras áreas protegidas 
públicas e privadas, em conformidade com a legislação do SNUC e com os compromissos inter-
nacionais assumidos pelo País. Atualmente, os mosaicos que foram oicialmente reconhecidos 
pelo MMA e tentam de alguma forma promover a gestão integrada das UCs com as demais 
áreas protegidas, o fazem por iniciativa e mobilização dos atores locais. 

Ainda que empiricamente o PNAP siga inativo, vale destacar que, em 2013, a CONA-
BIO254 ratiicou a estratégia do plano para garantir o cumprimento da Meta 11, do Plano de Ação 
2020 da CDB (Metas de Aichi)255. A decisão dessa comissão reforçou a importância das terras 
indígenas e de outras áreas naturais conservadas no cômputo da área total protegida em âmbito 
nacional. Oportunamente, com esta medida, o Brasil ultrapassa com folga a meta de 17% de 
cobertura dos ambientes terrestres, airmando-se como a maior rede de áreas protegidas do 
mundo. No entanto, acumula um passivo em relação à proteção dos ambientes marinhos, que 
não chega a 2% de cobertura.

252 Como um legado da Cooperação Francesa para as Áreas Protegidas, foi instituída a Rede Mosaicos, mantida 
voluntariamente por parceiros dos Mosaicos reconhecidos oicialmente pelo MMA e que apoiam as iniciati-
vas de gestão integrada das áreas protegidas, cujas dinâmicas locais foram fortalecidas com esse processo. 
Neste contexto, destaca-se a experiência do Mosaico Grande Sertão-Veredas (Cerrado) mantido com apoio 
da FUNATURA; e o Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará (Amazônia) mantido com apoio do IEPÉ 
(Instituto de Pesquisa e Formação Indígena) – o único mosaico que integra oicialmente terras indígenas 
na sua constituição. Para mais informações sobre estes e outros mosaicos, como o “Central Fluminense” e o da 
“Bocaina”, que foram instituídos sem o fomento do FNMA, acesse: <http://www.redemosaicos.com.br/ρ.

253 A Coordenação de Mosaicos e Corredores do Instituto Chico Mendes chegou a realizar duas capacitações 
sobre gestão integrada de mosaicos de áreas protegidas (2010 e 2012), reunindo os diversos atores (governa-
mentais, não governamentais, extrativistas, indígenas, entre outros) que atuam nessa agenda, com resultados 
extremamente positivos para manter a mobilização, a atualização das informações e a integração dos atores 
em diferentes níveis transescalares. Nesse contexto, destaca-se o estudo realizado por Daniele Gidsicki: 
Avaliação de Efetividade de Mosaicos de Áreas Protegidas no Brasil (2012), que chegou a propor um proto-
colo de monitoramento e avaliação dos mosaicos. Para saber mais, visite: <http://www.redemosaicos.com.
br/arquivos_dados/arq_downloads/mmidia-id-77.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2017.

254 Resolução CONABIO nº 63, de 03 de setembro de 2013. Disponível em: <http://www.rbma.org.br/anuario-
mataatlantica/pdf/metas_nacionais_biodiversidade_cdb_2020.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2017.

255 Decisão X/2 da CDB aprova o Plano de Ação 2011-2020. Meta 11: “Em 2020, pelo menos 17% das zonas 
terrestres e de águas continentais, e 10% das zonas costeiras e marinhas, especialmente áreas de impor-
tância particular para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, devem estar conservadas por meio de ge-
renciamento eiciente e equitativo, ecologicamente representadas, com sistemas bem conectados de áreas 
protegidas e outras medidas eicientes de conservação baseadas em área, e integradas em mais amplas paisa-
gens terrestres e marinhas”. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf2008_dcbio/_arquivos/
metas_aichi_147.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2017.
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Assim, os espasmos institucionais formais nessa direção surtem pouco efeito sobre a 
realidade empírica. A essência da política brasileira de áreas protegidas, concentrada exclusi-
vamente nas UCs, como ilhas de conservação, limita o seu potencial e faz com que o SNUC 
funcione apenas parcialmente. Ele não é visto nem gerido como um sistema complexo, multidi-
mensional e integrado interna e externamente. 

Operado de forma fragmentada e carente de governança autêntica e transparente o sis-
tema e suas partes tendem a gozar de baixa legitimidade social, sem desenvolver seu potencial 
de manejo ecologicamente prudente, ao sabor das mudanças de orientação ideológica adotadas 
pelas elites governamentais ao longo do tempo. A política que tem prevalecido é operada se-
gundo uma ótica com viés reducionista, que se airma privilegiando a proteção patrimonial da 
natureza, a contenção do desmatamento e a manutenção dos serviços ambientais. Entretanto, o 
descolamento desses instrumentos do contexto territorial onde são implantados tem produzido 
uma série de externalidades complexas, dentre as quais se destacam os conlitos com os povos 
indígenas e as comunidades tradicionais, tornando essas áreas vulneráveis às pressões cada vez 
mais intensas do mercado competitivo sobre o patrimônio natural brasileiro. Tudo isto vem con-
tribuindo para agravar o baixo nível de aderência dessa política pela sociedade, que não percebe 
claramente os seus benefícios, ao contrário da forte pressão exercida pelos setores empresariais, 
vinculados ao estilo dominante de desenvolvimento econômico sobre essas áreas, consideradas 
improdutivas256.

O PNAP projetou uma política abrangente para fortalecer a conservação da biodiversi-
dade em área para além das UCs, como estratégia de enfrentamento do embate de forças que 
deine os rumos desse modelo (in)sustentável de desenvolvimento. O plano não propunha uma 
simples reforma na política de áreas protegidas brasileira. A intencionalidade desse processo 
era produzir uma mudança paradigmática, que implica uma profunda transmutação cognitiva 
e comportamental, para romper com o modelo convencional fragmentado, dicotômico e ex-
cludente que predominava na política de unidades de conservação. Neste sentido, o esforço 
envidado na construção do PNAP buscou expandir o SNUC e transformá-lo empiricamente em 
um sistema integrado de áreas protegidas e conservadas, capaz de promover o desenvolvimento 
territorial sustentável considerando o potencial de manejo contido nas unidades de conservação 
e nas demais áreas naturais integradas em corredores ecológicos, mosaicos, reservas da biosfera 
e outras áreas tituladas como sítios Ramsar e sítios do patrimônio mundial. 

O compromisso brasileiro com o Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas e com o 
alcance das Metas 2020 de Aichi no âmbito da CDB revela a atualidade do PNAP257. Mesmo no 
papel e sem metas pactuadas, o decreto do plano contribuiu com o fortalecimento de uma agen-
da de conservação das terras indígenas e ainda guarda um enorme potencial de transformação 
dessa realidade caótica das áreas protegidas no Brasil.

256 Sobre o impacto das áreas protegidas para o agronegócio, consultar: <https://www.embrapa.br/gite/projetos/
alcance/index.html>. Acesso em: 10 ago. 2017.

257 Prates; Irving, 2015.
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6 O ENLACE DA POLÍTICA AMBIENTAL COM A POLÍTICA INDIGENISTA

Este capítulo desenvolve uma abordagem evolutiva da política indigenista brasileira até 
a sua hibridização mais recente com a política ambiental, resultando na Política Nacional de 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) 258. O protagonismo indígena na 
construção de políticas públicas do seu interesse aponta para um tipo de ecologismo dos índios, 
incorporado como uma bandeira de luta no movimento indígena atual.

6.1 DIACRONIA DA POLÍTICA INDIGENISTA BRASILEIRA: A RELAÇÃO DO ESTADO 
COM OS POVOS INDÍGENAS

Em 1500, sem imaginar o trágico destino de milhões de indígenas que viviam livres na 
terra brasilis, os povos Tupi-Guarani do litoral receberam os juruá (não índios) amistosamente, 
quando o português Pedro Alvares Cabral aportou na região do Monte Pascoal, ao sul da Bahia, 
com suas naus e caravelas. Neste lugar, chamado de Pindorama259 pelos povos seminômades 
que ali viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura, tão simbólico na formação do povo 
e da nação brasileira260, os poucos índios que sobreviveram ao genocídio do processo coloniza-
dor civilizatório ainda lutam no século XXI para viver em paz no pouco espaço de terra e de 
mata que lhes restou na Bahia e nas demais regiões do país, fora da Amazônia.

A compreensão dos conlitos atuais nas unidades de conservação da natureza envol-
vendo comunidades indígenas perpassa o conhecimento do processo histórico que marcou a 
evolução da política indigenista brasileira desde o século XVI e até a consagração dos direitos 
territoriais e civis dos índios na Constituição Federal de 1988.

Ancorada no trabalho de Carneiro da Cunha (1992, 2012), que usou a legislação para 
expressar o pensamento indigenista dominante em diferentes épocas históricas, realçando as 
contradições entre os marcos normativos e a realidade261, elabora-se nesta parte da tese uma 
reconstituição sinóptica da evolução da política indigenista brasileira e da relação do estado 
com os povos indígenas.

A política indigenista que se desenvolveu no século XIX carregou as marcas de um sé-
culo de intensas transformações. Da condição de colônia portuguesa a reino unido de Portugal 
e Algarves, o Brasil Imperial viveu um período que reletia as tensões entre a monarquia e as 
oligarquias agrárias locais, que não perderam poder e privilégios nem no período republicano 
que se estabeleceu a partir de 1889.

Carneiro da Cunha destaca o século XIX como aquele em que o foco da questão indí-
gena se desloca da questão da mão de obra para se tornar uma questão de terras (novamente), 
258 Decreto nº 7.774, de 05 de junho de 2012.
259 Pindorama é tupi-guarani e signiica: terra das árvores altas ou terra das palmeiras.
260 Darcy Ribeiro, 1995.
261 Fartamente registrada pela literatura e por documentários audiovisuais, como os ilmes Terra dos Índios, 

de Zelito Viana (1979), disponível em <https://www.youtube.com/watchςv=zeeTx6kQl9sρ; e mais recen-
temente Martírio, de Vincent Carelli (2016), exemplos primorosos de narrativas da história indigenista e 
anti-indígena do País. 
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uma vez que, até então, a política indigenista oscilava em função dos interesses básicos dos 
moradores, da coroa e dos jesuítas262.

Nos primeiros séculos de colonização, a guerra aos índios era oicialmente proclama-
da como defensiva. As leis produzidas nesse período se apresentavam como interessadas no 
bem-estar dos índios, e a sujeição destes, como algo benéico, possibilitando-lhes o acesso à 
sociedade civil e ao cristianismo.

No início do século XVI, a política consistia basicamente em aldear os índios, reuni-los 
e sedentarizá-los sob o jugo de um governo missionário ou leigo. Esta era a condição posta pelos 
Jesuítas que não viam outra forma de catequizá-los, senão coniná-los.

Carneiro da Cunha chama atenção para o pensamento dominante no século XIX, ex-
pressado pelo Visconde de Porto Seguro, Francisco Varnhagen: 

No Reino animal, há raças perdidas; parece que a raça índia, por um efeito 
de sua organização física, não podendo progredir no meio da civilização, está 
condenada a este fatal desfecho. Há animais que só podem viver e produzir no 
meio das trevas e se os levam a presença da luz, ou morrem ou desaparecem. 
Da mesma sorte, entre as diversas raças humanas, o índio parece ter uma or-
ganização incompatível com a civilização263. 

A autora se contrapõe ao que Varnhagen atribui à natureza e à fatalidade de suas leis, 
argumentando que essa ideia do destino dos índios é produto de políticas e práticas humanas, 
rechaçando um evolucionismo sumário que consagra os índios e outros povos não ocidentais 
como primitivos e meras testemunhas de uma era pela qual já passamos, imbuídos da crença na 
inexorabilidade do progresso e no im das sociedades indígenas na modernidade.

Nessa época, sem representação real de nenhum tipo, os índios só se manifestavam por 
hostilidades, rebeliões e petições inócuas ao imperador ou processos na justiça.

Paradoxalmente ao evolucionismo intrínseco dos positivistas, observa-se o nascedouro 
de uma política indigenista das mais respeitosas que o Brasil já conheceu, expressa no primeiro 
artigo do Projeto de Constituição Positivista de 1890264:

Art. 1º A República dos Estados Unidos do Brasil é constituída pela livre fe-
deração dos povos circunscritos dentro dos limites do extinto império do Bra-
sil. Compõe-se de duas sortes de estados confederados, cujas autonomias são 
igualmente respeitadas, segundo as formas convenientes a cada caso, a saber:
Os Estados Ocidentais Brasileiros sistematicamente confederados e que pro-
vem da fusão do elemento europeu com o elemento africano e o americano 
aborígene.
Os Estados Americanos Brasileiros empiricamente confederados, constitu-
ídos pelas hordas fetichistas esparsas pelo território de toda a República. A 

262 Carneiro da Cunha, 2012: 56.
263 Varnhagen, 1867: 55-6 apud Carneiro da Cunha, 2012: 60.
264 Lemos e Mendes, 1890: 1 apud Carneiro da Cunha, 2012: 61. 
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federação deles limita-se à manutenção das relações amistosas hoje reconhe-
cidas como um dever entre nações distintas e simpáticas, por um lado, e, por 
outro lado, em garantir-lhes a proteção do governo federal contra qualquer 
violência, que em suas pessoas, quer em seus territórios. Estes não poderão 
jamais ser atravessados sem o seu prévio consentimento paciicamente solici-
tado e só paciicamente obtido265.

Classiicados administrativamente de forma errática como bravos e domésticos ou man-
sos, no século XIX, como nos séculos anteriores, a domesticação dos índios representava a sua 
sedentarização em aldeamentos, onde eram submetidos ao suave jugo das leis, aplicáveis aos 
grupos agricultores como aos grupos caçadores e coletores.

Nesse contexto, em meados do século XIX, como já havia acontecido no início do sécu-
lo no rio Doce, são estabelecidos presídios266 na rota dos rios Tocantins e Araguaia, com fortes 
destacamentos militares, onde a pretensão era transformá-los em núcleos de futuras povoações. 
Assim, combatiam os índios que resistiam e instalavam aqueles que conseguiam atrair em al-
deamentos, que se traduziam em reserva de mão de obra, tais como remeiros, agricultores e 
fornecedores de lenha para os vapores posteriormente.

Rechaçado pelas oligarquias locais, o projeto modernizador de D. Pedro I e de José 
Bonifácio, que previa medidas amplas e permanentes para civilização dos índios, debatido pela 
Assembleia Constituinte em 1823, foi suplantado pelo “Ato Adicional” de 1834, o qual incumbe 
as Assembleias Legislativas Provinciais de legislarem, cumulativamente com a Assembleia e o 
Governo Geral, sobre a catequese e a civilização de indígenas.

O que se testemunhou a partir da descentralização de 1834 foi uma enxurrada de inicia-
tivas anti-indígenas, com expedições ofensivas contra os índios e também contra os quilombos, 
oprimidos entre as seguintes alternativas: se aceitassem a paz, seriam expulsos de seus territó-
rios e suas lavouras queimadas, para que não retornassem; e, se não aceitassem e resistissem, 
seriam mortos e os prisioneiros escravizados267. Nesse contexto de extremada violência física 
e estrutural de submissão dos índios, a legislação indigenista, até 1845, era pontual e oscilante, 
subsidiária de uma política de terras. Assim, na ausência de diretrizes gerais sobre a política 
indigenista até meados do século XIX, as províncias passaram a legislar por conta própria, es-
tabelecendo regulamentos especíicos para suas missões. 

No vácuo legal de diretrizes mais amplas, o Diretório dos Índios da época Pombalina, 
apesar de ter sido expressamente revogado em 1798, permanece oiciosamente em vigor, ar-
rastando a disputa secular entre uma administração estritamente leiga e uma administração 
religiosa dos índios até o século XX. Nesse período, era comum encontrar missionários que 
exerciam cumulativamente os cargos de diretores de índios. Eles serviam, por exemplo, para 

265 No inciso segundo, observa-se os princípios que seriam adotados um século mais tarde (1989) na Convenção 
169 da OIT: o direito ao consentimento livre, prévio e informado (BRASIL, 2004).

266 Os presídios eram estabelecimentos militares com a função de atração e paciicação dos índios, instituídos 
inicialmente no Espírito Santo, onde os índios bravos Botocudos foram aldeados.

267 Carneiro da Cunha, 2012: 65. 
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deter os grupos Guarani no Paraná, que durante todo o século XIX caminharam num movimen-
to milenarista em busca da terra sem males; ou para aldear os índios Jauaperi do Amazonas. 
A catequese, na perspectiva dos colonizadores, era “o meio mais eicaz de trazer os índios da 
barbaridade de suas brenhas aos cômodos da sociabilidade”268. A importação dos capuchinhos 
pelo Império, em 1843, para assumir os postos nas aldeias, contudo, não resolveu o problema. 
O recrutamento dos missionários tornou-se cronicamente deicitário, na medida em que depen-
diam de subvenções do Império e das províncias, até que em 1904, sob forte interferência do 
poder local e a dependência dos missionários de tais subvenções provocaram sua partida.

No século XIX, estabelecia-se uma política de terras vinculada a uma política de mão de 
obra. Nesta perspectiva, em franca expansão de suas fronteiras, o Império, a partir de meados 
do século passou a restringir o acesso à propriedade fundiária e a converter em assalariados os 
libertos, índios, negros e brancos pobres, até então uma população independente. Carneiro da 
Cunha ressalta a posição singular dos índios nesse contexto, “já que têm de ser legalmente, se-
não legitimamente, despossuídos de uma terra que sempre lhes foi, por direito, reconhecida”269. 
Deste modo, o processo de espoliação se desenvolveu em etapas, repleto de irregularidades.

O conceito de “direitos originários” está associado ao reconhecimento da primazia dos 
índios sobre suas terras. Na Carta Régia de 2/12/1808, D. João VI declarou devolutas as terras 
conquistadas dos índios - a quem havia proclamado “guerra justa”. Em 1827, a Câmara da Vila 
de Barbacena se manifestou sobre as terras mais convenientes para o aldeamento dos índios, 
declarando que “deve ser a arbítrio e escolha dos mesmos índios: parece injustiça que ao dono 
da casa se determine lugar para sua estada”270. 

O reconhecimento dos direitos anteriores dos índios às suas terras se estende aos aldea-
mentos para onde haviam sido levados, mesmo que longe de suas terras originais. A primazia e 
a inalienabilidade do direito dos índios sobre as terras que ocupam são reairmados quando, em 
1819, a Coroa voltou atrás na concessão de uma sesmaria dentro de terras da aldeia de Valença, 
de índios Coroados271. Portanto, no início do século XIX emergiram os princípios fundamentais 
do indigenato: “as terras das aldeias são inalienáveis e não podem ser consideradas devolutas; 
são nulas as concessões de sesmarias em tais terras”272. Esses princípios foram reconhecidos 
igualmente por José Bonifácio nos seus Apontamentos para a civilização dos Índios bravos do 
Império do Brasil, apresentados à Assembleia Geral em 1823: “os índios são legítimos senhores 
das terras que ainda lhes restam pois Deus lhas deu”.

A primeira Lei de Terras do Brasil, de 1850, deixou claro que as terras dos índios não 
podiam ser devolutas, pois o título dos índios sobre suas terras é um título originário, que de-
corre do simples fato de serem índios. E, como demonstrou João Mendes Jr. (1912), o fato de 

268 Januário da Cunha Barbosa, 1840 apud Carneiro da Cunha, 2012: 70.
269 Carneiro da Cunha, 2012: 71.
270 Naud, 1971: 307 apud Carneiro da Cunha, 2012: 71.
271 Coroados era a designação genérica de diferentes grupos que usavam o que se entendia na época como co-

roas de plumas – os atuais cocares dos índios. 
272 Extrato de 26/3/1819 e duas Provisões de 8/7/1819, citado por Carneiro da Cunha, 2012: 72.
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serem índios, que se traduz no título mais fundamental do indigenato, não exige legitimação. 
Diante deste raciocínio, Mendes Junior airma que as terras dos índios, diferentemente de todas 
as outras, não carecem de nenhuma legitimação. Em 1878, a posição dos índios de Guarapuava, 
no Paraná, revelou o forte vínculo que tinham com seus territórios tradicionais ao se recusaram 
a aceitar as terras que lhes foram oferecidas pelo governo central, pois pretendiam recuperar as 
suas, ocupadas por duas fazendas.

Apesar de os princípios do indigenato terem sido incorporados à tradição colonial, o 
reconhecimento dos direitos indígenas aos seus territórios tradicionais não ocorria sem resis-
tência, questionamentos e subterfúgios que pudessem invalidá-los. Carneiro da Cunha chama 
atenção para o arcaísmo do século XIX, representado pela atitude de D. João VI de declarar a 
Guerra Justa aos índios, cuja instituição - associada às Cruzadas - foi largamente usada do sécu-
lo XVI até o início do século XVIII no Brasil, para fundamentar a escravização de índios livres. 
Portanto, ao ser retomada no início do século XIX por D. João VI, a guerra justa desenterrou 
a escravidão indígena, abolida pelo Diretório Pombalino, escravizando os índios conquistados 
e introduzindo subrepticiamente um novo título sobre as terras dos índios, que passaram a ser 
declaradas “devolutas”, como não acontecia anteriormente273.

O conceito de terra devoluta favorecia o estabelecimento dos colonos, basicamente mili-
cianos, fazendeiros e moradores pobres que passavam a ter direitos de propriedade sobre essas 
terras e a quem se concedia o direito de explorar o trabalho indígena na área, supondo-se que os 
mesmos instruiriam os índios no trabalho agrícola, nos ofícios mecânicos e na religião católica. 
Em 1824, o Imperador passou a incentivar os governos das províncias, além destinar os terre-
nos para o aldeamento dos índios, que continuassem a dar sesmarias aos particulares que as 
pedissem, promovendo o povoamento indiscriminado [nas terras dos índios] na forma das leis 
(1824)274. Ficou claro que a civilização que se implantava desde o período Pombalino, vinculada 
à catequização dos índios, representava a sua submissão às leis e ao trabalho forçado. 

A política oicial de intrusão das terras indígenas, que consistia no estabelecimento de 
estranhos junto aos índios, era uma tentativa de assimilação física e social destes ao restante da 
população, visando à criação do substrato de uma nação viável, elevando as aldeias à condição 
de vilas e favorecendo os casamentos mistos. Essa política perdurou abertamente até o Regula-
mento das Missões (1845) e almejava quebrar o isolamento mantido pelos Jesuítas. Em 1826, D. 
Pedro I chegou a repreender o presidente da província do Rio Grande do Norte por ter mantido 
a posse comunitária dos índios sobre as terras de suas aldeias e mandou distribui-las às pessoas 
ou a herdeiros das pessoas que haviam se instalado nelas no período Pombalino; e que os índios 
fossem removidos para outra área, onde recebessem parcelas individuais de terras, propiciando 
sua fragmentação e descaracterização do seu modo de vida tradicional.

A política de aldeamento dos índios, levada à cabo desde o século XVI, atendia não so-
mente às condições dos Jesuítas para catequizá-los, mas buscava igualmente atender às deman-

273 Carneiro da Cunha, 2012: 73.
274 Carneiro da Cunha (2012:74).



143

das dos colonos, que desejavam que esses aldeamentos se instalassem o mais próximo possível 
de suas propriedades e estabelecimentos, constituindo reservas de mão de obra.

A primeira redução das terras indígenas foi obtida por uma política que empregou exa-
tamente o termo “redução” para representar a reunião de índios em missões jesuíticas no século 
XVII, aliando a subjugação ao coninamento territorial. Nesse período, a pressão exercida pelas 
Câmaras Municipais, cobiçosas das terras dos índios, era para que a concentração dos índios se 
izesse em poucas aldeias, liberando o máximo de terrenos. Contudo, nem sempre os interesses 
do poder local e do governo imperial coincidiam. Em 1827 foi indeferido um pedido da Câmara 
de Itapicuru (Bahia) para a redução do número de aldeias, não porque os índios importassem, 
mas porque o governo imperial considerava as aldeias como reservas de terrenos para os colo-
nos estrangeiros que eram esperados275.

A questão relacionada à redução do número de aldeias é que ao se aldearem os índios, 
cada aldeia recebia terras. O alvará de 23/11/1700 expedira mandado para demarcação de uma 
légua para cada aldeia. Essas dimensões passaram a variar no século XIX, sobretudo quando, 
em 1832, se legislou pela primeira vez sobre a transferência das aldeias para novos estabele-
cimentos e se autorizou a venda de suas terras em hasta pública. As aldeias recebiam sesma-
rias, mas as terras podiam ser arrendadas e aforadas, supondo-se que, com esses rendimentos, 
deveriam se sustentar. Assim, incentivada por essa legislação, a província da Bahia, em 1836, 
inaugurou um sistema sui generis, que “mandava dar em patrimônio às aldeias [...] áreas de 
uma légua em quadra para as que tivessem mais de 120 famílias, de meia légua às que tivessem 
entre 60 e 120 famílias, e de um quarto de légua àquelas que tivessem entre trinta e sessenta 
famílias”. Com base em estratégias como a da Bahia, o processo de expropriação das terras das 
aldeias avançou em todo Brasil, desencadeando uma corrida às terras das aldeias e provocando 
longas disputas entre municípios, províncias e o governo central pela propriedade do espólio 
dos índios, que se reproduzem na atualidade.

A Lei de Terras de 1850 instaurou uma política agressiva em relação às terras das al-
deias. Imediatamente após sua promulgação, o Império incorporou aos “Próprios Nacionais” as 
terras de aldeias de índios que viviam dispersos e confundidos na massa da população civiliza-
da. Isto aconteceu um século após ter sido incentivado e favorecido o estabelecimento de estra-
nhos junto aos índios, inclusive dentro das aldeias. Ambiguamente, o governo passou a usar o 
duplo critério da existência de população não indígena e de uma aparente assimilação para des-
pojar as aldeias de suas terras. Portanto, as províncias passaram a negar a existência de índios 
identiicáveis nas aldeias e a querer se apoderar das suas terras. Em 1953 chegou-se a extinguir 
a Diretoria Geral de Índios em Sergipe pela alegação da ausência de quaisquer índios na região.

Todavia, na disputa sobre as terras das aldeias extintas, a pretexto da assimilação dos 
índios, o Decreto que regulamentou a lei de Terras em 1854 faz emergir o que Carneiro da 
Cunha (2012: 80) aponta como a primeira versão dos critérios de identidade étnica do século 
XX e consumou a expropriação total dos índios. 

275 Carneiro da Cunha, 2012: 74.
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O processo de espoliação torna-se, quando visto na diacronia, transparente: 
começa-se por concentrar em aldeamentos as camadas “hordas selvagens”, 
liberando-se vastas áreas, sobre as quais seus títulos eram incontestes, e tro-
cando-as por limitadas terras de aldeias; ao mesmo tempo, encoraja-se o esta-
belecimento de estranhos em sua vizinhança; concedem-se terras inalienáveis 
às aldeias, mas aforam-se áreas dentro delas para o seu sustento; deportam-se 
aldeias e concentram-se grupos distintos; a seguir, extinguem-se aldeias a 
pretexto de que os índios se acham “confundidos com a massa da população”; 
ignora-se o dispositivo de lei que atribui aos índios a propriedade da terra das 
aldeias extintas e concedem-se lhes apenas lotes dentro delas; revertem-se as 
áreas restantes ao Império e depois às províncias, que as repassam aos muni-
cípios para que as vendam aos foreiros ou as utilizem para a criação de novos 
centros de população276.

Outra questão fundamental relacionada à política indigenista é a tutela dos índios. Na 
compreensão desta problemática, há que se distinguir o regime das sociedades indígenas inde-
pendentes – que conseguiram escapar ao processo de aldeamento – daquelas que foram subme-
tidas ao poder temporal dos missionários ou de administradores nomeados pela Coroa, os quais 
dispunham – sob certas condições – do trabalho dos índios e dos frutos desse trabalho. O único 
período na história do Brasil colonial em que os índios não foram submetidos ao regime da tu-
tela, reconhecendo-se a sua autonomia, foi entre 7 de junho de 1755 e 3 de maio de 1757, quando 
o Marquês de Pombal concedeu aos índios sua emancipação dos jesuítas. Isso porque, em 1757, 
o próprio irmão do Marquês, Mendonça Furtado, iniciou o Diretório dos Índios por considerar 
que os jesuítas os instruíram mal e se mostraram inaptos para o governo das suas povoações; 
tendo sido substituídos por diretores enquanto os próprios índios não tiverem capacidade para 
se governarem. Contudo, essa política da tutela dos diretores foi ab-rogada pela Carta Régia de 
25 de julho de 1798, em virtude da deserção das povoações das aldeias.

Embora a tutela tenha desaparecido de jure, não desapareceu de facto para os índios que 
permaneceram aldeados; e, pela primeira vez, a Carta Régia de 1798 aplicou o regime da tutela 
aos índios independentes e aos africanos livres, a pretexto de zelar para que não fossem escra-
vizados, já que, apesar de livres, tinham poucos meios de se defender por ignorar a língua e os 
costumes do país. Essa tutela destinava-se basicamente à garantia da liberdade de indivíduos, 
que não se estendia à garantia de seus bens.

Com o Regulamento das Missões (1845), o arrendamento das aldeias tornara-se da al-
çada do diretor-geral de índios para cada província, sendo que a administração dos outros bens 
(recursos naturais e minerais) foi dividida entre ele e os diretores de aldeias. Em 25 de fevereiro 
de 1858, os índios foram reputados incapazes de administrar seus bens, mormente sobre as ter-
ras dos aldeamentos. A chamada proteção do regime de tutela sobre os bens dos índios não se 
estendia aos contratos de trabalho dos índios com os particulares que, via de regra, os sobreex-

276 Carneiro da Cunha, 2012: 81-2.
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plotava. Entretanto, em 1854, o Decreto 1318, de 30 de janeiro, previu que, “conforme o estado 
de civilização dos índios, o governo imperial, por ato especial, lhes concederia o pleno gozo das 
terras”; mas, o que se viu acontecer foram as aldeias cujas terras eram cobiçadas serem extintas 
e os índios novamente espoliados277.

A deserção dos índios das aldeias, que não se curvavam à vida agrícola e fugiam para 
os centros de gentilidade bravia, para seguirem como caçadores e escaparem do jugo e da ex-
ploração dos diretores e particulares, lhes rendeu a pecha de indolentes. Nessa perspectiva, José 
Bonifácio fez a seguinte relexão:

Com efeito o homem no estado selvático, e mormente o índio bravo do Brasil, 
deve ser preguiçoso; porque tem poucas, ou nenhumas necessidades; porque 
sendo vagabundo, na sua mão está arranchar-se sucessivamente em terrenos 
abundantes de caça ou pesca, ou ainda mesmo de frutos silvestres, e espon-
tâneos; porque vivendo todo o dia exposto ao tempo não presa de casas, e 
vestidos cômodos, nem dos melindres, nem desejos de distinções e vaidades 
sociais, que são as molas, que põem em atividade o homem civilizado278.

Nesse contexto de sujeição e expropriação dos índios, no qual resistem ao trabalho, 
Carneiro da Cunha conclui que:

[...] se se quer sujeitar os índios ao trabalho, deve-se ampliar suas necessida-
des e restringir simultaneamente suas possibilidades de satisfazê-las. Dimi-
nuir seu território e intrusá-lo, “tirar-lhes os coutos”, ou seja, coniná-los de 
tal maneira que não possam mais subsistir com suas atividades tradicionais 
[...]. Além da dependência que assim se cria, o desejo de instrumentos de fer-
ro, quinquilharias, roupas – sem falar da proscrita, mas onipresente cachaça 
– inicialmente oferecidos para criarem os hábitos e posteriormente vendidos, 
devem induzi-los ao trabalho e ao comércio279.

Assim, em 1865, os índios das aldeias, bem como os forros e negros livres, passaram a 
ser também compulsoriamente recrutados por ato previsto no Regulamento das Missões, que 
dispunha sobre o treino militar a ser dispensado aos índios. Nessa perspectiva, cogitaram in-
clusive a possibilidade de criação de companhias de índios, com organização especial, abrindo 
caminho para, em 1875, declararem-se os índios alistáveis no exército e na armada. Os índios 
alistados participavam de expedições bélicas nas quais se identiicava uma exploração de parte 
a parte de antigos antagonismos entre os próprios índios. Nesse contexto, a política indígena e 
a política indigenista serviam-se mutuamente. 

Sobre o uso da força, o próprio D. João VI se justiicou ao declarar guerra aos índios de 
Guarapuava (1809): 

277 Carneiro da Cunha, 2012: 85-6. 
278 “Apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império do Brasil”. José Bonifácio (1823: 19) apud 

Carneiro da Cunha (2012: 87). 
279 Carneiro da Cunha, 2012: 87.
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Não é conforme aos meus princípios religiosos e políticos o querer estabelecer 
minha autoridade nos Campos de Guarapuava e território adjacente por meio 
de mortandades e crueldades contra os índios, extirpando as suas raças, que 
antes desejo adiantar, por meio da religião e civilização, até para não icarem 
desertos tão dilatados e imensos sertões, e que só desejo usar da força com 
aqueles que ofendem os meus vassalos, e que resistem aos brandos meios de 
civilização que lhes mando oferecer280.

A opressão histórica dos índios ica evidente de várias formas, inclusive na lacuna que 
se veriica entre a legislação (realidade formal) e a realidade (empírica). Na perspectiva apon-
tada por Carneiro da Cunha, a legislação indigenista representa “a lei do mais forte”; contudo, 
a parte fraca também podia invocar as regras violadas, seja por maus tratos dos diretores de 
aldeia ou de particulares, seja pela demarcação ou intrusão de suas terras. Assim, em 1815, em 
plena “Guerra Justa” declarada por D. João VI, os índios da aldeia dos Aramaris de Inhambupe 
de Cima, na Bahia, reclamaram em longa representação contra a espoliação das terras de sua 
aldeia, que alegavam ocupar há mais de cem anos, embora não houvesse garantia de uma deci-
são favorável281.

No século XIX, o Brasil vivenciou a efervescência das transformações políticas da Co-
lônia à condição de Império (1822) e, posteriormente, a proclamação da República (1889) li-
derada pelas oligarquias rurais. Especiicamente no período de 1798-1845, no curto espaço de 
tempo em que o autogoverno dos índios sobre suas terras e seus bens ocorreu mais livremente 
- pela ausência de uma política geral que substituísse a evangelização dos índios pelos jesuítas 
- era frequente que esse autogoverno fosse desconsiderado e ridicularizado. Os não índios não 
identiicavam o poder real dos indígenas decorrente de um título sem a propriedade da terra nas 
aldeias. Coincidência ou não, Carneiro da Cunha assinala que não se conhecem processos em 
defesa dos direitos indígenas após 1845, quando os diretores das aldeias passaram a exercer a 
função de procuradores dos índios282.

No inal do século XIX, a política indigenista da chamada República Velha (1889-1930) 
foi assentada na criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores 
Nacionais em 1910. A principal missão do órgão liderado pelo Marechal Rondon283 era proteger 
e prestar assistência aos índios (contra os ataques dos não índios) e integrá-los à sociedade na-
cional, por meio do trabalho secular. O órgão nasceu vinculado ao Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comercio, que deveria prover de mão de obra esses setores econômicos que passa-
vam a se reestruturar com a então abolição da escravatura em 1888. Nesse contexto, apesar de a 
função de localização de trabalhadores nacionais ter sido desmembrada do Serviço de Proteção 
ao Índio (SPI) e constituído um órgão separado em 1918, em 1930 o SPI foi vinculado ao Minis-

280 Carneiro da Cunha, 2012: 92. 
281 Carneiro da Cunha, 2012: 92.
282 Carneiro da Cunha, 2012: 94.
283 Cândido Mariano da Silva Rondon (1865 – 1958), de origem indígena (Bororó e Terena), foi militar e serta-

nista brasileiro. 
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tério do Trabalho, passando posteriormente ao Ministério da Guerra (Inspetoria de Fronteiras), 
até voltar em 1940 para o Ministério da Agricultura, de onde migrou para o Ministério do In-
terior até sua substituição, em 1967, pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), depois de ter 
acumulado severas críticas e denúncias de corrupção e maus tratos aos índios.

No século XX, a terra continuou sendo o pano de fundo das questões indígenas. A Lei 
de Terras (1850) autorizava as províncias a extinguir aldeamentos anteriormente criados e dis-
tribuir lotes aos índios. Na prática, essa política variou de acordo com o momento e a província. 
Por exemplo, o regulamento que previa que fossem distribuídos pequenos lotes aos índios das 
aldeias extintas na província de São Paulo recomendava que se procurassem transferir esses 
índios desaldeados para aldeias ainda não extintas, provocando o consequente adensando do 
povoamento já existente, confrontando etnias rivais e diicultando a reprodução física e cultural 
dos índios, segundo suas tradições. Paradoxalmente, se os índios não estivessem “civilizados” 
ainda para receberem pequenos lotes e precisassem viver em aldeias, emergiu o questionamen-
to: por que extinguir suas aldeias originais e transferi-los para outros aldeamentos, não fosse 
o interesse na liberação das terras dos índiosς Tal medida liberava a província da outorga de 
pequenos lotes aos índios em suas próprias terras. E, em alguns casos, foi adotado outro dis-
positivo que previa a exclusão das “terras desnecessárias” dos aldeamentos que não haviam 
sido extintos. Assim, foram se constituindo as condições de inviabilidade de reprodução física 
e cultural de várias etnias nesses espaços diminutos das aldeias que sobraram. Em situações 
estudadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco por Carneiro da Cunha, a esses 
dispositivos legais novas categorias de restrição aos direitos dos índios sobre suas terras foram 
acrescidas caso a caso, como a concessão da propriedade deinitiva dos lotes aos índios somente 
cinco anos após a sua efetiva residência e cultura, mesmo em condições precárias284.

Na diacronia da política indigenista que se pensava transitória para uma situação de 
integração deinitiva dos índios à comunhão nacional - por meio de um processo de acultura-
ção, no contexto da construção simbólica do povo e da nação brasileira no século XX - surgiu 
o instituto da “emancipação” dos índios aculturados, que deixariam de ser tutelados e não mais 
constituir empecilhos ao desenvolvimento que se queria alavancar no País. Para tanto, uma vez 
que as terras indígenas e o usufruto exclusivo de suas riquezas contavam com a proteção cons-
titucional, a medida proposta para levantar esse embargo legal era proceder à emancipação dos 
índios, o que representava na prática a expropriação das terras dos índios que seriam disponi-
bilizadas no mercado, tal como empreendera os Estados Unidos no século XIX, eliminando a 
diversidade cultural constitutiva dos povos ameríndios285. 
284 Carneiro da Cunha, 2012: 96-7.
285 Em reação ao genocídio dos povos indígenas nas Américas, em 1940, na cidade mexicana de Pátzcuaro, 

realizou-se o primeiro Congresso Indigenista Interamericano, criado para discutir políticas para zelar pelos 
direitos dos povos indígenas na América. Em 1954, o governo brasileiro promulgada o Decreto Legislativo 
nº 55, de 1953, que aprova a adesão do Brasil à convenção sobre o Instituto Indigenista Interamericano “no 
intuito de criar instrumentos eicazes de colaboração para a resolução de problemas que lhes são comuns, e 
reconhecendo que o problema indígena abrange toda América; que convém elucidá-lo e resolvê-lo, pois que 
apresenta em muitos dos países americanos características idênticas; reconhecendo além disso a conveniên-
cia de esclarecer, estimular e concatenar a política indigenista dos diversos países, compreendida esta num 
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A Fundação Nacional do Índio (FUNAI), criada em 1967, em pleno regime militar, 
se estabeleceu e passou a operar sob a instrução da Lei nº 6001, de 1973, que dispõe sobre o 
“Estatuto do Índio”. Esse diploma representa a primeira legislação depois da Lei de Terras, que 
caracteriza a política indigenista do período republicano, regulando o uso das terras indígenas e 
a situação jurídica dos índios e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua 
cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional. 

O Estatuto do Índio prevê o compartilhamento da responsabilidade da política indige-
nista entre a União, estados e municípios no tocante à proteção das comunidades indígenas e à 
preservação dos seus direitos. Neste sentido, os direitos enunciados no referido estatuto revelam 
a face ambígua da política indigenista que se desenvolve no século XX, no limiar da extinção 
dos índios com a sua comunhão nacional (o que representaria a transformação até a dissolução 
completa das culturas indígenas ao longo do tempo) e a autonomia indígena em suas terras, 
cuja posse permanente naquelas que habitam seria reconhecida, juntamente com o direito ao 
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nessas terras, res-
peitados os direitos de escolha dos índios, sua permanência voluntária no seu habitat, os valores 
culturais, tradições, usos e costumes. Igualmente, o estado deveria assegurar o provimento dos 
meios ao desenvolvimento das comunidades indígenas, respeitadas as peculiaridades inerentes 
à sua condição286 - o que, no seu conjunto, representaria um incentivo e o fortalecimento da 
diversidade étnica e cultural do País.

O processo histórico de contato, miscigenação e assimilação dos índios ao povo brasi-
leiro em formação, em diversos contextos geopolíticos, trouxe para a modernidade as questões 
que se arrastam há séculos, como a identidade étnica e o modo de vida característicos das co-
munidades indígenas que resistiram à colonização, à guerra santa, aos deslocamentos e assen-
tamentos forçados e à escravidão pela exploração de sua mão de obra.

No século XX, o índio, também designado como silvícola, foi reconhecido oicialmente 
como o indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identiica e é identiicado 
como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade 
nacional. No coletivo, a comunidade indígena ou grupo tribal representa o conjunto de famí-
lias ou comunidades índias, vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros 
setores da comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem, contudo, 
estarem neles integrados287. Desta forma, os índios passaram a ser considerados pelo estado 
brasileiro dentro do seguinte marco classiicatório:

I. Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se pos-
suem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com ele-
mentos da comunhão nacional;

conjunto de desiderata, normas e medidas que se devem aplicar para melhorar duma maneira integral a vida 
dos grupos indígenas da América” (Preâmbulo do Decreto. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/
legin/fed/decleg/1950-1959/decretolegislativo-55-17-julho-1953-367148-publicacaooriginal-1-pl.htmlρ).

286 Art. 2 da Lei nº 6.001/1973.
287 Art. 3 da Lei nº 6.001/1973.



149

II. Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou perma-
nente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das con-
dições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de 
existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual 
vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento;

III. Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconheci-
dos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, 
costumes e tradições característicos da sua cultura288. 

A etnicidade, deste modo, emerge como um problema relevante, sobretudo no contex-
to das disputas legais das terras tradicionais dos índios. A proposta de decreto que tratava de 
eliminar o regime tutelar pela emancipação geral dos índios e de suas comunidades entrou em 
debate na década de 1970 e foi arquivado em 1978, em virtude da forte oposição que feita contra 
ele. O entendimento era claro: não se tratava de livrar os índios da tutela do estado, mas de livrar 
as terras dos índios que ainda restavam. Tamanha foi a controvérsia gerada sobre a deinição de 
quem era e quem não era índio, que a modiicação suscitada no texto do estatuto culminou com 
uma saída autoritária: por meio de decreto. O Estatuto do Índio atribuiu ao órgão indigenista a 
iniciativa - até então reservada aos próprios índios - de emancipar as comunidades indígenas e 
seus membros, mesmo à sua revelia. 

No afã classiicatório do estado – interessado em critérios de indianidade, as lideranças 
indígenas que vinham aprendendo a lidar com os meandros da vida administrativa brasileira 
passaram a ser ameaçados de serem declarados emancipados ex oicio, além de correrem o ris-
co de serem separados de suas comunidades e impedidos de entrarem em suas próprias terras. 
Entretanto, tal medida contrariava a Convenção de Genebra (1949) que, muito claramente, faz 
uma distinção entre a assimilação e a integração de grupos sociais distintos. Neste sentido, 
Carneiro da Cunha adverte que integração não pode, com efeito, ser entendida como assimi-
lação, como uma dissolução na sociedade nacional, sem que o artigo 1º do estatuto se torne 
uma contradição289. Segundo a autora, integração signiica propiciar às comunidades indígenas 
verdadeiros direitos de cidadania, sem que isto se confunda com emancipação enquanto grupos 
etnicamente distintos. Trata-se, portanto, de prover aos índios os “meios de fazerem ouvir sua 
voz e de defenderem adequadamente seus direitos em um sistema que, deixado a si mesmo, os 
destruiria”290. Nesta perspectiva, ao estado caberia garantir as terras tradicionais dos índios, as 
condições de saúde, de educação, o respeito à autonomia e às lideranças indígenas – que teriam 
que conciliar seus modos de vida nas aldeias com a interação com as instituições nacionais e 
internacionais cada vez mais presentes em seu cotidiano.

Nesse contexto controverso, a antropologia social problematiza os critérios que são apli-
cados na deinição de qualquer grupo étnico. Carneiro da Cunha assinala que raça – compre-

288 Art. 4 da Lei nº 6.001/1973.
289 Carneiro da Cunha, 2012: 102. 
290 A Convenção de Genebra reúne vários tratados internacionais assinados entre 1864 e 1949 para reduzir os 

efeitos das guerras sobre a população civil.
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endida como uma subdivisão da espécie, caracterizada por traços comuns hereditários – foi 
abandonada não somente como um critério de pertinência a grupos sociais, mas também como 
um critério cientíico. Embora reconheça a continuidade histórica de grupos de origem pré-co-
lombiana, a autora rechaça a validade cientíica desse critério, bem como aquele baseado nas 
formas culturais desses grupos, como se fosse possível - após séculos de contato com os não ín-
dios - que mantivessem suas formas culturais inalteradas, contrariando a natureza dinâmica das 
próprias culturas humanas. Neste sentido, considerando um enfoque cientíico, a antropologia 
social aponta que os grupos étnicos só podem ser caracterizados pela própria distinção que eles 
percebem entre eles próprios e os outros grupos com os quais interagem, sem que essa distinção 
se manifeste em traços hereditários ou culturais necessariamente. Por esta razão, as comunida-
des indígenas podem ser entendidas como aquelas que têm uma continuidade histórica com as 
sociedades pré-colombianas e se consideram distintas da sociedade nacional. 

O critério individual de pertinência a tais grupos vincula-se, portanto, à autoidentii-
cação e ao reconhecimento por parte do grupo étnico de que aquele indivíduo especíico lhe 
pertence. Nesta perspectiva, cabe ao grupo aceitar ou recusar mestiços, acolhendo ou isolando 
pessoas, segundo suas próprias regras de inclusão e exclusão. O direito soberano das sociedades 
indígenas de decidir de facto quem lhes pertence e não de jure confronta a intencionalidade do 
estado ao emancipar os índios, eximindo-se da responsabilidade sobre eles e liberando suas 
terras à exploração. Esse era o curso previsível apontado por Carneiro da Cunha ao se conferir 
poderes discricionários a um tutor cuja identidade de interesses com seus tutelados não é pa-
tente291.

O critério de identidade étnica reconhecido na antropologia foi cunhado por Barth 
(1969), referindo-se a grupos éticos como formas de organização em populações cujos membros 
se identiicam e são identiicados como tais pelos outros, constituindo uma categoria distinta de 
outras categorias da mesma ordem292. Dentre os elementos que os distinguem enquanto grupos 
étnicos especíicos, destacam-se as categorias ecológicas e sociais relacionadas à situação em 
que se encontram, adaptados às condições naturais e às oportunidades sociais provenientes da 
sua interação com o meio ambiente e as instituições, sem que isto comprometa a identidade pró-
pria de cada grupo. Assim, mesmo quando foram obrigados a falar português, a serem desloca-
dos aos aldeamentos e a incorporarem práticas exógenas à sua cultura tradicional, por mais que 
seus traços culturais possam variar no tempo e no espaço, a identidade do grupo permanece. 
Darcy Ribeiro (1970) ressalta que 

[...] as entidades éticas sobrevivem à total transiguração de seu patrimônio 
cultural e racial [...]. A língua, os costumes, as crenças são atributos exter-
nos à etnia, suscetíveis de profundas alterações, sem que esta sofra colapso 
ou mutação [...]. As etnias são categorias relacionais entre grupos humanos, 

291 Carneiro da Cunha, 2012: 103. 
292 Roberto Cardoso de Oliveira, 1971 e 1976.
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compostas antes de representações recíprocas e de lealdades morais do que de 
especiicidades culturais e raciais293.

Embora origem e tradições também sejam elementos que distinguem as comunidades 
indígenas em relação a outros grupos étnicos, Carneiro da Cunha nos faz lembrar que estas ca-
tegorias são elaborações ideológicas294, podendo ser verdadeiras ou falsas em diferentes contex-
tos, sem que, com isso, o fundamento da identidade étnica seja alterado. Esta relexão desloca o 
foco da pesquisa antropológica para as fronteiras sociais do grupo especíico295, cuja passagem 
não dilui a existência do grupo nem a rigidez dessas fronteiras – mesmo em casos em que as 
pessoas mudam de identidade. Ademais, as identidades distintas continuam a existir, mesmo 
que se negue a pertinência da distinção entre grupos étnicos. 

Em síntese, a identidade étnica se expressa em função da autoidentiicação e da identi-
icação pela sociedade envolvente – mesmo que em determinadas situações alguns grupos de 
interesse neguem essa identidade aos grupos indígenas, porque o reconhecimento dessa distin-
ção implica o reconhecimento de direitos originários dos índios que alguns setores da sociedade 
não indígena preferem ignorar por interesse próprio. 

No início do século XX, Rondon e Roquete Pinto insistiram na grande dívida contraída 
desde o tempo dos nossos maiores, que foram invadindo seu território, devastando sua caça, 
furtando o mel de suas matas, como ainda agora nós mesmos fazemos296. Contudo, a ideia 
dos direitos históricos dos índios às suas terras, seus bens e à sua cultura foi paulatinamente 
substituída na segunda metade do século XX pela ideia de privilégio, associada a uma postura 
paternalista do estado que oscila entre a concessão ou a repressão a tais privilégios, a saber: a 
identidade étnica, território, modo de vida e cidadania dos índios (organização social e repre-
sentação na sociedade).

Confrontando o senso comum que passou a não reconhecer os direitos indígenas e a 
entendê-los como privilégio aos índios no conjunto da sociedade brasileira, Carneiro da Cunha 
evoca os juristas João Mendes de Almeida Júnior e Otávio de Langgaard Menezes, que susten-
taram, diante da Academia de Direito Internacional de Haia, o argumento de que o “indigenato 
é um título congênito de posse territorial, não sujeito à legitimação, em contraste com a ocu-
pação, que é um título adquirido” – consubstanciado no artigo 198 da Constituição de 1967, 
presente em todas as Constituições Republicanas desde 1934, garantindo as terras dos índios 
como reconhecimento de um direito histórico297.

Quando o instituto da tutela surgiu a partir de 1831, por ocasião da libertação deinitiva 
(formal) dos índios da escravidão e o estado assumiu a custódia e a responsabilidade pela inte-

293 Darcy Ribeiro, 1970: 446.
294 Carneiro da Cunha, 2012: 109.
295 Barth, 1969: 15.
296 Carneiro da Cunha, 2012: 111. 
297 Igualmente endossado pelo jurista Carlos Frederico Marés de Souza Filho (2012), que argumenta que a 

demarcação das terras indígenas é um mero “ato declaratório” do Estado, que se realiza por meio de proce-
dimentos administrativos. 
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gridade das terras indígenas que restavam, o fez porque tinha o dever de proteger e de respeitar 
a organização dos povos indígenas sem transformá-los em trabalhadores nacionais e, menos 
ainda, sem que eles fossem considerados um fardo a ser carregado, como assinala Rondon: 
“longe de ser o índio pesado ao Tesouro Nacional, representa ele uma vítima social do descuido 
da Nação perante os princípios da moral e da razão”298. Portanto, o direito à proteção especial 
dos índios advém da grande dívida histórica da Nação que se formou com a ocupação europeia 
em seus territórios a partir do século XVI.

Nessa linha de interpretação, Carneiro da Cunha argumenta que o sentido espúrio que 
o senso comum vai atribuir à tutela está paradoxalmente relacionado com a doutrina positivista 
que se tornou a base de fundação do ideário de ordem e progresso da Nação. Embora Augusto 
Comte repudiasse julgamentos valorativos sobre outras culturas, considerava que a marcha pro-
gressiva do espírito humano era inexorável e que, portanto, era dever dos povos que já estavam 
no estado positivo ou cientíico de acelerar o desenvolvimento mental e social dos povos no es-
tado teológico. Ocorre que, contraditoriamente, Comte não questionava o valor universal da fé 
cristã, nem da civilização ocidental que deu origem a essa visão de progresso em que os povos 
não ocidentais estariam em um estágio primitivo – como testemunhas de estágios históricos 
anteriores em relação à civilização ocidental que fundou a visão de progresso que inluenciou a 
formação e o desenvolvimento dos Estados Nacionais no mundo ocidentalizado299. Nesta pers-
pectiva, a tutela se tornou o instrumento da missão civilizadora que deveria livrar os índios do 
estágio primitivo de evolução para se tornarem como nós ocidentais, despojados da sua condi-
ção étnica especíica. A integração dos índios à comunhão nacional, nesse sentido, passa a ser 
entendida como sinônimo da assimilação cultural dos índios à civilização ocidental, deixando 
de serem empecilhos ao progresso em curso a partir do século XIX.

Embora em 1718, o rei de Portugal tivesse declarado os índios livres, isentos da sua 
jurisdição, eles nunca foram tratados de fato como nações. Assim, os princípios de justiça rela-
tivos aos índios - desde antes da instituição oicial da tutela - eram confrontados com as chama-
das razões de estado, que izeram com que os índios fossem tratados como mão de obra (escrava 
na maior parte do tempo) e fornecedores das drogas do sertão. Como bem disse Carneiro da 
Cunha: o estado tem razões que a justiça desconhece. Deste modo, já que os índios perderam 
seu valor importante como mão de obra, apenas suas terras passaram a ser cobiçadas para espa-
lhar o gado, plantar a soja, construir as barragens, explorar os minérios, etc. 

Na política indigenista brasileira, os índios que povoam o imaginário ocidentalizado da 
nossa sociedade, impregnado de valores positivistas liberais de progresso econômico, reletem 
no século XX essa visão assimilacionista daqueles que, “integrados à comunhão nacional” na-
turalmente tendem a desaparecer no curso evolucionista da história. Contudo, contrariamente 
às previsões e vontade dos agentes públicos e privados interessados nas terras indígenas, desde 
os anos de 1980, o que se observa é uma retomada demográica dos índios no Brasil. 

298 Carneiro da Cunha (2012: 112). 
299 Em oposição à noção de oriente criada pelos próprios ocidentais (SAID, 2007).
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O inal do século XX foi marcado por grandes transformações em todo mundo. O pro-
cesso de democratização em curso na américa latina, em particular no Brasil, reletia os pactos 
internacionais pós-guerra, nos quais seus instrumentos relativos aos direitos humanos expressa-
vam fundamentalmente o direito à liberdade300. Nesse contexto, as forças sociais se articularam 
e izeram eclodir os movimentos sociais que lutaram pelo im da ditadura no Brasil e constru-
íram, em 1988, a Constituição Cidadã que (r)estabeleceu o Estado Democrático de Direito no 
País. Neste sentido, os povos indígenas, com suas organizações e apoio de aliados dentro e fora 
do governo, conquistaram um capítulo dedicado aos seus direitos.

A Constituição Federal de 1988 representou uma mudança de paradigma na política 
indigenista brasileira. Ela consagrou o indigenato e extinguiu a tutela do estado sobre os índios, 
reconhecendo sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos origi-
nários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger 
e fazer respeitar todos os seus bens301. Também foi consignado aos índios, suas comunidades e 
suas organizações o reconhecimento como partes legítimas para ingressar em juízo em defesa 
de seus direitos e interesses, mediante a interveniência do ministério público, em todos os atos 
do processo. Nesta perspectiva, os índios se tornaram sujeitos de direitos especiais no âmbito 
do ordenamento jurídico brasileiro302.

As terras indígenas estão gravadas no texto constitucional como aquelas 

[...] tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as ne-
cessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. [...] destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes303. 

Entretanto, excluiu-se o direito ao usufruto exclusivo dos índios sobre o aproveitamento 
dos recursos hídricos, incluindo seu potencial energético, bem como dos recursos minerais con-
tidos no subsolo de suas terras304.

As chamadas terras indígenas se mantiveram inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 
sobre elas, imprescritíveis. A Constituição de 1988 deiniu ainda serem

[...] nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 
objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, 

300 Mesmo que este direito tenha sido interpretado no contexto de uma ideologia liberal, cuja essência política 
pode ser entendida, como ocorreu no Brasil, nos termos de uma homogeneidade cultural, destacada por 
Carneiro da Cunha (2012: 129).

301 Art. 231 da Constituição Federal, 1988.
302 Art. 232 da Constituição Federal, 1988.
303 Art. 231 da Constituição Federal, 1988.
304 No caso da exploração mineral, o texto constitucional prevê apenas a participação dos índios nos resultados 

da lavra, conforme Art. 231, §3º da Constituição Federal, 1988.
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ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas exis-
tentes, ressalvado relevante interesse público da União305.

Destaca-se ainda o fortalecimento dos direitos indígenas com a valorização da dimen-
são cultural assinalada no Artigo 216, que airma constituírem “patrimônio cultural brasileiro 
os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira”.

As Terras Indígenas e todos os seus bens (materiais e imateriais) constituem o patrimô-
nio indígena (natural e cultural), que é usufruto das gerações atuais e legado às gerações futu-
ras, sem que estes tenham valor de mercado e necessidade de titulação306. Quando o artigo 231, 
ele estabelece que é competência da União proteger essas terras e fazer respeitar todos os seus 
bens; elas se tornam áreas especialmente protegidas, sem que, com isto, sua inalidade se con-
funda com a inalidade dos empreendimentos ecológicos públicos, como as unidades de conser-
vação, que são instituídas e administradas para alcançar objetivos especíicos de conservação 
da natureza. No entanto, a dimensão e o estado de conservação da maioria das terras indígenas 
tornam cada vez mais evidentes a importância e o valor do papel subsidiário dessas terras para 
efetividade de uma política abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representativas e 
integradas a paisagens terrestres e marinhas mais amplas, abordada no capítulo anterior.

6.2 OS POVOS INDÍGENAS E SUAS TERRAS NA ATUALIDADE

Nesse contexto de airmação de direitos, apesar de, em 1988, a maior parte da população 
indígena ter sido dizimada e seu restante ter sido considerado extinto ou em vias de integração à 
comunhão nacional, os sobreviventes dispersos começaram a se reagrupar, se organizar e recla-
mar os direitos sobre suas terras que foram liquidadas em ferrenhas disputas entre os poderes 
locais, conigurando assim o fenômeno caracterizado como etnogênese. 

A ressurgência de etnias consideradas extintas, ou em vias de extinção, como aquelas 
coninadas em aldeias diminutas (insuicientes para garantir a reprodução física e cultural das 
comunidades indígenas), passaram a reivindicar suas terras, mesmo encontrando forte e violen-
ta oposição a essa demanda, sobretudo no leste e no nordeste do País. Entretanto, mesmo com 
toda burla aos direitos indígenas, a garantia de terras, o apoio sanitário e o apoio legal provo-
caram um profundo impacto na retomada demográica dos índios na passagem do século XX 
para o século XXI.

Marta Azevedo (2013) apresenta uma variação da população indígena no Brasil, que 
chega em meados do século XX praticamente aniquilada. Os dados observados na igura 29  
conirmam a retomada do crescimento populacional dos indígenas, a partir da década de 1980.

305 O que é relevante interesse público da União não foi regulamentado e continua sendo um ato discricionário 
do governo. Neste conceito, pode estar incluída a unidade de conservação como um empreendimento ecoló-
gico público, abordado no capítulo anterior.

306 Art. 39 da Lei nº 6.001/73, que dispõe sobre o patrimônio indígena. 
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A conquista de direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, o avanço na 
demarcação das terras indígenas, o crescimento populacional e o fortalecimento do movimento 
indígena em níveis transescalares reconiguraram a posição dos povos e das terras indígenas no 
cenário nacional316. No entanto, a relação entre a distribuição das TIs e a distribuição da popu-
lação indígena no território nacional evidencia a disparidade dos números e a iniquidade dessa 
relação distributiva, que se observa na comparação das iguras 29 e 30, a seguir:

Figura 32 – Localização das terras indígenas no território nacional

Fonte: FUNAI, 2010.

316 Apontado por Carneiro da Cunha (2012) e ratiicado pelo resultado do Censo realizado pelo IBGE em 2010.
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O Nordeste concentra a segunda maior população indígena do País e revela um alto 
índice de indígenas desterritorializados e urbanizados, sem contar com políticas adequadas e 
suicientes para lidar com a complexidade da situação dos índios urbanos ou isolados nas cida-
des, em diferentes contextos e regiões, como no Sul e Sudeste318. A igura abaixo mostra que a 
maior parte da população indígena ainda vive em áreas naturais consideradas rurais. 

Figura 35 – Distribuição da população indígena no meio rural e urbano

Fonte: FUNAI, 2010.

No entanto, considerando que a região Amazônica abriga cerca de 50% do número total 
das terras indígenas, que corresponde a 98% de todo território indígena oicialmente reconheci-
do em âmbito nacional, torna-se compreensível que essas áreas conservadas pelas comunidades 
indígenas, apresentando um alto nível de integridade da sua cobertura lorestal, tornem-se ob-
jeto de atenção da política ambiental interna e externa. 

Os dados oiciais do desmatamento obtidos pelo Prodes319, de 2008 a 2012, demonstra-
ram que a taxa de desmatamento em terras indígenas da Amazônia Legal foi decrescente ao 
longo dos anos analisados. O percentual de redução da taxa de desmatamento no período variou 
em torno de 20% ao ano. Em junho de 2014, o Boletim Transparência Florestal da Amazônia 
Legal do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) registrou a menor taxa 
de desmatamento na Amazônia em terras indígenas, conforme dados apresentados na igura a 
seguir. 

318 Entretanto, não foram encontrados dados precisos que identiiquem a quantidade da população desterrito-
rializada e a quantidade abrigada em terras indígenas localizadas em áreas que foram urbanizadas ao longo 
do tempo.

319 O Prodes é o Programa de Cálculo do Deslorestamento da Amazônia desenvolvido pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), para monitoramento por satélite do desmatamento na Amazônia Legal e 
produção de informações governamentais sobre as taxas anuais de desmatamento na região. Disponível em: 
<http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>. Acesso em: 13 jul. 2017.
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Figura 38 – Variação relativa do desmatamento de 2000 - 2015

Fonte: FUNAI, 2016.

O aumento do desmatamento na Amazônia Legal por dois anos consecutivos (2015 e 
2016) revela uma tendência desfavorável ao meio ambiente na região. No caso do bioma Ama-
zônia, a baixa densidade populacional indígena323, associada ao modo de vida comunitário de 
uso dos recursos naturais - controlado por seus próprios sistemas de governança - manteve a 
loresta em pé durante séculos de colonização. 

6.3 A IMPORTÂNCIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA DAS TERRAS INDÍGENAS NA 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

A integridade das terras indígenas, principalmente no bioma Amazônia, constituem um 
capital ambiental estratégico ao jogo do equilíbrio climático e da conservação da biodiversida-
de, visando à manutenção dos serviços ecossistêmicos, que asseguram o meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado como um bem de uso comum do povo. 

A importância ambiental das terras indígenas e a vulnerabilidade das suas comunidades 
frente às pressões do mercado foram tratadas inicialmente no Decreto nº 1.141/94 que dispôs 
sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas dos índios. Dez 
anos mais tarde, o Decreto nº 5.092/04324, que instituiu a política de Áreas Prioritárias para Con-

323 Inversamente à situação relativa do Sul do País, com contingente populacional indígena desproporcional à 
dimensão espacial diminuta de suas terras.

324 Decreto nº 5.092/04, Art. 4o. As áreas a serem instituídas pela portaria ministerial, a que se refere o art. 1o 

deste Decreto, serão consideradas para ins de instituição de unidades de conservação, no âmbito do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, pesquisa e inventário da biodiversidade, 
utilização, recuperação de áreas degradadas e de espécies sobrexplotadas ou ameaçadas de extinção e re-
partição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado.
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servação e Uso Sustentável da Biodiversidade e contemplou as terras indígenas, classiicadas 
com alto grau de importância biológica e sociocultural para o País325.

As terras indígenas se transformaram em alvos estratégicos de políticas ambientais 
e programas de fomento à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais nos úl-
timos anos. As lições de gestão ambiental desenvolvidas no contexto da execução dos pro-
jetos demonstrativos no âmbito do PPG7 e, posteriormente, com os projetos apoiados pela 
Carteira Indígena (MMA) nas demais regiões fora da Amazônia Legal - além dos projetos 
desenvolvidos com as comunidades indígenas em parceria com organizações indigenistas e 
socioambientalistas - fortaleceram a participação indígena na construção de políticas públi-
cas ambientais. 

A inclusão das terras indígenas no Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 
(PNAP), a participação indígena na construção da Política Nacional de Desenvolvimento Sus-
tentável de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) e, posteriormente, o protagonismo 
indígena na construção da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indí-
genas (PNGATI) teceram as interfaces entre essas políticas ao longo dos últimos anos. 

A PNGATI é uma política pública construída pelos índios, em diálogo e cooperação 
com o governo, visando garantir o futuro dos povos e das terras indígenas nesse cenário de 
incertezas globais. A estratégia foi comprometer as instituições públicas e parceiros não go-
vernamentais com a execução de ações concretas de proteção, recuperação, conservação e uso 
sustentável da biodiversidade das terras indígenas. A implementação da PNGATI contribui e 
se fortalece com várias metas do Plano de Ação da CDB para 2020, ao mesmo tempo em que 
os povos indígenas e suas terras estão contemplados e associados a várias metas, destacadas no 
quadro a seguir (próxima página):

325 O mapa das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e de áreas protegidas, contemplando as 
terras indígenas, estão representados nas iguras 24 e 25, expostas anteriormente no capitulo sobre a política 
brasileira de áreas protegidas. 
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Quadro 4 – Metas de Aichi associadas a terras e povos indígenas

Objetivo  
estratégico C.
Melhorar a situa-
ção da biodiversi-
dade protegendo 
ecossistemas, 
espécies e diver-
sidade genética

11- Expandir 
e implementar 
sistemas de 
áreas protegi-
das

Até 2020, pelo menos 17 por cento de áreas terrestres e de águas con-
tinentais e 10 por cento de áreas marinhas e costeiras, especialmente 
áreas de especial importância para biodiversidade e serviços ecossis-
têmicos, terão sido conservados por meio de sistemas de áreas protegi-
das geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente represen-
tativas e satisfatoriamente interligadas e por outras medidas espaciais 
de conservação, e integradas em paisagens terrestres e marinhas mais 
amplas.

13 - Conserva-
ção da agrobio-
diversidade

Até 2020, a diversidade genética de plantas cultivadas e de animais 
criados e domesticados e de variedades silvestres, inclusive de outras 
espécies de valor socioeconômico e/ou cultural, terá sido mantida e 
estratégias terão sido elaboradas e implementadas para minimizar a 
erosão genética e proteger sua diversidade genética.

Objetivo  
estratégico D.
Aumentar os 
benefícios da 
biodiversidade 
e dos serviços 
ecossistêmicos a 
todos

14 - Restaura-
ção de ecossis-
temas provedo-
res de serviços 
essenciais

Em 2020, ecossistemas que fornecem serviços essenciais, incluindo 
serviços relacionados à água, e contribuem para a saúde, sustento e 
bem-estar devem estar restaurados e protegidos, levando em conta as 
necessidades da mulher, dos indígenas e de comunidades locais, e dos 
pobres e vulneráveis.

Objetivo  
estratégico E.
Aumentar a im-
plementação por 
meio de plane-
jamento partici-
pativo, gestão de 
conhecimento e 
capacitação

18 - Respeito 
às populações e 
conhecimentos 
tradicionais

Até 2020, os conhecimentos tradicionais, inovações e práticas de co-
munidades indígenas e locais relevantes à conservação e ao uso susten-
tável de biodiversidade, e a utilização consuetudinária desses recursos 
biológicos terão sido respeitados, de acordo com a legislação nacional 
e as obrigações internacionais relevantes, e plenamente integrados e 
reletidos na implementação da convenção com a participação plena e 
efetiva de comunidades indígenas e locais em todos os níveis relevan-
tes.

Fonte: Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 (Metas de Aichi), CDB 2011.

O reconhecimento do papel e da identidade culturalmente diferenciada de populações 
indígenas conduziu o secretariado da CDB a modiicar a designação desses grupos sociais em 
seus documentos oiciais passando a se referir distintivamente aos povos indígenas no conjunto 
das comunidades locais. O Plano de Uso Sustentável da Biodiversidade, adotado pela conven-
ção, foi outro avanço destacado por Bráulio Dias326, visando ao fortalecimento das ICCAs (ter-
ritórios e áreas conservadas por comunidades e povos indígenas). 

No Brasil, as terras indígenas já fazem parte da estratégia de conservação da diversidade 
biológica e sociocultural em área, no âmbito do PNAP (ao menos formalmente), e passaram a 
contar com a PNGATI para o desenvolvimento de uma vasta agenda ambiental nessas áreas. 

A participação dos povos indígenas e a inclusão de suas terras no PNAP não alteraram 
o estatuto jurídico das terras indígenas nem o direito dos índios sobre seu patrimônio. As terras 
indígenas constituem uma área especialmente protegida pela União e não foram transformadas 
em unidades de conservação ao serem contempladas no PNAP, junto com outras áreas protegi-

326 Ex-Secretário Geral da CDB (2012-2016).
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das e conservadas. Sua integração em estratégias mais amplas de enfrentamento à perda de bio-
diversidade, à mudança climática e às ofensivas do capital sobre os recursos naturais deve ser 
reiteradamente consentida pelos povos indígenas, conforme estabelece a Convenção 169 OIT.

As terras indígenas, portanto, não são projetadas nem criadas como são as unidades de 
conservação. Elas não constituem empreendimentos ecológicos públicos, reguladores do modo 
de apropriação e do uso dos recursos naturais comuns por diferentes usuários nas áreas onde 
são implantados. Embora as TIs sejam oicialmente instituídas pelo poder público, este ato re-
presenta um procedimento declaratório do direito constitucional dos índios sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam. Juridicamente, elas preexistem ao ato formal que reconhece o terri-
tório tradicional indígena, por meio de procedimentos administrativos (MARÉS DE SOUZA 
FILHO, 2012). A inalidade da terra indígena é promover o direito constitucional dos índios aos 
seus territórios tradicionais e ao usufruto exclusivo de suas riquezas, bem como as condições de 
satisfação de suas necessidades de reprodução física e cultural das gerações presentes e futuras. 

A conservação dos bens naturais nessas áreas é interdependente e consequente do modo 
de vida das comunidades indígenas e dos seus sistemas culturais (conhecimentos tradicionais) 
de manejo dos recursos. Livres de pressão externa, as terras indígenas simplesmente conservam 
uma condição de existência e resistência dos povos indígenas. Nas cosmovisões indígenas, a 
terra é elemento sagrado. A relação espiritual com a terra constitui a essência da cosmovisão 
e da identidade de cada etnia. Neste contexto, a relação dos índios com os frutos (ou riquezas) 
dessa terra são de outra dimensão e natureza, desprovida de valor de mercado. 

No período do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), os indígenas eram obrigados a des-
matar suas terras e a explorar suas riquezas para sustentar os projetos desenvolvimentistas do 
estado. Só na década de 70 – quando a FUNAI já havia substituído o SPI como órgão indigenis-
ta oicial do governo – foi reconhecido aos índios o direito ao patrimônio indígena e seus bens, 
assim como o direito à renda desse patrimônio. Muitas áreas despossuídas dos índios foram 
restituídas nas últimas décadas em condições extremamente degradadas ambientalmente e in-
viáveis para atender às necessidades de reprodução física e cultural a várias etnias. São áreas 
que foram degradadas pela exploração mineral e madeireira, pela pecuária, pela monocultura 
da soja, da cana, pela carcinicultura, entre outras atividades impactantes ao meio ambiente, 
devolvidas aos índios em condições deploráveis. Essas áreas demandam um enorme esforço de 
recuperação para restabelecer a resiliência dos sistemas socioecológicos alterados para volta-
rem a produzir os serviços ecossistêmicos essenciais ao etnodesenvolvimento das comunidades 
indígenas nessas áreas. Excluindo-se a Amazônia, a recuperação das terras indígenas é a prio-
ridade ambiental número um dos povos indígenas nas demais regiões do País.

Nos termos da CDB, as terras indígenas (não degradadas) apresentam “condições in 

situ” e de “conservação in situ”327. No texto da convenção, especiicamente no Artigo 8 J, atri-
buiu-se aos países, 
327 “Condições in situ signiica as condições em que recursos genéticos existem em ecossistemas e hábitats na-

turais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas proprie-
dades características”. E, “Conservação in situ signiica a conservação de ecossistemas e hábitats naturais e 
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[...] em conformidade com a sua legislação nacional, respeitar, preservar e 
manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidade locais e popu-
lações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e 
à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla 
aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimen-
to, inovações e práticas; e encorajar a repartição equitativa dos benefícios 
oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas328.

Nas interfaces da política ambiental com a política indigenista, a Convenção 169 da OIT 
sobre Povos Indígenas e Tribais (1989) é um dispositivo legal essencial na mediação e na inte-
gração dessas políticas. Nesta perspectiva, a convenção estabelece no seu Artigo 4o que:

• Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para 
salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio 
ambiente dos povos interessados.

• Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos 
livremente pelos povos interessados.

• O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá so-
frer nenhuma deterioração como consequência dessas medidas especiais.

Em outro dispositivo da convenção, o Artigo 6o estabelece como obrigação dos gover-
nos: 

• Consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados 
e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez 
que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis 
de afetá-los diretamente;

• Estabelecer os meios pelos quais os povos interessados possam participar 
livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da popula-
ção e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas 
ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas po-
líticas e programas que lhes sejam concernentes;

• Estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições e ini-
ciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos neces-
sários para esse im.

Outra ênfase no texto da convenção gravada no Artigo 6º refere-se às “consultas reali-
zadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada 
às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca 
das medidas propostas”. Deste modo, os povos interessados deverão ter o direito de escolher 

a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies 
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características”.

328 Embora o congresso nacional ainda não tenha ratiicado o Protocolo de Nagoya, o Brasil sancionou a Lei nº 
13.123, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tra-
dicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.
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suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em 
que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras 
que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio 
desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, a convenção airma o direito desses 
povos de participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvol-
vimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente.

Formalmente, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, considerando que o País 
ratiicou a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em 2004, a integração das políticas 
ambiental e indigenista na última década já estava condicionada aos ditames da referida con-
venção329. Entretanto, a política de áreas protegidas adotada com base no modelo de conserva-
ção convencional, de proteção estrita da biodiversidade nas categorias de proteção integral, res-
tritiva à permanência das populações humanas e ao uso direto dos recursos naturais, continuou 
provocando muita tensão e conlito nas áreas de ocupação tradicional dos povos indígenas e das 
comunidades quilombolas e locais, onde esses empreendimentos ecológicos se instalaram. O 
passivo de medidas autoritárias e excludentes dessa política ambiental pesou sobre seu legado 
de conservação da biodiversidade à custa da desterritorialização e do empobrecimento desses 
grupos sociais em muitas regiões do Brasil e em várias partes do mundo330. 

A consequência da manutenção de um padrão de interação institucional do estado pre-
dominantemente conlitivo com as comunidades indígenas, sobretudo dos agentes ambientais 
nas UCs implantadas em terras e territórios indígenas, é o alto nível de rejeição a essa política 
manifestada pelos indígenas presentes na primeira Conferência Nacional de Meio Ambiente 
(2003). Os delegados indígenas chegaram a deliberar em plenária pela desafetação das UCs 
instaladas em suas terras. E, sem avanços empíricos signiicativos, apesar dos esforços na cons-
trução participativa do PNAP e da PNGATI, os delegados indígenas da primeira Conferência 
Nacional de Política Indigenista realizada em 2015, voltaram a deliberar pelo im das sobrepo-
sições das UCs com as TIs, sinalizando que os laços entre a política ambiental e a política indi-
genista precisavam ser fortalecidos na prática de acordo com o local em níveis transescalares.

6.4 PNGATI: O ENLACE DAS POLÍTICAS AMBIENTAL E INDIGENISTA

A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) é 
resultado da conluência de vários processos internos de reestruturação das políticas públicas 
no âmbito do governo federal331 e do protagonismo indígena na deinição dos seus objetivos e 

329 Disponível em <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/manual-de-atua-
cao/docs/manual-de-atuacao-territorios-de-povos-e-comunidades-tradicionais-e-as-unidades-de-conserva-
cao-de-protecao-integralρ. Acesso em: 4 mar. 2015.

330 Borrini-Feyerabend, 2014.
331 Relatório Final do Grupo de Trabalho de Política Indigenista. Casa Civil da Presidência da República, De-

zembro de 2005.
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estratégias de implementação332. Neste contexto, destacam-se, nesta parte, os fatores que con-
tribuíram para a aproximação e a articulação da política ambiental com a política indigenista333. 

A consagração das terras indígenas em várias iniciativas e dispositivos legais, contem-
plando-as em políticas de incentivo à gestão ambiental, à manutenção da biodiversidade e de 
mitigação dos efeitos da mudança climática, entre outros, realçou o papel dos povos e das terras 
indígenas na agenda ambiental do governo334. 

Entre os anos de 2007 e 2008, a FUNAI passou a adotar uma abordagem democrática 
e progressista da política indigenista, investindo na reestruturação do órgão no contexto de 
um enfoque de proteção e promoção de direitos indígenas, consagrado em diplomas interna-
cionais335. A primeira ação estratégica foi instalar a Comissão Nacional de Política Indigenista 
(CNPI)336, para estabelecer o lócus institucional de diálogo direto e permanente com os povos 
indígenas e os setores pertinentes do governo. A estratégia era desencadear uma série de mu-
danças na perspectiva de integrar as terras indígenas às políticas setoriais dali em diante. 

A área de meio ambiente do órgão não contava com nenhum diagnóstico das ações rela-
cionadas à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais nas terras indígenas337. Havia 
muitas informações dispersas acerca das ações executadas pela própria FUNAI, pelo MMA, 
por outros órgãos do governo federal e dos governos estaduais; além das ações desenvolvidas 
por organizações indigenistas da sociedade civil. Nesse período, os projetos de cooperação 
internacional (PDPI e PPTAL), incluindo as pesquisas cientíicas acadêmicas e demais estudos 
e projetos ambientais realizados no âmbito do licenciamento ambiental de empreendimentos 
que afetavam as terras e as comunidades indígenas produziram um conjunto signiicativo de 
informações relevantes à gestão ambiental das terras indígenas. Contudo, essas informações 
encontravam-se dispersas em vários setores do órgão, diicultando uma visão mais ampla da 
situação ambiental do conjunto das terras indígenas e favorecendo a fragmentação das ações 
em vários níveis escalares, atuando no caso a caso. 

A FUNAI chegou a desenhar o Sistema Integrado de Gestão Ambiental de Terras Indí-
genas (SIGATI)338 como um sistema gerencial dessas informações, propiciando uma visão geral 
do conjunto das ações/projetos em desenvolvimento e das lacunas de atendimento às demandas 

332 Oliveira, 2011.
333 Novamente nesta parte são descritos processos vivenciados diretamente por esta autora.
334 Decreto nº 1.141/94; PPG7/PDPI /Amazônia (1996-2013); Plano de Ação para os Povos Indígenas na Política 

Nacional de Biodiversidade. Brasília: DCBio/MMA, 2002; Áreas Prioritárias para Conservação e Uso Sus-
tentável da Biodiversidade; Carteira Indígena (apoio a pequenos projetos de uso sustentável – abrangência 
nacional); Edital FNMA nº 01/2005; Projeto GEF Indígena/GATI; Plano de Ação Nacional da Biodiversi-
dade (PAN-Bio); Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP); Política Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT); Fundo Amazônia (MMA/BNDES), 
entre outros. 

335 Convenção 169 OIT (1989), BRASIL (2004); Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
(2008).

336 Criada formalmente pelo Decreto s/nº, de 22 de março de 2006, a primeira reunião da CNPI foi realizada 
somente em 2007.

337 Conforme disposto no Decreto nº 1.141/94.
338 Com apoio da Cooperação Técnica Alemã Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
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ambientais dos índios para suas terras. O órgão já contava com um sistema robusto de informa-
ções para alimentar o processo de regularização fundiária das terras indígenas: o Sistema de 
Informações das Terras Indígenas (SIT). Contudo, o SIT funcionava como um sistema fechado 
à entrada de outras informações pertinentes às terras indígenas que não estivessem relacionadas 
à questão fundiária. Neste sentido, o SIGATI surgiu como uma estratégia da área ambiental 
para complementar as informações do SIT e propiciar a inserção e a correlação de informações 
por meio de um sistema aberto e descentralizado, que possibilitasse alavancar uma agenda in-
tegrada de gestão ambiental das terras indígenas. 

No bojo desse processo de reestruturação da política indigenista, o lançamento do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC)339, em 2007, pelo governo federal provocou um 
forte impacto nas prioridades da direção da FUNAI e no setor de meio ambiente do órgão, dire-
tamente afetado pelo novo programa. A FUNAI passou a operar prioritariamente para atender 
às demandas dessa agenda de desenvolvimento do governo, que abarcava dezenas de processos 
de licenciamento ambiental de empreendimentos de infraestrutura que impactavam direta e 
indiretamente as terras e os povos indígenas. Nesse novo cenário, o ritmo das mudanças insti-
tucionais com vistas à organização da área ambiental da FUNAI diminuiu até a retomada do 
chamado projeto GEF Indígena em 2008, restabelecendo-se a parceria com o MMA, com as or-
ganizações indígenas e com os parceiros governamentais e não governamentais anteriormente 
envolvidos nesta agenda desde a construção do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 
(PNAP). 

Paralelamente, o movimento indígena crescia e se fortalecia. Desde a mobilização no 
período da constituinte, na década de 1980, seguida da realização do primeiro Encontro dos 
Povos da Floresta na década de 1990, a mobilização nacional indígena em Porto Seguro, por 
ocasião da celebração dos 500 anos do Brasil em 2000, revitalizando a luta e as organizações 
indígenas para reivindicarem do governo a implementação dos direitos conquistados na Cons-
tituição Federal de 1988. 

A realização do primeiro Acampamento Terra Livre em Brasília em 2004, seguida da 
criação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) em 2005, paralelamente à criação 
de outras organizações indígenas regionais, que se somaram à COIAB (Coordenação das Or-
ganizações Indígenas da Amazônia Brasileira), à APOINME (Articulação dos Povos e Organi-
zações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo) e à ARPIN Sul (Articulação dos 
Povos Indígenas da Região Sul) que já existiam nessa época, fortaleceram o protagonismo indí-
gena na construção das políticas públicas airmativas em curso340. Nesse contexto, as lideranças 

339 A partir de 2007, o PAC se tornou a locomotiva do governo federal, na qual todas as políticas setoriais deve-
riam embarcar, rumo ao desenvolvimento do País atrelado ao crescimento econômico.

340 No inal da década de 1990, depois do fracasso da descentralização de recursos da saúde para as organi-
zações indígenas locais - que não tiveram capacidade de operacionalizar o orçamento público dentro dos 
moldes burocráticos de execução e prestação de contas do governo federal - as organizações regionais mais 
antigas, como a COIAB, a APOINME e a ARPIN-Sul (envolvidas na construção do projeto “GEF Indíge-
na”), apoiaram a organização de outras entidades que se originaram nesse processo de fortalecimento das 
organizações indígenas regionais, como a ARPINPAN (Articulação dos Povos Indígenas do Pantanal) e a 
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indígenas passaram a pautar o Governo, participando ativamente das Conferências Nacionais 
de Meio Ambiente (2003, 2005, 2008) e Indigenista (2006), deliberando sobre suas prioridades, 
além de integrarem a CNPI e outras instâncias participativas de governança das políticas públi-
cas setoriais que tinham interface com a política indigenista.

A democratização da política indigenista avançou em 2008 e a Comissão Nacional de 
Política Indigenista (CNPI) assumiu a missão de alavancar um processo de debate ampliado 
com os povos indígenas para construir uma proposta para o novo Estatuto dos Povos Indígenas, 
em estreita cooperação com as organizações indígenas regionais341. 

A legislação que regulamentava a situação jurídica dos indígenas, de suas comunidades 
e de seus povos, no sentido de fazer respeitar sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições, bem como os direitos sobre as terras que ocupam e todos os seus bens, estava defa-
sada e tornou-se uma demanda prioritária dos representantes indígenas que integravam a CNPI. 

A atualização da política indigenista e do Estatuto do Índio (1973) aos dispositivos da 
Constituição Federal (1988), sobretudo em relação ao ordenamento e ao regramento de ativi-
dades altamente impactantes às terras, comunidades e povos indígenas - como a exploração 
mineral e a utilização do potencial hidrelétrico nesses territórios342 - se tornou fundamental para 
garantir a proteção e a promoção dos direitos indígenas pela União343. 

A proposta do novo estatuto foi elaborada de forma participativa com os indígenas, em 
oicinas de trabalho da CNPI, e posteriormente submetida à consulta ampla dos povos indíge-
nas, em 10 eventos regionais realizados entre os anos de 2008 e 2009. A versão inal aprovada 
pela CNPI reairmou o dever da União em:

[...] proteger e promover os direitos indígenas reconhecidos pela Constituição 
Federal e regulados por esta lei, podendo contar com a colaboração de enti-
dades públicas e privadas, Estados, Municípios e Distrito Federal, desde que 
previamente pactuada, na forma de convênio, parcerias e outros instrumentos 
legais, em conformidade com os interesses dos povos e comunidades indíge-
nas.

ARPIN Sudeste, motivados em atuar diretamente na execução do projeto que estava em negociação com o 
GEF para conservação das terras indígenas.

341 O Ministério da Justiça e a FUNAI negociaram politicamente àquela época com os representantes do gover-
no no congresso nacional a substituição do substitutivo do PL (projeto de lei) do Estatuto do Índio (1973), de 
autoria do Deputado Romero Jucá, que se encontrava parado há anos, sem tramitar no congresso.

342 Com a execução do PAC, a atualização do inventário do potencial hidrelétrico nas bacias hidrográicas, 
onde estavam inseridas as terras indígenas, provocou inúmeros tensionamentos locais com as comunidades 
indígenas. Os estudos eram apenas o prenúncio da avalanche de obras das grandes e pequenas hidrelétricas 
previstas por todo País, sobretudo na Amazônia, onde apenas 5% do potencial hidrelétrico haviam sido ex-
plorados, em contraposição ao restante do país. Isso porque, nas regiões Sul e Sudeste esse potencial hidre-
létrico estava praticamente esgotado. Nesse sentido, o embate entre os grandes projetos de desenvolvimento 
agropecuário e de infraestrutura na Amazônia com as políticas e os projetos de contenção do desmatamento 
e conservação da biodiversidade nessa região se tornaram constantes e intensos na arena de negociação do 
PAC no âmbito do governo.

343 Nessa ocasião, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e o próprio Ministério de Minas 
e Energia (MME) exerciam forte pressão no governo para regulamentar essas atividades em legislação 
especíica, prevendo que a negociação de outros pontos polêmicos da nova proposta de Estatuto dos Povos 
Indígenas pudesse retardar sua aprovação e diicultasse o avanço da produção mineral e energética do país.
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A CNPI propôs que a nova política de proteção dos povos indígenas e a promoção dos 
seus direitos sejam regidas segundo as seguintes inalidades:

I. Garantir aos indígenas o acesso aos conhecimentos da sociedade brasileira 
e sobre o seu funcionamento;
II. Garantir meios para sua auto-sustentação, respeitadas as suas diferenças 
culturais;
III. Assegurar a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e de 
subsistência;
IV. Assegurar o seu reconhecimento como grupos etnicamente diferenciados, 
respeitando suas organizações sociais, usos, costumes, línguas e tradições, 
seus modos de viver, criar e fazer, seus valores culturais e artísticos e demais 
formas de expressão;
V. Garantir a posse e a permanência nas suas terras e o usufruto exclusivo das 
riquezas dos solos, rios e lagos nelas existentes;
VI. Garantir o pleno exercício dos direitos civis e políticos;
VII. Proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural, os sítios arqueo-
lógicos e as demais formas de referência à identidade, à ação e à história dos 
povos e comunidades indígenas;
VIII. Proteger os povos em risco de extinção, em situação de isolamento vo-
luntário ou não contatados.

Ela assegurava ainda que esta política “se aplica a todos os indígenas, indistintamente, 
independentemente da localidade em que se encontrem”, nas áreas rurais e urbanas. 

No capítulo que trata da Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, a proposta 
do novo estatuto prevê que “constitui encargo da União, por intermédio dos órgãos federais de 
meio ambiente e indigenista, a manutenção do equilíbrio ecológico das terras indígenas e de seu 
entorno”, mediante as seguintes ações:

I. Diagnóstico socioambiental, para conhecimento da situação, como 
base para as intervenções necessárias;

II.  Recuperação das terras que tenham sofrido processos de degradação 
dos seus recursos naturais;

III. Controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente modiica-
doras e com impactos negativos sobre o meio ambiente e a qualidade de 
vida das comunidades indígenas, inclusive aquelas desenvolvidas fora 
dos limites das terras indígenas que afetam;

IV. Educação ambiental, envolvendo a comunidade indígena e a sociedade 
regional na proteção ambiental das terras indígenas e de seu entorno;

V. Identiicação e difusão de tecnologias, indígenas e não indígenas, con-
sideradas apropriadas do ponto de vista ambiental e antropológico.

VI. Fortalecimento das formas tradicionais de gestão ambiental dos povos 
indígenas;

VII. Fiscalização e controle dos ilícitos ambientais.
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Inspirada em dispositivo análogo da zona de amortecimento das unidades de conserva-
ção, previsto na legislação do SNUC, a proposta da CNPI estabelece ainda que “o órgão indi-
genista federal deinirá uma faixa de segurança etnoambiental no entorno das terras indígenas, 
com a inalidade de garantir a proteção e o equilíbrio ecológico dessas terras”.

Destacam-se nesse capítulo da gestão territorial e ambiental das terras indígenas que 
“os povos e comunidades indígenas têm autonomia para fazer a gestão territorial e ambiental de 
suas terras, cabendo à União apoiar e promover estas atividades, respeitados os usos, costumes, 
tradições e formas de organização social destes povos e comunidades”; dispondo que, com ex-
ceção do aproveitamento dos recursos minerais e hídricos, os recursos naturais existentes em 
terras indígenas serão utilizados exclusivamente pelos indígenas de forma direta.

No que se refere ao licenciamento ambiental de empreendimentos que causem impacto 
social e ambiental às terras indígenas, a proposta do novo estatuto determina que, em todas as 
suas fases (de licenciamento prévio, de instalação e de operação), “dependerá de parecer pré-
vio do órgão indigenista federal, de caráter vinculante, após consulta à comunidade afetada”. 
A única exceção admitida às atividades que potencialmente ou efetivamente causem impacto 
negativo ao meio ambiente nas terras indígenas são os casos de “relevante interesse público da 
União”344 e ainda “as atividades necessárias à sobrevivência física e cultural dos povos indíge-
nas, conforme seus usos, costumes e tradições”.

Nesse capítulo é ainda “garantida a participação do órgão indigenista federal na dei-
nição da política de ordenamento territorial e de estratégias de ocupação do território nacional 
por projetos governamentais ou privados, sempre que haja interesses indígenas envolvidos”. O 
texto estabelece que “a reserva legal a que se refere o Código Florestal e sua legislação corre-
lata deverá ser mantida nas propriedades limítrofes de terras indígenas, preferencialmente nas 
suas divisas junto a estas terras” - ampliando a faixa de proteção e amortização de impactos 
de atividades produtivas sobre as terras indígenas. Ele determina ainda que “a continuidade ou 
recategorização das unidades de conservação já existentes, parcial ou totalmente incidentes em 
terras indígenas, dependerá de procedimento previsto” no título do estatuto que trata da “Con-
sulta Prévia, Livre e Informada”, no qual se estabelece que “ica assegurada a participação dos 
povos e comunidades indígenas no planejamento, formulação, execução, coordenação e ava-
liação de todos os planos, projetos e programas que possam afetá-los diretamente”. De acordo 
com a proposta, “a realização da consulta prévia aos povos e comunidades indígenas caberá 
exclusivamente à União, por intermédio do órgão indigenista” que, observado o disposto na 
legislação vigente, deverá assegurar que “o acesso e a utilização, por terceiros, de patrimônio 
genético existente nas terras indígenas respeitará o direito de usufruto exclusivo das comunida-
des indígenas e dependerá de prévia autorização das mesmas”.

344 Não existe lei complementar que regulamente e tipiique os casos de relevante interesse público da União. 
A instalação de estradas e outros equipamentos da cadeia de produção de energia, como as hidrelétricas, 
as linhas de transmissão, entre outros, é comumente tratada pelo governo como um empreendimento de 
relevante interesse público da União, assim como, analogamente, podem ser consideradas as unidades de 
conservação da natureza. 
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Em capítulo separado, que dispõe sobre as “atividades econômicas indígenas e uso sus-
tentável dos recursos naturais renováveis”, a proposta de estatuto prevê que “os bens e os recur-
sos naturais renováveis existentes nas terras indígenas destinam-se ao usufruto exclusivo dos 
indígenas, assegurada sua utilização sustentável para atividades econômicas tradicionais e não 
tradicionais, inclusive para ins de comercialização”, sendo “vedado o incentivo a atividades 
econômicas que não sejam consideradas sustentáveis do ponto de vista ambiental e cultural”. 
Neste sentido, o texto deine que “o aproveitamento comercial de recursos lorestais madeirei-
ros limitar-se-á às árvores desvitalizadas ou que tenham sido derrubadas em decorrência de 
atividades de reprodução social da comunidade, como os agrícolas e de construção de novas 
aldeias”. Em relação ao aproveitamento comercial de recursos naturais renováveis não madei-
reiros, a proposta do estatuto estabelece que só “poderá ser realizado desde que respeite prin-
cípios e práticas de manejo sustentável, bem como as especiicidades e potenciais de cada terra 
indígena e de suas comunidades”. 

Embora as negociações internas no governo para encaminhar ao legislativo a proposta 
do Estatuto dos Povos Indígenas, aprovado pela CNPI em 05 de junho de 2009, não tenham 
logrado êxito, ela constituiu importante fundamento que passou a guiar a implementação da 
política de proteção e promoção dos direitos indígenas pela FUNAI, assim como constituiu a 
base da formulação da própria PNGATI.

Nesse contexto, as conferências nacionais, as consultas públicas do novo estatuto, os 
eventos promovidos pelo MMA para discutir as experiências de gestão ambiental em terras 
indígenas fomentadas pelo PDPI e pela Carteira Indígena, incluindo-se nesse processo as con-
sultas regionais do projeto GEF Indígena, provocaram intensa mobilização e articulação dos 
povos indígenas nesse período. 

Contando com um ambiente favorável de diálogo com o governo, as lideranças indíge-
nas reivindicaram a construção de uma política ambiental que garantisse o futuro dos povos e 
das terras indígenas diretamente ao Presidente da República, durante a 5ª reunião ordinária da 
CNPI, realizada em 12 de setembro de 2008345. 

A demanda por uma política de gestão ambiental para as terras indígenas foi previamen-
te articulada entre os representantes indígenas na CNPI com a equipe do MMA, da FUNAI e 
do Ministério da Justiça, possibilitando que se providenciasse a tempo da reunião a Portaria 
nº 276/08, que foi assinada durante o evento pelos ministros da Justiça e do Meio Ambiente, 
criando o grupo de trabalho (GT) com a inalidade de elaborar a proposta de Política Nacional 
de Gestão Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). 

Da assinatura da portaria em 2008 até a instalação do GT em abril de 2009, instaurou-se 
na FUNAI uma disputa em torno do domínio da política que se construiria. O debate conceitual 
da melhor terminologia que traduziria o seu propósito era permeado por uma visão corporativa 
fragmentada, dicotômica e excludente. A PNGATI seria uma política ambiental ou uma políti-
345 Considerada uma reunião histórica com a presença do Presidente da República e de todos/as Ministros/as de 

Estado, que ouviram diretamente dos representantes indígenas suas reivindicações em relação às políticas 
setoriais do governo.
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ca territorialς Por que não as duas coisasς Os consensos e os dissensos conceituais e políticos 
acerca da terminologia que melhor deiniria a política e o seu alcance foram expressos no texto 
base do Seminário Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, realizado em Brasília, 
por ocasião da instalação do GT da PNGATI em 2009346. 

O documento problematizava o aparente consenso traduzido na portaria assinada pelos 
ministros na reunião da CNPI, o qual não correspondia à terminologia recorrente entre deter-
minados setores governamentais - como a FUNAI e o Ministério da Justiça -, organizações 
indígenas e indigenistas que, em diversas situações, se apropriaram do termo ‘gestão territorial’ 
para se referirem a um determinado conjunto de ações voltado às terras indígenas, contrastando 
com uma visão da gestão ambiental limitada à conservação e ao uso dos recursos naturais.

Durante o seminário, quando se levantou a polêmica sobre o conceito que traduziria 
a essência e a extensão da nova política, Francisco Pianko Ashaninka (liderança indígena do 
Acre) ponderou que cada povo dá um nome para o que ele faz na terra dele e que gestão am-
biental ou gestão territorial é polêmica dos brancos. O conceito de gestão como um produto da 
modernidade foi destacado no documento base como uma prática estratégica, cientíico-tecno-
lógica que dirige, no tempo, a coerência de múltiplas decisões e ações para atingir uma inalida-
de (BECKER, 1988). Nesta perspectiva, apropriando-se da abordagem de Becker, discutiu-se a 
gestão territorial como uma prática estratégica do poder no espaço, cientiicamente formulada e 
tecnicamente exercida, que integraria elementos de administração de empresas e de governabi-
lidade347. Outro enfoque realçado no debate durante o seminário refere-se à ideia de que a ges-
tão territorial engloba a gestão ambiental e, portanto, a terminologia mais adequada à política 
seria esta, porque combina a dimensão política do controle territorial das terras indígenas com 
a dimensão ambiental de ações voltadas para sua sustentabilidade, como defende Paul Little 
(2006). Em meio à controvérsia conceitual que se estabeleceu entre os ‘brancos’348 no seminário, 
os representantes indígenas, segundo uma visão política e não dicotômica da realidade, deini-
ram que a PNGATI deveria se chamar: Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas, colocando um ponto inal na polêmica criada. 

Nas reuniões do GT, tornou-se clara a complexidade que a multidimensionalidade da 
PNGATI engendrava. Neste sentido, foram adotadas estratégias variadas e mecanismos com-
patíveis com uma diretriz de integração transescalar, para enfrentar as pressões internas e ex-
ternas, apontadas no referido documento base. Tais pressões estão associadas ao desenvolvi-
mento socioeconômico do país. Alguns exemplos a serem citados são: o avanço das fronteiras 
econômicas, representado pelo agronegócio, pela indústria madeireira e mineral, assim como 
pela construção de grandes empreendimentos de infraestrutura. Nesta perspectiva, não menos 

346 O Documento intitulado Gestão Ambiental e/ou Territorial de/em Terras Indígenas – Subsídios para a cons-
trução da Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, conforme Portaria Interministerial nº 
276/2008, foi consignado ao Henyo T. Barretto Filho e ao Cloude de Souza Correia, por meio de consultoria 
contratada pela Cooperação Técnica Alemã (GIZ), que apoiou o processo de construção participativa da 
política com os indígenas.

347 Bertha Becker, 1988: 108.
348 Indigenistas e ambientalistas não indígenas presentes ao seminário.
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complexo e desaiador, a substituição das formas tradicionais de uso dos recursos naturais e as 
novas necessidades econômicas dos indígenas por bens de consumo, entre outros.

Diante de temas tão complexos, a metodologia de trabalho do GT foi bastante similar 
aos processos participativos recentes de construção do projeto GEF Indígena, também adota-
da pela CNPI na construção do novo Estatuto dos Povos Indígenas. O governo viabilizava as 
condições para que os representantes indígenas se reunissem previamente à reunião do GT e 
discutissem os temas a serem tratados entre eles, com o apoio de assessores de organizações 
não governamentais indigenistas e socioambientalistas parceiras nesse processo. Deste modo, 
todas as reuniões tinham início com a apresentação das propostas dos indígenas e, não havendo 
dissenso entre todos os membros do GT, as sugestões dos representantes indígenas eram incor-
poradas ao texto da política. 

Essa foi a dinâmica que consagrou o protagonismo indígena na construção da PNGATI 
e rompeu com o tradicional agenciamento governamental dos índios em processos participati-
vos, nos quais eles são considerados beneiciários e, portanto, objeto e não sujeito das políticas 
e programas, chamados a opinar, para adequar os arranjos institucionais às suas necessidades e 
interesses (LITTLE, 2006). 

No caso da PNGATI, os representantes indígenas no GT se airmaram como sujeitos 
daquele processo. A maioria das lideranças regionais já eram militantes do movimento indíge-
na, envolvidos anteriormente com a questão ambiental ou interessados na temática. Algumas 
dessas lideranças já haviam participado do GT do GEF Indígena no MMA em 2005. Nesse 
contexto, a memória viva do processo de construção do projeto de conservação da biodiversi-
dade para o GEF, da inclusão das terras indígenas no PNAP, juntada à memória das lideranças 
indígenas que protagonizaram a execução do PDPI no MMA, revelou um lastro de experiências 
compartilhadas e relações institucionais continuadas, que fortaleceram o processo de trabalho 
do GT da PNGATI. Naquela conjuntura, a interação institucional entre MMA e FUNAI havia 
se fortalecido, favorecendo uma interação cooperativa e respeitosa com as lideranças indígenas. 

O processo de construção da política, que começou com o debate conceitual, resultou 
no entendimento da complementariedade dos termos “territorial” e “ambiental” para deinir 
o nome da PNGATI, e teve continuidade com a discussão com os indígenas sobre as políticas 
públicas, suas inalidades, características, como são operadas, buscando compartilhar o conhe-
cimento e o entendimento sobre o propósito do GT ao construir uma política pública pautada 
pelos índios. 

O conteúdo da PNGATI se desenvolveu nas reuniões e oicinas de acordo com as pro-
postas do novo Estatuto dos Povos Indígenas e foi complementado com questões especíicas 
apontadas pelos índios, pelos representantes dos órgãos ambientais e indigenista, e pelos par-
ceiros da sociedade civil e da cooperação internacional que colaboraram no processo. A PN-
GATI incorporou uma vasta agenda ambiental e territorial nacional, que possui interface com 
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várias políticas e convenções internacionais349. Autores como Leining (2017) a consideram uma 
política completa e abrangente. O autor observa que é difícil não encontrar algum tema signii-
cativo à vida cotidiana dos índios de todas as regiões do País. Esta dimensão também pode ser 
atribuída aos esforços de oitiva dos povos indígenas, além do grupo de trabalho, nas cinco con-
sultas regionais realizadas entre 2009 e 2010. Esses eventos reuniram aproximadamente 1.300 
indígenas, representando 186 etnias, para discutir a proposta da política elaborada pelo GT350.

As contribuições das consultas aos indígenas de todo o País foram incorporadas ao texto 
da PNGATI, que passou pelo crivo dos representantes do governo na CNPI. A versão inal da 
política foi aprovada pela comissão em 2010 e a minuta do decreto tramitou por dois anos pelos 
ministérios (Justiça e Meio Ambiente) e pela Casa Civil da Presidência da República. Em 05 de 
junho de 2012, o Decreto nº 7.747 instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas, com a inalidade de:

Garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sus-
tentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando 
a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as 
condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras gerações 
dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da 
legislação vigente351.

Embora a instituição da PNGATI seja considerada um avanço na política ambiental e in-
digenista do País, ela foi uma conquista dos índios que se mobilizaram por ela e protagonizaram 
esse processo de luta pela implementação de seus direitos constitucionais. Entretanto, apesar 
do reconhecido e valorizado avanço, o texto editado no decreto revelou, nos vetos pontuais ao 
conteúdo da proposta aprovada pela CNPI em 2010, o real autoritarismo e conservadorismo do 
estado brasileiro em relação aos povos indígenas. 

As alterações analisadas por Printes (2012) e comentadas por Leining (2017) represen-
tam, entre outros aspectos, os limites de aceitação da autodeterminação indígena pelo governo. 
Isto icou evidente ao suprimirem do objetivo geral da política a menção às “formas próprias de 
gestão territorial e ambiental” dos índios, tornando ambíguo o respeito à “sua autonomia socio-
cultural, na forma da legislação vigente” que vigorou na redação inal do decreto352.

A questão da soberania nacional e do interesse da União sobre as terras indígenas tra-
duz-se em airmações constantes do poder do estado na abordagem dos órgãos setoriais de go-
verno, servindo para justiicar qualquer intervenção autoritária (sem consulta aos índios) nessas 

349 Entre elas se destacam a Convenção do Patrimônio Mundial Natural e Cultural; a Convenção sobre Diversi-
dade Biológica; a Convenção sobre Mudança Climática; e a Convenção nº 169 da OIT. 

350 Oliveira, 2011.
351 Art. 1º do Decreto nº 7.747/2012.
352 Objetivo geral da PNGATI aprovado pela CNPI em 2010: Garantir e promover a proteção, a recuperação, a 

conservação e o uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a inte-
gridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física 
e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia e formas próprias 
de gestão territorial e ambiental.
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áreas. Além de as terras indígenas constituírem patrimônio da União, o estado mantém suas 
ressalvas ao domínio político dos índios sobre suas terras, como também icou evidente na su-
pressão do conceito de gestão territorial e ambiental que se tentou imprimir na PNGATI. 

Art. 2º I – Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas: o conjunto de 
domínio político e simbólico do espaço que constitui o território de um povo 
indígena, englobando os seus saberes tradicionais e suas práticas quanto ao 
uso dos recursos naturais e da biodiversidade bem como os mecanismos, pro-
cessos e instancias culturais de decisão relacionados aos acordos e consensos 
próprios de cada povo353.

O decreto da PNGATI, portanto, não fez qualquer menção à visão dos índios sobre a ges-
tão territorial e ambiental em suas terras. O governo não legitimou no texto da PNGATI o domí-
nio político dos índios sobre seus territórios, nem seus processos de tomada de decisão, acordos 
e consensos próprios de cada povo. Neste sentido, logo após o objetivo geral, o decreto enuncia o 
segundo artigo sobre os instrumentos da política, indicando que: “São ferramentas para a gestão 
territorial e ambiental de terras indígenas o etnomapeamento e o etnozoneamento”.

Outra questão que enfrentou grande resistência e não foi contemplada na versão inal 
do decreto refere-se ao estabelecimento de uma faixa de proteção etnoambiental354, no entor-
no das terras indígenas, com uma função análoga à zona de amortecimento estabelecida nos 
limites das unidades de conservação do SNUC. A princípio, o estabelecimento dessa faixa de 
proteção às terras indígenas não implicaria uma restrição de uso à propriedade privada, além 
daquela já prevista na legislação ambiental vigente. Portanto, sua função estratégica consistiria 
em identiicar e mapear as áreas sensíveis ecologicamente às terras indígenas (como nascentes 
de rios, por exemplo) ou as atividades (potencialmente) impactantes às terras indígenas, para se 
estabelecer um perímetro onde deveriam ser intensiicadas as ações de vigilância, iscalização, 
monitoramento ambiental, comunicação e educação etnoambiental. A faixa de proteção etno-
ambiental, junto com o etnomapeamento e o etnozoneamento, foi concebida para operaciona-
lizar e tornar mais efetiva a gestão territorial e ambiental das terras indígenas, cada vez mais 
vulneráveis às pressões externas com o avanço das frentes econômicas de desenvolvimento.

Nesse mesmo sentido, tornou-se incoerente a supressão de outro dispositivo previamen-
te aprovado pela CNPI, que se referia ao fomento de ações integradoras, vinculadas ao SNUC e 
ao PNAP, proposto pelos próprios indígenas participantes das consultas regionais da PNGATI. 
Esse dispositivo expressava o interesse dos povos indígenas em se relacionarem de forma inte-
grada e cooperativa com as unidades de conservação e outras áreas protegidas, que enfrentam 
as mesmas pressões e ameaças externas que as terras indígenas. Deste modo, entre os objetivos 
relacionados ao eixo Áreas Protegidas, Unidades de Conservação e Terras Indígenas, o governo 

353 Texto da versão aprovada pela CNPI em 2010. 
354 Contemplada na proposta do novo Estatuto dos Povos Indígenas (2009), cujas negociações no governo foram 

paralisadas.
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excluiu do decreto da PNGATI justamente o texto que fortalecia o enlace da política nacional de 
conservação da biodiversidade em área com a política ambiental indigenista, a saber:

XIV – promover a interface das terras indígenas com outras áreas legalmen-
te protegidas por meio de instrumentos nacionais e internacionais de gestão 
territorial da diversidade biológica e sociocultural, tais como: mosaicos, cor-
redores ecológicos e reservas da biosfera.355

O paradoxo da exclusão desse objetivo em um contexto de esforços de aproximação, 
diálogo e integração institucional das terras indígenas com as unidades de conservação e outras 
áreas protegidas, que se desenvolvia desde 2004, e resultou na instituição do PNAP em 2006 e 
no projeto GATI em 2010. Isto se tornou evidente porque, além da integração das áreas prote-
gidas, o desenvolvimento de um programa de conservação e uso sustentável da biodiversidade 
em terras indígenas era um dos objetivos do PNAP. Esse programa seria traçado no contexto da 
execução do projeto de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade em Terras Indígenas 
(o chamado GEF Indígena), que foi reformulado em 2008 e inalmente aprovado pelo GEF em 
2009, iniciando sua execução a partir de 2010356. 

Nessa perspectiva, o projeto que teve origem no MMA e foi gestado inicialmente para 
fortalecer as terras indígenas e fomentar sua integração ao SNUC357 foi liberado e desesti-
mulado de promover a interface cooperativa das terras indígenas com as UCs e outras áreas 
protegidas, porque o foco do projeto se tornou a implementação da PNGATI. Assim, o gover-
no desperdiçou o capital institucional acumulado no processo de construção dessas políticas 
entrelaçadas, que almejavam trabalhar com as terras indígenas como elementos integradores 
da paisagem, previsto no PNAP, dotando as comunidades indígenas de condições compatíveis 
com seus sistemas culturais para participar e contribuir de forma voluntária e subsidiária com 
a efetividade do SNUC. 

As contradições não se limitaram a esses pontos abordados. As alterações no Eixo III 
da PNGATI, que trata da relação das terras indígenas com as unidades de conservação revelam 
outros aspectos do autoritarismo e do conservadorismo do governo. O quadro a seguir ilustra 
as mudanças no conteúdo das propostas aprovadas pela CNPI em 2010 em relação ao texto que 
vigorou no decreto.

355 Esse objetivo apenas fomentava uma ação de integração e reforçava um dispositivo previsto na Lei do SNUC 
(Art. 26), que já estabelece que a gestão do conjunto das unidades de conservação e outras áreas protegidas 
públicas e privadas, quando estiverem juntas, próximas, justapostas ou sobrepostas, conigurando um mo-
saico, deverá ser integrada e participativa.

356 O projeto que substituiu o chamado GEF indígena foi oicialmente intitulado Catalisando a contribuição das 
Terras Indígenas para a conservação dos ecossistemas lorestais brasileiros. Essa iniciativa entrou em execu-
ção em 2010, integrado ao processo da construção da PNGATI, transformando-se no principal instrumento 
de alavancagem da política. Neste contexto, o novo projeto passou a ser chamado de GATI (gestão territorial 
e ambiental de terras indígenas), alinhado à política que acabara de nascer.

357 Visando à ampliação da rede de proteção da diversidade biológica e sociocultural do país.
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Quadro 5 – Alterações nos objetivos do eixo III da PNGATI sobre áreas protegidas, unidades de con-
servação e terras indígenas

TEXTO APROVADO PELA CNPI TEXTO EDITADO NO DECRETO nº 7.747/12

XIV – Promover a interface das terras indígenas com ou-
tras áreas legalmente protegidas por meio de instrumen-
tos nacionais e internacionais de gestão territorial da di-
versidade biológica e sociocultural, tais como: mosaicos, 
corredores ecológicos e reservas da biosfera.

VETADO

XV – Realizar consultas aos povos indígenas sobre a con-
tinuidade, recategorização ou revogação da dupla afeta-
ção existente em áreas de unidades de conservação sobre-
postas com terras indígenas.

VETADO

XVI – Elaborar e implementar com a participação indíge-
na, planos de administração conjunta das áreas de dupla 
afetação das terras indígenas com as unidades de conser-
vação, quando a decisão dos povos indígenas pela manu-
tenção da sobreposição.

b) Elaborar e implementar, com a participação dos 
povos indígenas e da FUNAI, planos conjuntos de 
administração das áreas de sobreposição das terras 
indígenas com unidades de conservação, garanti-
da a gestão pelo órgão ambiental e respeitados os 
usos, costumes e tradições dos povos indígenas.

XVII – Garantir a participação indígena na gestão das 
unidades de conservação localizadas no entorno das ter-
ras indígenas.

c) Promover a participação indígena nos conselhos 
gestores das unidades de conservação localizadas 
em áreas contíguas às terras indígenas.

XVIII – Realizar consulta prévia livre e informada, es-
pecíica aos povos e comunidades indígenas, asseguran-
do-lhes a participação no processo de criação de novas 
unidades de conservação, em regiões que afetem povos e 
comunidades indígenas, respeitando suas decisões.

a) Realizar consulta prévia, livre e informada aos 
povos indígenas no processo de criação de unida-
des de conservação em áreas que os afetem dire-
tamente.

d) Assegurar a participação da FUNAI nos conse-
lhos gestores das unidades de conservação contí-
guas às terras com presença de índios isolados ou 
de recente contato.

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Nesse contexto, a discussão que a reformulação do EIXO III da PNGATI suscita está 
diretamente relacionada com a problemática dos conlitos nas UCs implantadas em terras e 
territórios indígenas abordados nesta tese.

Em que pese a Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais estabelecer, no 
Artigo 6º, que os governos deverão: “consultar os povos interessados, mediante procedimentos 
apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam 
previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente” e que 
devem

[...] estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam par-
ticipar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da popu-
lação e em todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou 
organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e 
programas que lhes sejam concernentes.

A inobservância dos dispositivos da convenção baseia-se comumente em argumentos da 
soberania ou dos interesses da União para justiicar as violações que continuam prevalecendo 
sobre a promoção dos direitos indígenas em inúmeras circunstâncias.
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Mais adiante, no Artigo 15º, a Convenção da OIT estabelece que: 

[...] os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas 
suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o 
direito desses povos a participarem da utilização, administração e conserva-
ção dos recursos mencionados;

E que:

[...] em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recur-
sos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos, existentes nas ter-
ras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas 
a consultar os povos interessados, a im de se determinar se os interesses 
desses povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de se empreender 
ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos 
existentes nas suas terras. Os povos interessados deverão participar sempre 
que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e receber in-
denização equitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado 
dessas atividades358.

No rol dos empreendimentos já estabelecidos nas terras indígenas e dos novos projetos 
de infraestrutura submetidos à legislação do licenciamento ambiental, observa-se o esforço do 
órgão indigenista em regulamentar os procedimentos relativos ao chamado “componente indí-
gena”, que foi inserido ao processo, visando mitigar os impactos dos novos empreendimentos, 
bem como compensar as comunidades indígenas pelos danos socioecológicos inevitáveis em 
suas terras e modos de vida, decorrentes da instalação e operação desses empreendimentos, em 
caráter permanente em muitas situações359. 

Entretanto, o histórico de conlitos com as UCs instaladas nas terras indígenas, cujos 
impactos não são sequer considerados, veio à tona em 2003, quando os delegados indígenas 
da primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente deliberaram pela revogação dos atos que 
criaram unidades de conservação em terras indígenas. O padrão de interação institucional dos 
órgãos ambientais se manteve conlituoso no nível local, pesando sobre a decisão dos indígenas 
que reiteraram essa demanda na Conferência Nacional de Política Indigenista realizada em 
2015. 

A despeito de todos os esforços de conciliação que promoveram a inclusão social dos po-
vos e das terras indígenas no PNAP; a construção do Projeto GEF Indígena/GATI; e da própria 
PNGATI, observa-se que os conlitos entre os agentes públicos e as comunidades indígenas nas 

358 Este é o dispositivo que autoriza os povos e comunidades indígenas a se beneiciar de medidas mitigatórias 
e compensatórias no âmbito do licenciamento ambiental de empreendimentos que lhes causem impactos 
socioecológicos negativos. 

359 Instrução Normativa nº 02, de março de 2015 (em substituição à IN 01/2012- modiicada pela IN 04/2012). 
Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/leg-licen>. Acesso em: 30 jul. 2017.
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áreas sobrepostas, inclusive naquelas sob a tutela do regime de dupla afetação, persistem, com 
raras exceções360. 

A gestão das unidades de conservação segue um padrão predominantemente autoritário, 
desconsiderando (ou colocando em segundo plano) os direitos indígenas e provocando impactos 
negativos nas comunidades indígenas e nos seus sistemas tradicionais de manejo dos recursos 
comuns. A inadequação dessa política às condições socioecológicas da área alimenta e reforça 
a rejeição indígena à operação desses empreendimentos ecológicos em seus territórios. 

Em 2009, no processo de construção do Estatuto dos Povos Indígenas, a própria área 
ambiental do governo, junto com a FUNAI, propôs a realização de “consultas aos povos indíge-
nas sobre a continuidade, recategorização ou revogação da dupla afetação existente em áreas de 
unidades de conservação sobrepostas com terras indígenas”. Desta forma, além de se garantir 
o direito ao consentimento livre e informado dos povos indígenas, se construiria a legitimidade 
social e o apoio das comunidades indígenas à operação das unidades de conservação em suas 
terras, por meio de um processo de diálogo permanente e de pactuação em torno de objetivos 
comuns, relacionados à proteção e à gestão integrada do território, à conservação, à recupera-
ção e ao manejo sustentável dos recursos naturais de uso comum.

Em termos democráticos e ecologicamente justos, seria natural, de acordo com os ar-
ranjos institucionais conciliatórios existentes no próprio SNUC361, promover o diálogo com as 
comunidades indígenas e conduzir com eles um processo de adaptação da gestão da UC e de 
seus instrumentos às especiicidades culturais de cada povo. Isso porque, se os indígenas não 
reconhecerem as unidades de conservação como empreendimentos ecológicos compatíveis e 
conciliáveis com seus modos de vida, e que potencialmente lhes tragam benefícios diretos e 
indiretos; e se os agentes ambientais persistirem numa postura autoritária no manejo dessas 
áreas compartilhadas com os índios, as contradições entre os objetivos desses arranjos institu-
cionais diicilmente serão superados e as disputas pelo domínio político do território tendem a 
se intensiicar em variados graus de violência, como já ocorreu em algumas UCs implantadas 
em terras indígenas362.

Portanto, impedir que os índios decidam se querem ou não que as UCs continuem ope-
rando em seus territórios não torna esses empreendimentos ecológicos legítimos, tampouco 
os impede de resistirem a eles, provocando enormes perturbações à sua gestão. Neste sentido, 
destaca-se o contexto em que o Eixo III da PNGATI foi reformulado, sob a inluência da decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à demarcação contínua da Terra Indígena Rapo-
sa Serra do Sol. Nas recomendações do voto do relator do processo foi consignado o seguinte: 

360 Abordadas no próximo capítulo.
361 Tais como os conselhos gestores das UCs, os planos de manejo, os termos de compromissos considerados os 

principais instrumentos de mediação de conlitos no âmbito do SNUC, além daqueles agenciados por órgãos 
externos, como o Termo de Ajustamento de Conduta, adotado pelo Ministério Público Federal.

362 A exemplo do incêndio provocado pelos índios na sede do Parque Nacional do Araguaia (TO), com a expul-
são da equipe da UC da área, assim como ocorreu com a Estação Ecológica de Iquê (MT). Ambos os casos 
não conseguiram evitar o confronto nem a escalada da violência.
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A RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE TERRAS INDÍGENAS E MEIO 
AMBIENTE. Há perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terras in-
dígenas, ainda que estas envolvam áreas de “conservação” e “preservação” 
ambiental. Essa compatibilidade é que autoriza a dupla afetação, sob a admi-
nistração do competente órgão de defesa ambiental.363 

Esta recomendação foi incorporada à decisão do STF, cuja jurisprudência é circunscrita 
à terra indígena Raposa Serra do Sol (RSS). Entretanto, gerou um entendimento que ampliou a 
jurisprudência da decisão para o âmbito nacional, alcançando a PNGATI e alterando o sentido 
dado pelo decreto de homologação da terra indígena, que estabelecia a gestão compartilhada 
da área, de forma democrática com os indígenas (conforme os dispositivos da Convenção 169 
da OIT). 

O regime jurídico de dupla afetação (RJDA) foi recomendado pelo Ministério da Justiça 
(MJ)364, visando compatibilizar os estatutos jurídicos da UC de proteção integral e da terra in-
dígena (usufruto exclusivo dos índios), para viabilizar a permanência da UC na área. Ele foi um 
ato monocrático do MJ, sem qualquer consulta aos índios sobre a decisão e seus impactos sobre 
o modo de vida dos povos envolvidos. Neste caso de dupla afetação, o MJ recomendou que a 
unidade de conservação fosse destinada à realização dos direitos constitucionais dos índios, 
além da preservação do meio ambiente. A condição de permanência da unidade de conservação 
passaria a depender da compatibilização dos seus objetivos de manejo com os direitos constitu-
cionais dos índios nessas áreas. 

O decreto de homologação da TI Raposa Serra do Sol, portanto, estabeleceu que a área 
submetida ao regime de dupla afetação seria administrada em conjunto pela FUNAI, IBAMA 
(ICMBio) e comunidade indígena, por meio de um plano de administração conjunta da área. E 
isso foi destorcido na recomendação do Supremo Tribunal Federal (STF), gerando ambiguida-
des e mais controvérsias na sua interpretação e aplicação.

Embora o STF tenha ratiicado o ato do executivo e enfatizado a compatibilidade das 
áreas de preservação e conservação com as terras indígenas, contraditoriamente alterou o con-
teúdo do decreto do poder executivo ao atribuir a responsabilidade de administração da área sob 
dupla afetação ao órgão ambiental, sem mencionar a participação dos povos indígenas. 

O debate do impacto desta e de outras condicionantes exaradas na decisão inal do STF 
mobilizou inclusive o GT da PNGATI na época (2009), que propôs uma redação buscando con-
ciliar o decreto de homologação da TI Raposa Serra do Sol, que instituiu o RJDA, com a deci-
são do STF, recuperando o arranjo democrático de gestão compartilhada da área, nas situações 
em que os povos indígenas consentissem com a manutenção da UC em suas terras.

363 Pet 3388 / RR - RORAIMA PETIÇÃO Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Julgamento: 19/03/2009 Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno Publicação DJe-181. DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-
02375-01 PP-00071.

364 Trecho da Portaria nº 534, expedida pelo Ministério da Justiça em 13 de abril de 2005.
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Entretanto, não houve receptividade do alto escalão do governo em relação à proposta 
dos índios, aprovada pela CNPI365. Após a decisão do STF, a área ambiental do governo recru-
desceu em uma posição conservadora, como se de fato lhe houvesse sido garantida a suprema-
cia sobre o bem comum compartilhado com os índios na área sob dupla afetação.

Nesse contexto, crivado de ambiguidades e contradições, recupera-se a abordagem de 
Little (2006), para interpretar a alteração do governo no Eixo III da PNGATI como o recondi-
cionamento do índio a uma posição de objeto da política pública, quando o mesmo é chamado 
a opinar e não a tomar decisões como sujeitos de direito que são em seus próprios territórios. 
Assim, o quadro a seguir revela as discrepâncias entre o que seria aceitável e sustentável para 
os povos indígenas e os artifícios produzidos pelo estado, que mantém o padrão de negação e 
burla dos direitos indígenas formalmente reconhecidos na legislação nacional e nos diplomas 
internacionais.

Quadro 6 – Diferentes visões sobre o Regime de Dupla Afetação

Decreto Homologação 
TI Raposa Serra do 
Sol

Art. 3o O Parque Nacional do Monte Roraima é bem público da União submetido a 
regime jurídico de dupla afetação, destinado à preservação do meio ambiente e à rea-
lização dos direitos constitucionais dos índios.
 § 1o O Parque Nacional do Monte Roraima será administrado em conjunto pela Fun-
dação Nacional do Índio - FUNAI, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e pela Comunidade Indígena Ingarikó.
 § 2o O Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, ouvidos a Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA e a Comunidade Indígena Ingarikó, apresentarão, para 
homologação do Presidente da República, plano de administração conjunta do bem 
público referido no caput*.

DECISÃO STF

A RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA ENTRE TERRAS INDÍGENAS E MEIO AM-
BIENTE. Há perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda 
que estas envolvam áreas de “conservação” e “preservação” ambiental. Essa compati-
bilidade é que autoriza a dupla afetação, sob a administração do competente órgão de 
defesa ambiental.

CNPI
(Proposta dos Índios)

XVI – Elaborar e implementar, com a participação indígena, planos de administração 
conjunta das áreas de dupla afetação das terras indígenas com as unidades de conser-
vação, quando houver a decisão dos povos indígenas pela manutenção da sobreposi-
ção.

Decreto PNGATI

b) Elaborar e implementar, com a participação dos povos indígenas e da FUNAI, pla-
nos conjuntos de administração das áreas de sobreposição das terras indígenas com 
unidades de conservação, garantida a gestão pelo órgão ambiental e respeitados os 
usos, costumes e tradições dos povos indígenas.

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Nesse contexto de avanços e retrocessos, a PNGATI pode ser considerada um marco na 
política indigenista do século XXI, decorrente de um enlace inconteste com a política ambiental 
brasileira. Contudo, ela não é uma política conservacionista, na perspectiva convencional do 
termo, que carrega um sentido dicotômico e excludente de conservação da natureza. Mas, ela 

365 Inclusive com a participação de membros do governo, representantes dos ministérios com competência re-
lacionada às terras e aos povos indígenas. 
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pode ser considerada uma política territorial conservadora366, na perspectiva da garantia plena 
do domínio político dos índios sobre seus territórios e sobre o uso sustentável dos recursos co-
muns. 

Apesar das alterações sofridas justamente no conteúdo do Eixo III, consideradas con-
traditórias em relação aos compromissos institucionais do governo brasileiro com uma nova 
política de áreas protegidas justa e equitativa, a idiossincrasia esquizofrênica da administração 
pública367 não foi capaz de eliminar o caráter ambiental progressista da PNGATI protagonizada 
pelos índios, que manteve sua interface com várias metas traçadas no Plano de Ação da CDB 
para 2020. Neste contexto, apesar das tensões e da correlação de forças assimétricas que mar-
cam a relação do estado com os povos indígenas, a PNGATI pode ser considerada expressão do 
ecologismo dos índios na modernidade368.

*  Decreto de Homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, de 15 de abril de 2005.
366 Na perspectiva de se manter iel aos valores tradicionais que sustentam o modo de vida dos índios em seus 

territórios. 
367 Sales, 2014.
368 Alier, 2017.
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7 CONFLITOS ETNOECOLÓGICOS

Este capítulo parte da compreensão do fenômeno da sobreposição territorial entre dois 
arranjos institucionais de políticas públicas, submetidos a diferentes regimes de propriedade e 
racionalidades que confrontam o formalismo burocrático do estado na gestão das unidades de 
conservação com os sistemas tradicionais de manejo dos recursos naturais nas terras indígenas, 
regidos por leis consuetudinárias dos índios. O padrão de interação do órgão ambiental nesse 
contexto é determinante para a transformação dos conlitos que interpõem os agentes públicos 
e as comunidades indígenas em situações de disputa pelo controle do território, com diferentes 
graus de violência (direta e estrutural) nas áreas sobrepostas, em particular naquelas já subme-
tidas à tutela do regime jurídico de dupla afetação.

7.1 O FENÔMENO DA SOBRE[IM]POSIÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM 
TERRAS INDÍGENAS

A implantação de unidades de conservação da natureza em terras indígenas conigura 
uma situação de sobreposição territorial desses arranjos institucionais considerando a dupla 
destinação do mesmo bem da União369, que passa a atender duas inalidades distintas. Nesse 
caso, a sobreposição se torna uma acumulação de títulos públicos sobre o mesmo patrimônio, 
implicando a coexistência de diferentes regimes de propriedade (estatal e comum), envolvendo 
diferentes usuários dos recursos naturais (agentes públicos e indígenas), que passam a compar-
tilhar a coordenação do uso desses recursos.

O fenômeno da sobreposição de arranjos institucionais de políticas públicas de base ter-
ritorial faz parte da organização geopolítica brasileira (federação de estados e municípios). Sua 
incidência é consequência de medidas legais e administrativas, ordenadoras desses espaços, tais 
como a própria instalação de um empreendimento ecológico público em uma área que faz parte 
de um município (ou de vários), abrangendo um ou mais estados da federação ao mesmo tempo 
no território nacional. Nesses espaços, diferentes níveis escalares da administração pública e de 
interesses privados se cruzam, mediados por um conjunto de regramentos e políticas relativas 
ao acesso e ao uso dos recursos naturais comuns em determinada área370.

No caso especíico da sobreposição entre unidades de conservação e terras indígenas, 
esse fenômeno teve início nos primórdios da política de áreas protegidas no Brasil, quando, em 
1959, foi criado um dos primeiros parques nacionais, o do Araguaia, abarcando toda a Ilha do 
Bananal (TO), reconhecida como território tradicional dos povos Avá-Canoeiro, Karajá e Javaé 
desde o século XVI371. 

369 No caso, uma porção do território nacional.
370 Nestas situações de sobreposição, os diversos arranjos institucionais e instrumentos operacionais das políti-

cas públicas nas três esferas de governo, não raro, chocam-se em nível local, produzindo uma série de con-
litos socioecológicos, como aqueles envolvendo atores governamentais, povos e comunidades tradicionais, 
entre outros, abordados minuciosamente por Abirached (2011) na região de Ubatuba-Paraty, abrangendo os 
dois municípios, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e diversas unidades de conservação, terras indí-
genas, territórios quilombolas e caiçaras.

371 Esses povos são citados nos registros dos viajantes europeus nessa região desde o século XVI.  
Fonte: IBAMA, 1981. Plano de manejo do Parque Nacional do Araguaia. Disponível em: <http://www.icm-
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Essas sobreposições evoluíram a partir da década de 1960, na medida em que avançava 
tanto o processo de criação de novas UCs, como o reconhecimento formal de terras indígenas. 
Deste modo, quando o SNUC foi instituído no ano 2000, já havia dezenas de UCs implantadas 
em terras indígenas372, revelando, em primeiro plano, a aleatoriedade e a desarticulação entre as 
políticas ambiental e indigenista do estado ao longo do tempo373. 

Inicialmente a implantação de parques nacionais em terras indígenas não era vista como 
algo negativo ou contraditório, uma vez que a presença indígena não era considerada incompa-
tível com a preservação da natureza naquela época. Vislumbrava-se que os chamados silvícolas 
agregariam valor às unidades de conservação374, sem que constituíssem uma ameaça à proteção 
dos recursos naturais. No entanto, não se tem conhecimento de que o fenômeno da sobreposi-
ção seja motivado por objetivos comuns, resultado de uma articulação das políticas ambiental 
e indigenista do governo, como se observa mais recentemente. Ao contrário, vale lembrar que 
nessa época (1950-1960) a política indigenista, operacionalizada pelo SPI, promovia, legalmen-
te, tanto o arrendamento de terras indígenas a terceiros, quanto o desmatamento das aldeias 
para alimentar os programas desenvolvimentistas do governo, usando os índios como pretexto 
e agentes da degradação ambiental de suas próprias terras, patrocinada pelo estado. 

As unidades de conservação eram instituídas fundamentalmente por motivação am-
biental375, em terras devolutas da União principalmente376. Em meados do século XX, o ideário 
nacionalista de progresso levava a crer que o destino dos poucos índios que restavam era desa-
parecer, diluindo-se no conjunto da população brasileira. Nesta perspectiva, consequentemente, 
suas terras seriam liberadas à apropriação deinitiva do estado e à exploração do capital. Entre-
tanto, este destino não se cumpriu. Os grupos étnicos, que resistiram a todo tipo de violência 
no período colonial e posteriormente no período republicano, adaptaram seus modos de vida às 
condições que lhes foram impostas, demonstrando alto grau de resiliência socioecológica. Neste 
contexto, mesmo distantes de suas terras originais, nunca desistiram dos seus direitos territo-
riais inatos, mantendo viva a esperança de retornarem aos seus lugares sagrados e receberem o 
título e a posse deinitiva de suas terras tradicionais. 

O que se observa é que o número crescente de UCs que se sobrepõem às TIs é conse-
quência de processos administrativos autônomos e paralelos, conirmando o caráter aleatório 
desse fenômeno, associado à desarticulação e à fraca cooperação institucional entre os órgãos 
operadores dessas políticas (LEITÃO, 2004). Somente no século XXI são veriicados os primei-

bio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/parna_araguaiaa.pdfρ. Acesso em 3 mai. 2015.
372 Ricardo (2004) já apontava para um número superior a trinta casos.
373 A desarticulação das políticas públicas nesse campo está referenciada na Publicação do Instituto Socioam-

biental (ISA): Terras Indígenas e Unidades de Conservação da Natureza - O Desaio das Sobreposições 
(RICARDO, 2004); em particular, abordada por Leitão (2004: 17).

374 IBAMA, 1981. Plano de manejo do Parque Nacional do Araguaia. Destacado por Barretto Filho (2004: 58).
375 Seja como medida ex post ou ex ante, dependendo do tipo de intervenção pública necessária. Entretanto, 

observa-se que muitas UCs de uso sustentável foram estabelecidas como reservas patrimoniais de riquezas 
minerais e para atender interesses diversos do estado, como abordou Ioris (2014).

376 Conforme o capítulo anterior, na diacronia da política indigenista brasileira, as terras devolutas eram prove-
nientes do esbulho das terras originais dos índios e dos aldeamentos extintos ou reduzidos ao longo do tempo. 
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ros esforços de diálogo e aproximação institucional, como ocorreu nos processos de construção 
do PNAP e da PNGATI abordados nos capítulos anteriores.

Por mais de quatro décadas, as UCs foram criadas e instaladas em territórios indígenas 
sem qualquer consulta à FUNAI sobre a presença indígena na área de interesse dos órgãos 
ambientais (federais e estaduais). Por outro lado, não raro, era no momento da realização dos 
estudos para identiicação ou demarcação de uma terra indígena, em área anteriormente des-
tinada à conservação da natureza, que o órgão ambiental tomava conhecimento do processo 
de regularização fundiária de uma terra indígena em curso. Até recentemente, geralmente em 
situações conlitantes, não era incomum que os agentes públicos ambientais e as comunidades 
indígenas se defrontassem em área e descobrissem que havia uma unidade de conservação ins-
talada na terra indígena e uma terra indígena demarcada nos limites da unidade de conservação, 
abarcando integralmente ou parte de ambas. 

As sobreposições, portanto, resultam de procedimentos burocráticos conduzidos por di-
ferentes motivações, provocando a interação de dois sistemas socioculturais distintos: o estatal, 
de corte ocidental, capitalista, privatista, com o indígena, que é cosmologicamente integrado 
com a natureza, cuja dimensão simbólica e sagrada da terra orienta o modo de vida e de apro-
priação comunal dos recursos naturais. No sistema estatal, o que se observa em comum entre 
as políticas ambiental e indigenista é que funcionam tradicionalmente de forma fragmentada, 
excludente e centralizadora do poder em seus campos de atuação, reproduzindo o status quo 
predominante na gestão pública brasileira.

Max Weber (1974) aponta que em um estado moderno, necessária e inevitavelmente a 
burocracia realmente governa, pois o poder não é exercido por discursos parlamentares nem 
por proclamações monárquicas, mas por meio da rotina da administração377. Nesta perspectiva, 
nos meandros da administração pública, em diferentes níveis escalares, se desenvolve uma mi-
crofísica do poder que enreda os índios em estruturas mais ou menos violentas historicamente. 
Contudo, o exercício do poder não é prerrogativa exclusiva dos aparelhos do estado. Em suas 
análises, Foucault (1982) não considera que o poder tenha uma genealogia ou natureza intrínse-
ca, mas sim formas díspares, em constante transformação. Para o autor, o poder é uma prática 
social, que é constituída historicamente. Nesta perspectiva, embora as distintas formas de exer-
cício do poder não estejam localizadas exclusivamente no aparelho do estado, Foucault (1982) 
airma que nada mudará a sociedade se os mecanismos de poder que funcionam fora e ao lado 
dos aparelhos do estado a um nível muito mais elementar, cotidiano, não forem modiicados.

Tais abordagens iluminam o caminho à compreensão da forma como o estado deine e 
opera seu regramento, exercendo o domínio sobre os indígenas, que também exercem seu poder 
por meio da resistência há mais de 500 anos. Evidencia-se, portanto, que os conlitos entre os 
agentes públicos e os povos indígenas nunca desapareceram. Ao contrário, se renovaram em 
diferentes contextos históricos, em situações de dominação e violência, como ocorrem nos pro-
cessos políticos e administrativos que produziram o fenômeno da imposição de empreendimen-

377 Weber, 1974: 16. 
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tos públicos nas terras indígenas, seja de infraestrutura378 ou de cunho ecológico, representados 
pelas unidades de conservação da natureza. 

7.2 UM PANORAMA DAS SOBREPOSIÇÕES EM ÂMBITO FEDERAL

Atualmente, 42 unidades de conservação federais estão sobrepostas a 49 terras indíge-
nas379. A ocorrência desse fenômeno se estende por todas as regiões do País, como se observa 
na igura 39 a seguir.

Figura 39 – Localização das sobreposições entre TIs e UCs federais

Fonte: ICMBio/FUNAI, 2015.

378 Tais como hidrelétricas, estradas, etc.
379 Em 2013 foi criado um grupo de trabalho interinstitucional (GTI) pela Portaria Conjunta nº 1, expedida pelo 

Instituto Chico Mendes e pela FUNAI, com o objetivo de “identiicar e analisar situações de interface entre 
Terras Indígenas e Unidades de Conservação, inclusive Reservas Extrativistas - RESEX, caracterizando as 
situações de conlito e as situações não conlituosas”, em âmbito federal. O GTI concluiu suas atividades 
em 2015 com a elaboração de um relatório preliminar, de onde foram extraídos os dados, tabelas e gráicos 
apresentados nesta parte da tese. O detalhamento dos dados se encontra no ANEXO L. 
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A dimensão das áreas sobrepostas corresponde a um total de 7.384.450 hectares. Este 
número representa um impacto direto sobre 38,72% da área sobreposta nas 42 UCs identiicadas 
e 15,57% da área das 49 TIs afetadas. Proporcionalmente, a igura 40 revela um impacto em 
área maior para as UCs do que para as TIs. 

Figura 40 – Dimensão territorial das sobreposições em hectares

Fonte: ICMBio, 2012. 

No entanto, as interfaces territoriais entre as UCs e as TIs, mesmo quando são parciais, 
repercutem sobre a integralidade das partes envolvidas, uma vez que ambos os sistemas de ges-
tão e governança (tradicional indígena e convencional estatal) precisam se adaptar às mudanças 
que um regime de compartilhamento dos bens comuns provoca. Nesta perspectiva, pode-se 
apontar que as sobreposições entre as UCs federais e as TIs atualmente produzem externalida-
des em 60 milhões de hectares aproximadamente.

As sobreposições das UCs com as TIs ocorrem em oito das doze categorias do SNUC; 
sendo quatro do grupo de proteção integral e quatro de uso sustentável. Na sequência, o quadro 
7 revela que a maioria dos casos se concentra nas UCs de Proteção Integral (72%). Os Parques 
Nacionais possuem o maior número de ocorrências (15), afetando uma parcela expressiva da 
dimensão territorial dessa categoria de UC, superior a 60%. No grupo das UCs de uso susten-
tável, a Floresta Nacional é a categoria com maior número de ocorrências (7), afetando 26% da 
área total das FLONAS. 





190

vistas, comprometendo o direito originário dos índios de disporem da posse plena e do usufruto 
exclusivo das riquezas de suas terras380. 

No caso especíico das Florestas Nacionais, as sobreposições têm o potencial de mobili-
zar o manejo comunitário dos recursos lorestais não madeireiros pelos indígenas, favorecendo 
o etnodesenvolvimento sustentável das comunidades nessas áreas, ao mesmo tempo em que 
atende aos objetivos de usos múltiplos ixados para esta categoria no âmbito do SNUC.

O foco dos problemas relacionados à gestão dos recursos comuns existentes nas áreas 
sobrepostas incide principalmente nas UCs de proteção integral - notadamente nos parques 
nacionais - onde a legislação impõe regras de fronteira à ocupação humana da área e restrições 
à subtração dos recursos. 

Paradoxalmente, os parques nacionais dispõem de um potencial signiicativo para reali-
zar o uso combinado e o aproveitamento do rendimento da biodiversidade na área sobreposta, 
em benefício das comunidades indígenas (como usuários locais) e da coletividade (como usu-
ários externos, no caso de visitantes e pesquisadores, entre outros). A visitação pública pode 
fazer parte dos arranjos dinamizados por programas e projetos de educação ambiental e de 
diferentes modalidades de turismo ecológico, etnoecológico ou biocultural, incorporados ao 
plano de manejo da UC. As alternativas possíveis de conciliação do uso comum nessas áreas, 
sem comprometer a resiliência dos serviços ecossistêmicos, se circunscrevem em princípios in-
terdependentes de prudência ecológica, equidade e justiça na repartição dos custos e benefícios 
da conservação da biodiversidade, além da viabilidade econômica ponderada de comum acordo 
com as comunidades indígenas. 

A maioria das sobreposições se concentra na Amazônia, onde as UCs abrangem vastas 
extensões territoriais, e se localizam mais de 90% das TIs oicialmente reconhecidas. No en-
tanto, o fenômeno da sobreposição se estende por outros biomas, como se observa na igura 42 
a seguir.

380 Em razão do recorte de análise dos casos submetidos ao regime jurídico de dupla afetação, a complexidade 
dos casos de sobreposição das RESEXs com TIs não será aprofundada nesta tese. A complexidade das situa-
ções de sobreposição e dos conlitos decorrentes tem sido abordada tanto na literatura e quanto pelo próprio 
Ministério Público Federal, que vem buscando atuar na conciliação dos direitos e interesses desses grupos 
sociais nas áreas sobrepostas. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-
-e-publicacoes/manual-de-atuacao/docs/manual-de-atuacao-territorios-de-povos-e-comunidades-tradicio-
nais-e-as-unidades-de-conservacao-de-protecao-integral>. Acesso em: 28 ago. 2017.
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Figura 42 – Abrangência das sobreposições por bioma

Fonte: ICMBio, 2012

A diversidade de casos de sobreposição, que envolve a maioria das categorias de manejo 
do SNUC, em diferentes contextos biomáticos e culturais, conigura um quadro complexo, que 
também afeta e é afetado pelas terras indígenas largamente.

No contexto dos 60 casos de sobreposição, envolvendo 49 TIs, observa-se no próximo 
quadro que a grande maioria das terras indígenas impactadas pelas UCs (34) estão completa-
mente regularizadas e importam em mais de 70% da área total sobreposta.

Quadro 8 – Abrangência das sobreposições por estágio de demarcação da TI

ESTÁGIO DA TI
NÚMERO
DE TI

% DA TI
ÁREA TOTAL DA  
SOBREPOSIÇÃO

% DA ÁREA  
TOTAL

Restrição de Uso 1 2,0% 601.423 8,1%
Delimitada 8 16,3% 1.061.434 14,4%
Declarada 5 10,2% 397.948 5,4%
Homologada 1 2,0% 7277 0,1%
Regularizada 34 69,4% 5.316.368 72,0%
TOTAL 49 100,0% 7.384.450 100,0%

Fonte: ICMBio/FUNAI, 2015. 

Embora a maioria dos casos de sobreposição ocorra na Amazônia, onde a maior parte 
das terras indígenas já está regularizada (superior a 70%), reduzindo o potencial de controvérsia 
jurídica sobre os territórios tradicionais dos índios, é nos demais biomas - particularmente no 
domínio da Mata Atlântica, onde predomina a escassez de recursos naturais - que o potencial 
de conlito com as comunidades indígenas tende a ser maior. Nesse contexto, os territórios 
indígenas que ainda não foram formalmente reconhecidos, ou se encontram na fase inicial do 
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processo de regularização fundiária, tendem a ser mais vulneráveis às disputas administrativas 
e judiciais, em torno do patrimônio indígena381.

A característica dinâmica das políticas de criação e ampliação de UCs e de demarcação 
ou revisão de limites para ampliação de TIs modiica com certa frequência o panorama apre-
sentado. Neste recorte da realidade (2015), já se considerava a possibilidade de novas sobrepo-
sições, baseadas em outras terras indígenas que estavam em estudo pelo órgão indigenista, com 
forte indício de incidência sobre áreas contidas nas UCs em vários biomas382. 

7.3 AS INTERFACES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COM AS TERRAS INDÍGE-
NAS 

As interfaces das UCs com as comunidades indígenas vão além das sobreposições ter-
ritoriais já consolidadas. Existem casos onde a proximidade ou a justaposição de uma TI com 
uma UC conigura uma interface conlituosa relacionada ao acesso e ao uso dos recursos co-
muns pelos indígenas nessas áreas. O padrão de interação institucional nesses casos associa-se 
a uma postura rígida e autoritária do órgão gestor da UC; ou ainda à exploração intensiva e não 
sustentável dos recursos naturais pelos índios, para atender demandas internas de reprodução 
física e cultural ou externas relacionadas à demanda do mercado. 

Neste cenário, é importante lembrar que a diacronia da política indigenista nos apontou 
os inúmeros deslocamentos de grupos étnicos distintos, oriundos de várias regiões, para os al-
deamentos que se formaram desde o período colonial e foram desmembrados em lotes cada vez 
menores no período republicano, tornando essas áreas insuicientes ou inviáveis para atender 
às necessidades de reprodução física e cultural dos índios, forçados a viverem limitados nessas 
áreas. Principalmente na Mata Atlântica, essa política de coninamento provocou forte reação 
dos indígenas que fugiam em massa para os chamados sertões e alimentou a resistência daque-
les que permaneciam nessas áreas diminutas. Neste sentido, os agentes públicos ambientais 
raramente levam em consideração os contextos históricos especíicos que coniguraram o perí-
metro das terras indígenas demarcadas em diferentes regiões do País383, tampouco, os direitos 
históricos e diferenciados dos povos indígenas, impondo-lhes severas restrições ao acesso e à 
utilização de recursos naturais no interior das UCs.

Assim sendo, tanto nos casos de sobreposição territorial já consolidados, como nas in-
terfaces das UCs com as comunidades indígenas nas áreas em que a terra indígena não foi oi-
cialmente reconhecida pelo estado, são observados conlitos expressos nos objetivos e interes-
ses dos principais grupos de usuários dos recursos comuns, ou seja, entre os agentes ambientais 

381 Por via de regra, nessas disputas, questiona-se a legitimidade dos direitos indígenas sobre essas áreas.
382 Entre elas: Terra Indígena Enawene Nawe (reestudo de limites) (MT), sobreposta à ESEC Iquê; TI Nawa 

(AC), sobreposta à PARNA Serra do Divisor; TI Sawré Muybu (PA), sobreposta à FLONA Itaituba II; TI 
Mato Castelhano (RS), sobreposta à FLONA Passo Fundo.

383 Muitas áreas foram demarcadas como terras indígenas, mas não abarcaram todo o território tradicional 
indígena, deixando de fora várias áreas de uso dos recursos naturais ou sítios sagrados frequentados pelos 
indígenas.
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públicos e as comunidades indígenas. Nesta perspectiva, o funcionamento dos arranjos institu-
cionais de tomada de decisão e o padrão de interação institucional entre os usuários tornam-se 
elementos cruciais à resiliência e à evolução dos sistemas socioecológicos que constituem as 
UCs e as TIs como totalidades autônomas e interdependentes.

7.3.1 O processo de titulação e gestão das terras indígenas 

À compreensão mais aprofundada dessas interfaces, torna-se indispensável o conheci-
mento sobre o processo administrativo que culmina na regularização ou titulação de uma terra 
indígena. 

No contexto da política indigenista abordado no capítulo anterior, está claro que as ter-
ras indígenas não são criadas ou projetadas como um empreendimento que se desenvolve em 
determinada área para produção e prestação de um serviço público à sociedade como um todo. 
Uma terra indígena representa um título de direito congênito de posse territorial dos índios, 
consagrado pelo indigenato. Por esta razão, ela é reconhecida como preexistente à formação do 
estado e da sociedade brasileira e a sua demarcação é considerada um ato declaratório (MA-
RÉS DE SOUZA FILHO, 2012). 

O processo delagrado por uma reivindicação formal de grupos étnicos sobre determi-
nada área tradicionalmente ocupada ao órgão indigenista oicial é complexo, excessivamente 
longo, rígido e burocratizado384, representando, na maioria dos casos, a expressão da violência 
estrutural do estado, velada nos seus procedimentos administrativos.

Essa reivindicação passa inicialmente por uma triagem tecnoburocrática do órgão indi-
genista para ser reconhecida como legítima e aceita institucionalmente. No passo seguinte ao 
acolhimento do pleito, a FUNAI institui um grupo de trabalho, geralmente multidisciplinar, 
formado por antropólogos e especialistas de outras áreas do conhecimento, os quais elaboram 
estudos e diagnósticos comprobatórios da autenticidade da ocupação tradicional do território 
em pauta, indicando as áreas “utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua repro-
dução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”385. 

O processo de titulação das terras indígenas é estruturado em etapas de identiicação, 
demarcação, homologação e registro no Patrimônio da União, apresentado na igura 43. 

384 Os procedimentos administrativos de demarcação das terras indígenas obedecem as regras estabelecidas no 
Decreto nº 1.775/96.

385 Art. 231 da Constituição Federal, 1988.
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Figura 43 – Etapas do processo de titulação das terras indígenas

Fonte: FUNAI, 2008.

A efetivação desse procedimento administrativo no âmbito do poder executivo pode 
levar décadas, como ocorreu com a Terra Indígena Raposa Serra do Sol (RR). Neste caso em 
particular, transcorridos aproximadamente 30 anos para concluir todas as etapas do processo, 
a TI ainda teve sua demarcação questionada judicialmente no Supremo Tribunal Federal (STF) 
por políticos locais e rizicultores que se instalaram irregularmente na área, em pleno curso de 
regularização fundiária da terra indígena demarcada.

Mesmo se prevendo em âmbito administrativo uma etapa de contestação após a publi-
cação no Diário Oicial da União pela FUNAI do Relatório Circunstanciado de Identiicação e 
Delimitação (RCID), muitas TIs ainda são contestadas judicialmente por usuários ou interes-
sados na área386, mesmo depois de decorrido o prazo regulamentar estabelecido (90 dias). Es-
ses questionamentos visam, em geral, invalidar o reconhecimento dos direitos indígenas sobre 
suas terras tradicionais. Tal situação ocorre com relativa frequência e submete as comunidades 
indígenas a mais uma medida protelatória dos seus direitos territoriais, produzindo maior inse-
gurança jurídica e o aumento da vulnerabilidade dessas comunidades em área, enquanto essas 
ações não são julgadas e até que se retomem os procedimentos demarcatórios pela FUNAI.

O processo de titulação que culmina no decreto presidencial de homologação da de-
marcação administrativa da terra indígena é extremamente complexo, sobretudo em situações 
em que historicamente as comunidades indígenas foram deslocadas de suas terras ancestrais. 
Nesses casos, as terras tradicionais dos índios foram sendo gradualmente ocupadas e utilizadas 
para atender diversos interesses e inalidades, tanto públicos quanto privados. Esses territórios 
indígenas sofreram profundas modiicações com os impactos socioambientais de centenas de 

386 Incluindo os próprios órgãos de governo interessados na área e contrários à sua destinação aos índios, como 
pode ser observado nas ações judiciais movidas pelos órgãos ambientais federal e estaduais, responsáveis 
pelas UCs nos casos da demarcação das TIs em SC (Morro dos Cavalos, Laklanô/Ibirama), SP (TI Jaraguá), 
BA (Comexatibá), entre outros.
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empreendimentos que se instalaram nessas áreas ao longo do século XX, os quais seguem ope-
rando até hoje, agenciados pelo estado387. 

A complexidade das diversas realidades que se inscrevem em um contexto de apropria-
ção do território indígena, ou de uma parte deste, introduzindo agentes externos388 no ambiente 
indígena e interferindo diretamente na autonomia e na autodeterminação de suas comunidades, 
representa um enorme desaio na promoção dos direitos indígenas. Os impactos ambientais 
e socioculturais são gerados não só pelos empreendimentos econômicos produtivos e de in-
fraestrutura, mas, contraditoriamente, por empreendimentos ecológicos, como as unidades de 
conservação, cuja operação deveria resultar em benefícios às comunidades indígenas da área. 
O funcionamento desses empreendimentos desencadeia uma série de perturbações e mudanças 
nos sistemas socioecológicos que mantêm o meio ambiente equilibrado e a sustentabilidade 
das terras indígenas. As interfaces conlituosas no caso das unidades de conservação levaram 
agentes públicos ambientais e comunidades indígenas ao confronto, em situações com variados 
graus de violência389, associada à imposição desses empreendimentos ecológicos nas terras in-
dígenas, sem o consentimento voluntário dos índios. 

Segundo a PNGATI (2012), independentemente da etapa de regularização da terra indí-
gena390, aplicam-se dois importantes instrumentos à gestão territorial e ambiental das TIs: o et-
nomapeamento e o etnozoneamento391. Em 2013, a FUNAI incorporou o PGTA (plano de gestão 
territorial e ambiental da terra indígena) como o principal instrumento de planejamento e exe-
cução das ações demandadas feitas pelas comunidades indígenas para proteção, recuperação, 
conservação e uso sustentável da TI e de suas riquezas392. Por via de regra, esse planejamento 
é feito por meio do etnomapeamento e do etnozoneamento realizados pelos povos indígenas 
em suas terras, nos quais são detalhados os recursos e as áreas de uso comum das comunida-
des. Portanto, consagrado como um arranjo de tomada de decisão sobre a implementação da 
PNGATI nas terras indígenas, os PGTAs se tornaram objeto de inanciamento público393, para 
fortalecer as TIs e gerarem benefícios diretos aos povos indígenas.

387 Tais como hidrelétricas, rodovias, linhas de transmissão e outros empreendimentos públicos, como as uni-
dades de conservação da natureza.

388 Agentes públicos e privados, no caso das concessões de serviços públicos, por exemplo.
389 Inclusive com episódios de violência, provocada pela resistência indígena à gestão rígida das UCs, como 

ocorreu no incêndio às instalações do Parque Nacional do Araguaia (TO) pelos povos Karajá e Javaé, assim 
como na Estação Ecológica de Iquê (MT), onde os Enawenê Nawê (povo de recente contato) expulsaram a 
equipe gestora da UC local, porque impediam a abertura de uma estrada de acesso às comunidades indíge-
nas.

390 De acordo com o Art. 11 do Decreto nº 7.747/2012: “A PNGATI aplica-se, naquilo que for compatível, às 
áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de identiicação e delimitação tenha sido 
aprovado por portaria da FUNAI, publicada no Diário Oicial da União, ou áreas que tenham sido objeto de 
portaria de interdição expedida pela FUNAI em razão da localização de índios isolados”. 

391 Art. 2 do Decreto nº 7.747/2012.
392 Disponível em: <http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cggam/pdf/Cartilha_PGTA.pdf>. Acesso em: 

10 ago. 2017.
393 Em 2015, só o Fundo Amazônia destinou 4 milhões de reais à elaboração e implementação de PGTAs nas 

terras indígenas da Amazônia, como medida de fortalecimento das TIs e contra o desmatamento.
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Nas interfaces com as unidades de conservação, a combinação dos diferentes instru-
mentos da PNGATI e do SNUC é imprescindível à gestão integrada e à governança comparti-
lhada do bem comum. Neste sentido, busca-se compreender na próxima seção o funcionamento 
da rede de UCs administrada pelo governo federal.

7.3.2 O sistema de gestão e governança da rede federal de UCs 

A criação do Parque Nacional de Itatiaia (RJ), em 1937, marcou o estabelecimento da 
política de áreas protegidas no País. Com isso, o governo federal alavancou, desde a década de 
1930, a iniciativa de proteção da natureza que culminou na estruturação do SNUC, no ano de 
2000. 

A legislação do SNUC também dispõe de um conjunto de procedimentos técnicos e 
administrativos para criação, instalação e operação das UCs, visando ao alcance dos objetivos 
socioecológicos que motivaram o seu estabelecimento em determinada área. As UCs também 
são instituídas por etapas, a começar por estudos prévios e diagnóstico, detalhadas na igura 44 
a seguir: 

Figura 44 – Etapas do processo de criação e funcionamento de UC

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.

Para produzir resultados ecológicos satisfatórios, a instalação deste tipo de empreendi-
mento público é efetivada por meio do estabelecimento de arranjos institucionais de tomada de 
decisão e de gestão dos recursos naturais comuns, além da estrutura física adequada, pessoal 
qualiicado e inanciamento ao manejo da UC. 

A evolução da rede federal de unidades de conservação foi impulsionada a partir da 
década de 1960, como se veriica na curva crescente de expansão desses empreendimentos eco-
lógicos representada na Figura 45 a seguir.
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Figura 45 – Evolução da rede de unidades de conservação

Fonte: ICMBio, 2017.

A dimensão da rede federal de UCs e a sua distribuição nos biomas, observadas na igu-
ra 46 a seguir, revelam a desproporcionalidade entre o número de unidades de conservação e a 
sua abrangência territorial de proteção, sintomática do modelo de ocupação e desenvolvimento 
do País, do litoral para o interior. Somente no bioma Amazônia, a dimensão espacial ultrapassa 
relativamente o número de UCs federais criadas. Nos demais biomas, esses empreendimentos 
ecológicos mais numerosos abrangem fragmentos lorestais e porções territoriais menores, in-
dicando a adoção de estratégias preventivas (ex ante) e corretivas (ex post) em diferentes con-
textos socioecológicos de Norte a Sul do País.

Figura 46 – Distribuição das Unidades de Conservação Federais por Bioma

Fonte: ICMBio, 2017.
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Identiicados neste estudo como os principais instrumentos que dinamizam a estrutura 
de gestão e governança das UCs em nível local, o plano de manejo e o conselho gestor podem 
ser considerados indicadores do grau de implementação e funcionamento desses empreendi-
mentos ecológicos em âmbito federal. 

Os dados consolidados acerca dos planos de manejo evidenciam que apenas 54% das 
UCs federais estão operando com base nesse instrumento normativo394, conforme dados deta-
lhados no quadro 9: 

Quadro 9 – Situação dos planos de manejo nas UCs federais

Unidades de Conservação até 19/06/2017 324

UC com planos de manejo 178 (54,94%)

UC sem plano de manejo 147 (45,37%)

Planos de manejo já revisados 29 (8,95%)

RPPN criadas até 06/04/16 665

RPPN COM plano de manejo publicado 83 (12,46%)

RPPN SEM plano de manejo 583 (87,54%)
Fonte: ICMBio, 2017.

Figura 47 – Representação da situação dos planos de manejo

Fonte: ICMBio, 2017.

Em uma análise comparativa do quadro de expansão da rede federal de UCs, observa-
-se que o incremento do número desses empreendimentos ecológicos não foi acompanhado na 
mesma medida por esforços de instalação e operação das unidades, como se veriica na igura 
48 a seguir:

394 No caso especíico das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), esse número chega a ser inci-
piente.
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Figura 48 – Evolução dos planos de manejo e expansão da rede federal de UCs

Fonte: ICMBio, 2017.

Embora se veriique um crescimento constante do número de planos de manejo elabo-
rados nas últimas décadas, a defasagem ainda é signiicativa em relação ao número de UCs 
existentes. A ausência desse instrumento tem implicações diretas na funcionalidade e, conse-
quentemente, nos resultados desses empreendimentos. 

A legislação do SNUC estabeleceu o prazo de 5 anos, a contar da data da criação da 
UC para elaboração do seu plano de manejo. Na falta desse instrumento, as únicas atividades 
autorizadas se limitam à proteção do patrimônio natural e seus bens395. Neste sentido, ao se con-
siderar que 147 UCs federais (45%) não possuem plano de manejo e estão operando abaixo do 
potencial e da eicácia esperados396, deduz-se que o cumprimento da inalidade socioecológica 
desses empreendimentos, principalmente aquela relacionada à melhoria da qualidade de vida 
da população residente ou vizinha397, gerada por meio do manejo dos recursos naturais398, não 
se viabiliza empiricamente.

No contexto das 178 UCs que possuem um plano de manejo atualmente, com exceção 
dos 28 planos de manejo em revisão - que representa apenas 15% do total de planos já elabora-
dos (igura 49) - não foram encontrados dados que permitam conirmar se as demais 150 UCs 
com planos de manejo elaborados estejam operando plenamente para alcançar suas metas, por 
meio das ações inalísticas, tais como: iscalização, pesquisa cientíica, monitoramento da bio-
diversidade, manejo dos recursos naturais, visitação pública, educação ambiental, voluntariado, 
gestão integrada na paisagem e governança. 

A mesma incerteza é válida para a maioria das UCs que possuem seus conselhos con-
sultivos ou deliberativos formalmente instituídos nos últimos anos. Os dados representados nas 

395 Art. 27 e Art. 28, § único da Lei nº 9.985/00. 
396 Medeiros et al., 2011.
397 Considerando, inclusive, um espectro mais amplo da população que também se beneiciará dos serviços 

ecossistêmicos mantidos por essas áreas protegidas.
398 E este manejo inclui tanto as ações de restauração de ambientes e recuperação de espécies como manejo 

comunitário dos recursos para geração de renda, entre outros.
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iguras 49 e 50 revelam uma situação aparentemente ótima dos conselhos gestores em relação 
ao total das UCs existentes e em relação à situação ainda deicitária dos planos de manejo em 
termos numéricos. No entanto, o avanço na instituição formal desse instrumento e a regulamen-
tação do seu funcionamento pelo Instituto Chico Mendes399 não garantem que o conselho, como 
um lócus de governança de primeira instância que reúne os principais usuários e parceiros das 
UCs, esteja ativo e operante, justamente pela falta de acompanhamento e avaliação da sua dinâ-
mica de funcionamento e eicácia.

Figura 49 – Evolução dos conselhos gestores 

Fonte: ICMBio, 2017.

Figura 50 – Representação da situação de funcionamento dos conselhos

Fonte: ICMBio, 2017.

Neste cenário de dados imprecisos do ponto de vista da efetividade empírica desses ins-
trumentos, o Instituto Chico Mendes, que é o órgão ambiental responsável pela gestão das UCs 
federais, apresenta um sistema de governança incipiente e centralizado na cadeia hierárquica do 
órgão, que é vinculado o Ministério do Meio Ambiente. 

399 Portaria nº 09, de 5 de dezembro de 2004.
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A igura 51 traz uma representação da estrutura de gestão e governança das UCs fede-
rais, na qual os luxos de tomada de decisão perpassam uma cadeia de comando burocratizada e 
hierarquizada do órgão ambiental. Sem dados disponíveis, não é possível avaliar a participação 
dos conselheiros das UCs nas decisões relativas ao funcionamento desses empreendimentos 
ecológicos em nível local, como recomenda o enfoque ecossistêmico da CDB. 

Figura 51 – Estrutura de gestão e governança das UCs federais

Fonte: Elaborada pela autora, 2018.

Por deinição, a atualização do potencial ordenador embutido nas UCs depende da via-
bilidade de um estilo de gestão participativa, integrada e integradora em níveis cada vez mais 
amplos, mediante o estabelecimento de novas conexões socioecológicas, favorecidas pelo aco-
plamento de outros mecanismos e instrumentos reguladores do acesso e do uso dos recursos 
naturais previstos no próprio SNUC, tal como os planos de manejo, os conselhos gestores das 
UCs e dos mosaicos, as zonas de amortecimento, os termos de compromisso, entre outros. No 
entanto, os dados brutos revelam um funcionamento no mínimo aquém do potencial da rede 
federal de UCs. Tal situação se vê reletida nos resultados de duas séries autoavaliativas da efeti-
vidade das UCs400, expressos na igura 52, onde se destacam os baixos insumos destinados pelo 
governo, a fragilidade no processo de planejamento da gestão desses empreendimentos ecoló-
gicos e o baixo índice de pesquisa, monitoramento e avaliação, corroborando com a escassez e 
imprecisão dos dados relativos às UCs.

400 Vale assinalar que os resultados da avaliação da efetividade das UCs federais pelo método RAPPAM (WWF, 
2006) são parciais e limitados, pois reletem apenas a visão dos gestores das UCs. O ICMBio concebeu um 
método próprio, o SAMGe. O Sistema de Avaliação e Monitoramento da Gestão das UCs federais foi de-
senvolvido em 2014, na tentativa de superar as limitações do RAPPAM, sobretudo em relação à avaliação 
externa por um conjunto mais amplo de atores sociais, representado nos conselhos das UCs. Contudo, até o 
momento, o SAMGe não foi aplicado aos conselheiros.
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Figura 52 – Resultados da avaliação de efetividade das UCs federais 2005-2010

Fonte: ICMBio, 2017.

Os resultados do desempenho da rede federal de UCs podem indicar uma ameaça à sua 
própria evolução. A importância biológica e o valor em si dessas áreas, com foco limitado à 
salvaguarda do patrimônio público, não justiicam o seu isolamento da sociedade, sobretudo 
considerando o avanço conceitual na abordagem das áreas protegidas, tratado no capítulo an-
terior. Tampouco é isto que a legislação do SNUC determina. Esses empreendimentos ecológi-
cos operados considerando uma lógica patrimonialista-privatista do estado, que se apodera do 
bem público que deveria ser de uso comum do povo e o torna indisponível à população (sem 
condições de acessibilidade e uso), tendem a gerar uma imagem desfavorável das UCs para a 
sociedade em geral. Neste sentido, o funcionamento deicitário da rede federal de UCs constitui, 
ao mesmo tempo, a causa e o resultado do isolamento a que têm sido relegados esses empreen-
dimentos em relação às expectativas e iniciativas das comunidades locais.

Em síntese, do ponto de vista de um padrão de gestão integrada e compartilhada com a 
sociedade, nutrida pelo conhecimento ecológico local, pela pesquisa cientíica e pela ecopeda-
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gogia de ponta, grande número das UCs federais comumente não apresentam resultados com-
patíveis com as suas inalidades previstas no SNUC. Vale salientar que a política de unidades de 
conservação no Brasil evoluiu trazendo benefícios socioambientais formais pouco perceptíveis 
empiricamente à população. 

Observando-se a percepção do próprio órgão gestor em relação à importância biológica 
e socioeconômica das UCs federais, representada na igura 53, constata-se que a visão da im-
portância socioeconômica desses empreendimentos ainda está subdimensionada em relação ao 
seu potencial.

Figura 53 – Importância biológica e socioeconômica das UCs federais

Fonte: ICMBio (2017).

Os resultados da avaliação do grau de consolidação das UCs federais, representados an-
teriormente na igura 49, indicam em alguma medida a anacronia de um modelo de conservação 
convencional, com ênfase no valor intrínseco das áreas naturais401, pouco efetivo em relação ao 

401 Em abordagens mais atuais, o valor intrínseco das áreas protegidas é potencializado pelo valor instrumental 
dos ecossistemas e da biodiversidade (serviços ecossistêmicos), tal como apontado por Palomo et al. (2014).
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potencial de produção de benefícios socioecológicos desses empreendimentos. Isto porque, no 
curto prazo, a criação formal das unidades de conservação produz efeitos importantes para a 
contenção do desmatamento, por exemplo. No entanto, no longo prazo, sem condições opera-
cionais, elas tendem a diminuir a sua capacidade de sustentação por pressão do capital e pela 
falta de legitimidade social. 

Figura 54 – Representação do grau de consolidação das UCs federais

Fonte: ICMBio, 2017.

Nesse contexto de avaliações internas excludentes e de precariedade dos seus resultados, 
a lógica patrimonialista-privatista do estado parece ter consolidado uma prática preexistente ao 
SNUC, mantendo o status quo com um sistema operante apenas parcialmente402. 

As UCs geridas como partes desconexas do SNUC o fragilizam como uma totalidade 
sistêmica mais ampla. Isso porque, na qualidade de organismo vivo, para manter uma dinâmica 
evolutiva, o SNUC deveria funcionar com a integração das suas partes, de forma coesa e dotada 
de legitimidade social, fazendo trocas permanentes com seu ambiente. Os limites desse modelo 
de gestão pública não favorecem a relação das pessoas e do seu cotidiano com a natureza, e têm 
se tornado cada vez mais evidentes dentro e fora das comunidades cientíicas403.

7.3.3 A integração das unidades de conservação na paisagem

402 A tendência é incorrer no perigoso risco de degradação ou esgotamento dos recursos apontado por Hardin 
(1968) acerca da “tragédia dos bens comuns”, conduzindo à falsa ideia de que o regime de propriedade pri-
vada promoveria uma gestão mais eiciente, tal como Alcorn (2005: 243).

403 Os lancos abertos pela disfuncionalidade do SNUC alimentam as desigualdades sociais e as rivalidades 
institucionais expostas e debatidas em eventos cientíicos como o VII Seminário Brasileiro sobre Áreas 
Protegidas e Inclusão Social (VII SAPIS & II ELAPIS, 2015).
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No âmbito do planejamento e da integração das UCs e seus interstícios em paisagens 
cada vez mais amplas, a própria legislação do SNUC, abordada anteriormente, determina que:

Quando existir um conjunto de Unidades de Conservação de categorias dife-
rentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas 
públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá 
ser feita de forma integrada e participativa, considerando os seus distintos 
objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiver-
sidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no 
contexto regional404. 

Nesta perspectiva, a gestão integrada das UCs entre si e com outras áreas protegidas 
depende da dinâmica de funcionamento desses empreendimentos ecológicos que, em via de 
mão dupla, inluencia e se beneicia das trocas realizadas no ambiente em que estão inseridos, 
de acordo com uma abordagem sistêmica socioecológica.

Dos 24 mosaicos oicialmente reconhecidos no âmbito do SNUC (ver igura 19), as 
UCs federais integram 15 mosaicos de áreas protegidas formalizados pelo MMA. Elas também 
fazem parte de 7 reservas da biosfera405, além de serem reconhecidas em 24 dos 27 sítios Ram-
sar406 e nos 7 sítios do patrimônio mundial natural declarados pela UNESCO407. Do conjunto de 
mosaicos instituídos oicialmente, somente o da Amazônia Oriental contemplou terras indíge-
nas na sua composição. As interfaces das UCs com as TIs no contexto de uma gestão integrada 
e participativa de paisagens mais amplas ainda está sendo tecida, mais por força das dinâmicas 
locais e regionais territoriais do que pelo fomento propriamente dito dessa política. 

Os instrumentos de gestão integrada do SNUC constituem totalidades sistêmicas inter-
mediárias, cujo funcionamento é vital à efetividade e à evolução do sistema federal de UCs, para 
garantir o dinamismo (trocas permanentes entre as partes e o ambiente) e a evolução do sistema 
maior em âmbito nacional.

Essa dinâmica de funcionamento demanda energia de articulação intra e interinstitucio-
nal, mobilizando atores sociais a cooperar mutuamente, reunidos em um conselho consultivo do 
mosaico ou no Comitê da Reserva da Biosfera. São essas instâncias participativas que conferem 
a dinamicidade e favorecem a evolução dos subsistemas, em nível intermediário (ou regional/
biomático) entre as UCs isoladamente e o SNUC, como a totalidade mais ampla da política de 
áreas protegidas do País. 

Depois que o MMA lançou um edital de fomento à gestão integrada das UCs em mo-
saicos de áreas protegidas em todos os biomas em 2005, a única iniciativa relevante do governo 

404 Art. 26 da Lei nº 9.985/00.
405 Disponível em: <https://www.mma.gov.br/biomas/caatinga/reserva-da-biosfera.htmlρ. Acesso em: 10 ago. 

2017.
406 Disponível em:< https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/s%C3%ADtios-ramsar.

htmlρ. Acesso em: 10 ago. 2017.
407 Disponível em: <https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/instrumentos-de-gestao/s%C3%ADtios-do-pa-

trim%C3%B4nio.htmlρ. Acesso em: 10 ago. 2017.
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federal no sentido de alavancar a adoção desse instrumento em paisagens mais amplas ocorreu 
em 2007, com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O novo 
órgão ambiental contemplou uma coordenação de mosaicos e corredores ecológicos (COMOC) 
em sua estrutura organizacional, gerando expectativa de alavancagem da estratégia de gestão 
integrada e participativa das UCs com outras áreas protegidas, preconizada no SNUC (2000) 
e no Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB (2004), internalizado no PNAP 
(2006). 

A coordenação em tela passou a trabalhar com o fomento da integração das UCs fede-
rais em níveis transescalares, mobilizando parceiros governamentais e da sociedade civil para 
desenvolverem as condições de funcionamento dos mosaicos408. Esses instrumentos promotores 
da conectividade e das trocas entre os conjuntos de UCs e o ambiente, apesar de constituírem 
uma estratégia fundamental do SNUC, esbarraram nos limites de uma cultura institucional 
centrada na unidade de conservação, estacionada em uma abordagem de ilha de conservação, 
com fraca interação com o seu entorno e outras áreas protegidas no território. Em 2014, a 
Coordenação de Mosaicos e Corredores perdeu sua prioridade na política de áreas protegidas 
implementada pelo órgão ambiental federal e foi desativada, sem que suas atribuições tenham 
sido absorvidas por outro lócus institucional na estrutura do Instituto Chico Mendes. 

Desde então, a sociedade civil, representada na Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas 
(REMAP) 409, tem mobilizado as instituições parceiras para alavancar a agenda de gestão inte-
grada das unidades de conservação com outras áreas protegidas no Governo Federal, no intuito 
de se restabelecer o fomento e o apoio necessário à implementação desses instrumentos de po-
lítica pública nos territórios, para além do crescimento do número de UCs. 

Apesar dessa modalidade de gestão integrada ser uma obrigação legal no âmbito do 
SNUC, parece ter sido relegada no governo federal, indicando o fraco interesse e a baixa capaci-
dade dos órgãos ambientais na implementação e coordenação dessa política de áreas protegidas 
mais abrangente no território.

A lacuna provocada pela inércia institucional em relação aos mosaicos, aos corredores 
ecológicos e às reservas da biosfera reforça a ideia de uma disfunção estrutural do sistema fe-
deral. Tal disfunção se vê reletida na diiculdade da sua dinâmica evolutiva, causada pelo nível 
de entropia excessiva, ancorada em uma abordagem conceitual e normativa defasada da gestão 
das UCs, em diferentes totalidades sistêmicas.

Deste modo, considerando a deiciência veriicada na coordenação nacional do SNUC, 
constata-se ainda que, na prática, o sistema federal também funciona como um antissistema, no 
408 A COMOC chegou a realizar nos anos de 2009 e 2011 duas capacitações para gestores de UCs federais, 

estaduais e municipais, incluindo parceiros da sociedade civil e representantes de comunidades indígenas e 
extrativistas, em apoio à constituição de novos mosaicos de áreas protegidas e à gestão integrada daquelas 
já existentes.

409 A REMAP foi criada em 2011, por incentivo da Embaixada da França, no âmbito da cooperação técnica para 
áreas protegidas no Brasil. Essa rede foi formada inicialmente pelos mosaicos contemplados pelo Edital nº 
01/2005. Ao longo desses anos, a REMAP realizou vários eventos de compartilhamento de experiências de 
gestão integrada, agregando novos mosaicos e parceiros ao longo do tempo. Disponível em: <https://rede-
mosaicos.com.br/>. Acesso em: 10 ago. 2017.
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qual o conjunto das partes desconectadas, operando como ilhas de conservação, não realizam 
as trocas necessárias ao seu pleno funcionamento. Sem sinergia entre as partes e sem controle 
no processamento das entradas e saídas do ambiente, o risco de entropia do sistema tende a 
aumentar e a legitimidade social do SNUC a diminuir, comprometendo a sustentabilidade da 
política de conservação da biodiversidade in situ no longo prazo. 

Em que pese a legislação do SNUC410 haver previsto que

[...] os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e 
indigenista deverão instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oi-
tenta dias a partir da vigência desta Lei, propor as diretrizes a serem adotadas 
com vistas à regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas 
e unidades de conservação [...].

Somente 13 anos depois o Instituto Chico Mendes e a Funai formaram um grupo de 
trabalho para se dedicar à identiicação e à elaboração de propostas de solução para cada caso 
de sobreposição entre as UCs e as TIs. No entanto, observa-se que até o momento não foram 
estabelecidas diretrizes institucionais claras que favoreçam um padrão de interação cooperativo 
das UCs com as terras indígenas localmente. Os arranjos institucionais de gestão integrada, que 
poderiam inclusive operar como mediadores dessas interfaces, favorecendo as trocas entre elas 
e a transformação dos conlitos nas áreas sobrepostas, são negligenciados, e o potencial sinérgi-
co dessas áreas para gerarem benefícios à biodiversidade e à melhoria da qualidade de vida das 
comunidades é desperdiçado. 

7.3.4 O padrão de interação institucional com as comunidades indígenas

Em uma perspectiva analítica, desloca-se o foco de atenção deste estudo, da totalidade 
sistêmica mais ampla das sobreposições (âmbito nacional), para um nível subsistêmico, no in-
tuito de se observar a forma como o órgão gestor das UCs lida com as situações empíricas de 
interfaces controversas e conlituosas envolvendo as UCs e as comunidades indígenas. 

O recorte regional dessas interfaces no contexto da Mata Atlântica, no Sul do Brasil, 
aponta para um padrão de interação convencional do órgão ambiental federal, notadamente 
autoritário e excludente411.

410 Art. 57 da Lei nº 9.985/2000.
411 O recorte detalhado da região Sul foi obtido pelo levantamento das interfaces das UCs federais com as TIs 

realizado por Alvite (2017)que incorporou informações das ações judiciais associadas aos processos ad-
ministrativos pertinentes às UCs nessa situação. A Coordenação Regional do Instituto Chico Mendes que 
abrange os três estados do Sul (CR9) é a única unidade descentralizada do órgão que dispõe de informações 
dessa natureza sistematizadas. Em âmbito nacional, o Instituto Chico Mendes não possui um quadro com-
pleto dessas informações judiciais, uma vez que a consulta ao processo ICMBio nº 00810.000035/2016-80 
revelou que esses dados estão dispersos nos escritórios da Procuradoria Federal Especializada da Advocacia 
Geral da União, vinculados ao Instituto Chico Mendes. Nesse cenário, a falta de uma visão mais ampla 
acerca da judicialização dos conlitos nas UCs federais não favorece a tomada de decisão estratégica pelo 
órgão. Ao contrário, corrobora com a visão de uma gestão fragmentada e individualizada da problemática 
no âmbito da rede federal de UCs. 
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O domínio do bioma Mata Atlântica se estendia por 17 estados do território brasileiro 
(do Rio Grande do Sul ao Ceará), restando atualmente apenas 22% de sua cobertura original. 
Deste total, apenas cerca de 7% é constituído por fragmentos acima de 100 hectares, ecologica-
mente viáveis à manutenção de suas características e funções. Apesar da drástica redução e da 
fragmentação dos seus remanescentes lorestais, estima-se que a Mata Atlântica contém cerca 
de 35% das espécies existentes no Brasil, incluindo diversas espécies endêmicas e ameaçadas 
de extinção. Estes dados justiicaram classiicar as áreas com remanescentes de Mata Atlântica 
como hotspots412, altamente prioritárias para a conservação da biodiversidade em nível mundial. 

Outros fatores também contribuem para reforçar a importância socioecológica do bio-
ma, tais como a regulação do luxo hídrico, manutenção da fertilidade do solo, controle do equi-
líbrio climático, proteção contra erosão e enchentes, além da preservação das belezas cênicas 
e do imenso patrimônio histórico e cultural nele contido. A este conjunto de serviços ecossis-
têmicos, agregam-se fatores socioeconômicos relevantes, como o dado indicando que 70% do 
PIB brasileiro são gerados na Mata Atlântica, onde vivem cerca de 120 milhões de brasileiros, 
tornando o bioma alvo permanente de cobiça e proteção de suas riquezas, concomitantemente.

Nesse contexto de riquezas e ameaças, a política mais abrangente de áreas protegidas, 
que inclui as terras indígenas, os territórios quilombolas e outras áreas conservadas como ele-
mentos integradores da paisagem no âmbito do PNAP, torna-se estratégica à manutenção de um 
conjunto de amostras representativas e viáveis da diversidade biológica e cultural existente na 
Mata Atlântica. 

No cenário da Mata Atlântica, o foco recai sobre a rede de áreas protegidas formada 
por 42 UCs federais, que abrangem aproximadamente 2.482.283,46 hectares413, distribuídos nos 
três estados do Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). Este total contrasta com os 
309.937,423 hectares que totalizam a área de 99 terras indígenas habitadas pelas etnias Guara-
ni Mbya, Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva/Ava Guarani, Kaingang, Xetá, e Xokléng, onde 
importantes fragmentos lorestais ainda são preservados pelos índios em áreas diminutas para 
abrigar sua população414.

Alvite (2017) identiicou 28 interfaces territoriais com povos indígenas e comunidades 
tradicionais em desacordo com a categoria de manejo das UCs, envolvendo 23 das 42 unidades 
federais da região415. Deste total, a maioria das interfaces (39%) se refere a povos indígenas, 
afetando diretamente 11 UCs.

412 Hotspots são áreas com grande biodiversidade, ricas principalmente em espécies endêmicas, e que apresen-
tam alto grau de ameaça.

413 Desse total, 18 UCs do grupo de uso sustentável abrangem 1.791.599,34 hectares; e 24 UCs do grupo de 
proteção integral abrangem 690.684,12 hectares.

414 Desse total (99 TIs), 51 encontram-se regularizadas e 25 ainda estão em fase de estudo para identiicação de 
seus limites. As demais 23 TIs encontram-se em alguma fase do processo administrativo de regularização 
fundiária pela FUNAI.

415 Isso representa aproximadamente 55% do total de UCs federais da região sul. Vale esclarecer ainda que 
quatro UCs possuem interface com mais de um grupo étnico/tradicional.
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O que se destaca nesse recorte e constitui objeto de análise é a forma como o órgão 
gestor das UCs lida com a problemática socioecológica da sobreposição territorial e interage 
institucionalmente com as comunidades indígenas nessas áreas. A postura autoritária, típica da 
relação assimétrica do estado com esses grupos étnicos, abordada em capítulos anteriores, é 
acentuada pelo patrimonialismo que se expressa no modus operandi do órgão ambiental fede-
ral. Chama atenção a informação de que a maioria das ações judiciais impetradas pelo Instituto 
Chico Mendes contra as comunidades indígenas foram motivadas pela reintegração e manuten-
ção de posse do órgão sobre determinada área protegida pelas UCs. Nesta perspectiva, a judi-
cialização dos conlitos com as comunidades indígenas e tradicionais em geral é considerada 
uma estratégia de dominação que expressa o mais alto grau de violência estrutural do estado, na 
medida desproporcional da força que é lançada sobre essas comunidades (ACSELRAD, 2009; 
2010). Os processos judiciais envolvendo apenas as comunidades indígenas estão detalhados na 
quadro 10 a seguir: 

Quadro 10 – Interfaces territoriais judicializadas na região Sul

Fonte: Adaptado de Alvite, 2017.

O que se observa nesse recorte do Sul do Brasil é que a mudança paradigmática na po-
lítica mundial de áreas protegidas e os esforços brasileiros para internalizar essa evolução no 
SNUC e no PNAP não foram suicientes para produzir efeitos empíricos sinérgicos de maior 
relevância. A resistência à adaptação do seu modus operandi revela uma postura conserva-
dora rígida e anacrônica dos gestores das UCs em diferentes níveis, alheios aos potenciais de 
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transcendência das contradições e de transformação dos conlitos nessas realidades complexas, 
sobretudo na Mata Atlântica, onde grande parte dos fragmentos lorestais estão protegidos por 
unidades de conservação ou por terras indígenas416. 

Em contexto de escassez e ferrenha disputa pelos recursos naturais comuns, os agentes 
públicos e outros atores que representam interesses privados, comumente exercem seu poder 
de variadas formas para negar ou burlar os direitos indígenas sobre seus territórios ancestrais, 
ancorados em argumentos tecnoburocráticos, para sustentar o insulto moral, caracterizado por 
Cardoso de Oliveira (2005) como aquele que se expressa em situações marcadas tipicamente 
por atos de agressão objetiva a direitos, como a desvalorização ou negação da identidade do 
outro417, por exemplo.

A dimensão da violência abordada por Galtung (2006) em situações de conlito social, 
como a que se vê reletida na disputa territorial estabelecida na área ambiental entre agentes 
públicos e comunidades indígenas, pode ser interpretada como um sofrimento evitável nos 
seres humanos - seja ele causado por ações de outros seres humanos (violência direta) ou como 
resultado do funcionamento de sistemas sociais que geram, constitutivamente, impactos socio-
culturais e ecológicos destrutivos (violência estrutural). Neste sentido, guardadas as proporções 
do recorte analisado, ao assumir uma postura autoritária e patrimonialista de defesa das UCs, 
sem admitir perder a supremacia sobre a área, o Instituto Chico Mendes se retira da negociação 
direta com os índios no nível da gestão local e transfere para outro agente externo (o judiciário) 
a decisão - por natureza excludente - de qual parte sairá vencedora da disputa. 

Nesses casos, o enfoque de análise de conlito formulado por Galtung indica que a vitó-
ria de uma das partes pelo arbítrio de um juiz não elimina o conlito, ao contrário, geralmente 
a parte perdedora, ao sentir-se injustiçada, reagirá e não aceitará o resultado como legítimo, 
partindo para novos atos de violência, seja ela direta ou estrutural, alimentando o conlito que se 
perpetua dessa forma. Isso porque, de acordo com o autor, a aceitabilidade e a sustentabilidade 
de uma nova realidade são incompatíveis com ter de perder, quando o processo é de luta e só a 
vitória interessa às partes418. 

Nesta perspectiva, considerando-se uma situação de impasse administrativo no proces-
so de titulação deinitiva de uma terra indígena, onde fora instalado um parque nacional conco-
mitante ao processo de demarcação do território tradicional dos índios419, emergiu uma alterna-
tiva ao conlito: outro arranjo institucional que não só autoriza, mas consolida a sobreposição 
territorial entre UCs e TIs e lexibiliza o estatuto jurídico de ambas, indicando o instrumento 
de tomada de decisão que passa a regular a gestão do bem comum compartilhado pelos agentes 

416 Além de estudos que conirmam a origem da loresta de araucária pelo manejo da espécie pelo povo Kaigang 
(UNIVERSITY OF EXETER, 2018). Atualmente a maior faixa contínua da loresta de araucária remanes-
cente no Sul do Brasil se encontra na terra indígena Mangueirinha, no Paraná.

417 Cardoso de Oliveira, 2005: 02.
418 Galtung, 2006: 23.
419 Fruto da desarticulação das políticas ambiental e indigenista, abordado anteriormente neste capítulo.
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públicos e pelas comunidades indígenas, visando à preservação do meio ambiente e à realização 
dos direitos indígenas nessas áreas.

7.4 REGIME DE DUPLA AFETAÇÃO: O CASO DO PARQUE NACIONAL DO MONTE 
RORAIMA COM A TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL

Diante de um cenário complexo e controverso forjado nas interfaces das UCs com as 
TIs em níveis transescalares, vários arranjos institucionais podem ser engendrados pela política 
de áreas protegidas para trabalhar com as contradições que geram as disputas entre os usuários 
dos recursos comuns compartilhados nas áreas sobrepostas, em nível local. Esses arranjos têm 
o potencial de mobilizar as partes conlitantes a dialogar e tendem a dinamizar as trocas entre 
elas, além de favorecer a evolução do sistema de gestão das UCs instaladas em TIs.

Neste sentido, considerando a substantiva controvérsia que alimenta a rivalidade entre 
as partes, assentada nos direitos difusos do meio ambiente contra os direitos originários dos 
índios sobre suas terras tradicionais, o critério excludente à delimitação do recorte do subsiste-
ma local a ser investigado recaiu sobre as UCs submetidas à tutela do regime jurídico de dupla 
afetação (RJDA)420. Nestas condições, autoriza-se legalmente a coexistência das UCs (inclusive 
aquelas de proteção integral) nas TIs e vice-versa, provocando uma mudança nos sistemas de 
gestão dos bens comuns nessas áreas. Nesta perspectiva, quanto mais resilientes forem esses 
sistemas, maior será sua capacidade de adaptação às mudanças.

O RJDA foi aplicado pela primeira vez em uma unidade de conservação por meio do 
Decreto de Homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TO) em 2005. Neste Ato, o 
Presidente da República, autocraticamente, sem nenhuma consulta aos índios, consolidou a ‘so-
bre[IM]posição’421 do Parque Nacional do Monte Roraima na terra indígena. Esta foi a solução 
alternativa apresentada pelo Ministério da Justiça para contornar o impasse criado pelos órgãos 
ambientais422 e pelo indigenista, irredutíveis em suas posições excludentes: ou se desconstituía 
a UC ou se desafetava a área de parte dos limites da TI. 

Durante as negociações prévias ao decreto, os agentes públicos ambientais e indigenis-
tas não conseguiram superar suas divergências internas e mantiveram a rivalidade em franco 
processo de luta, na expectativa de vitória para um dos lados. Na área ambiental, considerava-se 
inconcebível aceitar a permanência dos índios, assim como o uso direto dos recursos naturais 
em uma UC de proteção integral, onde a legislação proíbe expressamente a presença humana e 
o uso direto dos recursos. Da parte do órgão indigenista, seria igualmente inaceitável a viola-
ção dos direitos de posse plena e usufruto exclusivo das riquezas naturais da área pelos índios, 
garantidos pela Constituição Federal e consumados formalmente no referido decreto de homo-
logação da terra indígena. 

420 Abordado no capítulo anterior.
421 Silogismo que expressa a imposição de uma medida que afeta diretamente os índios, sem considerar os dis-

positivos da Convenção 169 OIT, tais como a consulta prévia e informada aos índios que lá viviam.
422 MMA e IBAMA naquela época (2005).
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A manutenção da UC na TI era vista pelos indigenistas como uma nova estratégia de 
usurpação por parte do estado de uma porção da terra indígena, inalmente homologada depois 
de um longo processo administrativo que durou três décadas. Outro argumento à rejeição da 
UC baseava-se na ideia de que o objetivo primordial desse empreendimento ecológico tor-
nava-se inócuo; ou, no mínimo, ambíguo diante da evidência empírica de que os indígenas 
secularmente protegeram a área e mantiveram a resiliência dos sistemas socioecológicos que 
garantiram a conservação da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que tornaram a área 
relevante e alvo da política de conservação ambiental. 

Diante desse impasse, a solução de compatibilização dos objetivos da UC com a re-
alização dos direitos constitucionais dos índios representou uma transcendência negativa do 
conlito (GALTUNG, 2006), na medida em que o agente externo, do mais alto escalão do poder 
executivo, o Presidente da República, arbitrou o resultado da disputa sem conceder a vitória 
para nenhum dos dois lados. Ao contrário, as partes se viram impelidas a trabalhar juntas na 
construção de um plano de administração conjunta do bem público (UC) com os índios, como 
dispõe o decreto de homologação da TI Raposa Serra do Sol423.

Art. 3º O Parque Nacional do Monte Roraima é bem público da União 
submetido a regime jurídico de dupla afetação, destinado à preservação 
do meio ambiente e à realização dos direitos constitucionais dos índios.  
§ 1º O Parque Nacional do Monte Roraima será administra-
do em conjunto pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis - IBAMA e pela Comunidade Indígena Ingarikó.  
§ 2º  O Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, ouvidos a Fun-
dação Nacional do Índio - FUNAI, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e a Comunidade Indígena In-
garikó, apresentarão, para homologação do Presidente da República, plano de 
administração conjunta do bem público referido no caput.

À luz do enfoque de gestão dos bens comuns (OAKERSON, 1992), considera-se que o 
plano de administração conjunta se tornou o arranjo institucional de tomada de decisão no âm-
bito do qual os principais usuários do bem comum (agentes públicos e comunidades indígenas) 
vão se organizar e pactuar as regras operacionais e de fronteira que vão governar o uso do bem 
compartilhado, em um regime de propriedade mista (estatal e comunal), no qual serão deini-
das também as condições de escolha coletiva (que igualmente são ordenadas por regras). Isto 
porque, sob a tutela do regime de dupla afetação, os usuários deixam de ser inteiramente livres 
para decidir por eles mesmos como usar os bens comuns, mas passam a participar do processo 
de escolha coletiva, no qual se estabelecem os limites do uso individual (regras de fronteira a 
cada grupo de usuários), constituindo a base institucional para proteger o rendimento total e a 
resiliência dos recursos comuns na área sob dupla afetação.

423 Art. 3 do Decreto s/nº, de 15 de abril de 2005. 
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Atualmente, existem apenas quatro casos de sobreposição submetidos formalmente ao 
RJDA. Além do Parque Nacional do Monte Roraima com a terra indígena Raposa Serra do Sol 
(2005), o Parque Nacional do Araguaia foi o segundo caso que teve a dupla afetação decretada 
na homologação da terra indígena Inãwébohona, em 2006424. Na sequência do que parecia se 
conigurar como uma tendência do governo para apaziguar os conlitos e manter o establish-

ment425, em 2012, o decreto de homologação da TI Riozinho do Alto Envira estabeleceu o 
regime de dupla afetação na área sobreposta a uma UC de uso sustentável: a Floresta Nacional 
Santa Rosa do Purus (AC) no Acre426. Ainda em 2012, a novidade no contexto de processos 
conciliatórios das UCs com as TIs se revelou na iniciativa da área ambiental do governo, ao re-
conhecer a hipótese de sobreposição com uma terra indígena427 e indicar a adoção do RJDA no 
decreto de ampliação do Parque Nacional do Descobrimento (BA)428. Em 2015, a TI Comexatibá 
foi reconhecida com base no Relatório Circunstanciado de Identiicação e Delimitação (RCID), 
abrangendo cerca de 19% da área do Parque do Descobrimento429.

Embora esses quatro casos representem uma pequena amostra do universo das sobrepo-
sições identiicadas pelos órgãos oiciais do governo, eles constituem a totalidade das UCs sob a 
tutela do RJDA até o momento. No entanto, desse universo, apenas o Parque Nacional do Monte 
Roraima, instalado integralmente na TI Raposa Serra do Sol, conseguiu avançar no processo de 
424 Homologação da TI Inãwébohona, Decreto s/nº, de 18/04/2006. Art. 2o  O Parque Nacional do Araguaia 

é bem público da União submetido a regime jurídico de dupla afetação, destinado à preservação do meio 
ambiente e à realização dos direitos constitucionais dos índios. § 1o O Parque Nacional do Araguaia será 
administrado em conjunto pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e pelas Comunidades Indígenas Javaé, Karajá e 
Avá-Canoeiro. § 2o O Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, ouvidos a FUNAI, o IBAMA 
e as Comunidades Indígenas Javaé, Karajá e Avá-Canoeiro, apresentarão, para homologação do Presidente 
da República, plano de administração conjunta do bem público referido no caput. Vide mapa ilustrativo 
ANEXO I.

425 Ferreira, 2014.
426 Primeira UC de uso sustentável submetida ao RJDA com uma TI, cujo manejo da área ica condicionado ao 

acordo entre as partes (Indígenas, ICMBio e FUNAI). Homologação da TI Riozinho do Alto Envira, Decre-
to s/nº, de 05/06/2012. Art. 3o A Floresta Nacional de Santa Rosa do Purus, situada no Município de Santa 
Rosa do Purus, estado do Acre, criada pelo Decreto de 8 de agosto de 2001, incide em aproximadamente 
sete mil e duzentos e cinquenta e sete hectares, trinta e dois ares e setenta e dois centiares, nos limites da 
Terra Indígena Riozinho do Alto Envira.  1o A Terra Indígena Riozinho do Alto Envira de que trata o art. 
1o icará sujeita a regime de dupla afetação nas áreas em que seu perímetro coincidir com o da Floresta 
Nacional de Santa Rosa do Purus. § 2o As áreas sujeitas ao regime de dupla afetação mencionada no § 1o 

serão consideradas áreas de uso restrito, e não serão admitidos o uso dos recursos lorestais e as atividades 
de pesquisa cientíica e de visitação pública, salvo se autorizados em comum acordo pela FUNAI e pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes. Vide mapa ilustrativo 
ANEXO J.

427 A Terra Indígena Comexatibá (BA) estava em fase de estudo pela FUNAI na ocasião em que o decreto de 
ampliação do parque foi assinado.

428 Decreto s/nº, de 05 de junho de 2012. Ampliação do Parque Nacional do Descobrimento. Art. 5o O 

Parque Nacional do Descobrimento será administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, que deverá adotar as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle. 
Parágrafo único. Na hipótese de sobreposição entre áreas do Parque Nacional do Descobrimento e terras 
indígenas, será aplicado o regime de dupla afetação, sem prejuízo do disposto no caput. Vide mapas ilustra-
tivos ANEXO K e ANEXO L.

429 Vale ressaltar que nesta ocasião (2015) estava em tramitação judicial uma ação de reintegração de posse 
impetrada pelo órgão gestor ambiental (2006) contra os Pataxó, que haviam retomado a área em 2003, como 
estratégia de pressão para a FUNAI agilizar o procedimento administrativo de titulação da área.
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reconciliação com os índios e chegou a elaborar um plano de administração conjunta (PAC) do 
bem compartilhado. Portanto, este é o único caso que reuniu as condições de investigação das 
mudanças institucionais no sistema de gestão da UC, em decorrência do estabelecimento formal 
do regime jurídico de dupla afetação. O trabalho de transformação do conlito realizado na área 
com os atores locais é analisado com base no processo participativo de construção do PAC e nos 
resultados apresentados, segundo uma hibridização de enfoques teóricos que combina o modelo 
de coordenação dos bens comuns formulado por Oakerson (1992), com o modelo da teoria do 
conlito formulada por Galtung (2006) 430.

7.4.1 A gestão da dupla afetação

A análise do sistema de gestão e governança do bem compartilhado se realiza de acordo 
com o diagrama formulado por Oakerson (1992), como guia à compreensão das relações que 
são tecidas no contexto onde estão assentados os diferentes componentes desse diagrama, con-
forme igura 55 a seguir:

Figura 55 – Modelo dinâmico de análise

Fonte: Ronald Oakerson, 1992. 

É o funcionamento do conjunto das variáveis desse modelo analítico que conduzem à 
(in)eiciência como resultado no aproveitamento do rendimento do bem comum. Neste caso, 
trata-se da área sob dupla afetação, com seus atributos físicos e tecnológicos, relacionados aos 
arranjos de tomada de decisão, incluindo além do plano de administração conjunta previsto no 
RJDA, outros arranjos já existentes, como o conselho gestor e o plano de manejo da UC, além 
daqueles próprios dos sistemas tradicionais indígenas de controle do acesso à área e do uso dos 
recursos comuns. No conjunto dessas relações, outro resultado que se relete no alcance dos ob-
jetivos da UC e na promoção dos direitos indígenas na área sob dupla afetação é a (in)equidade 
no processo de governança e gestão dos bens comuns, na medida em que o funcionamento dos 
arranjos de tomada de decisão e os padrões de interação institucional entre os usuários podem 
gerar desigualdades entre as partes envolvidas.

Nessa linha de raciocínio, desenvolve-se um diagnóstico analítico do processo de cons-
trução do Plano de Administração Conjunta do Parque Nacional do Monte Roraima com a Terra 

430 Ambos detalhados no enfoque analítico desta tese.
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Indígena Raposa Serra do Sol, denominado pelos Ingarikó de “Pata Eseru”, que signiica “do 
jeito da terra” ou “do jeito do lugar”.

Na cosmologia dos povos que ali vivem, assim nasceu o Monte Roraima:

O lugar que chamamos de Brasil era conhecido antigamente como Wayaka 
yek (Grande Árvore da Vida na Terra). Alí Makunaimê (magoador) e seu 
irmão Siikî(homem pulguento ou pulga) construíram Roroimê (Monte Ro-
raima) para eles morarem. Naquele tempo, os dois irmãos tinham pensamen-
tos diferentes sobre o tempo em que as mudanças deviam se dá na natureza. 
Makunaimê queria que o pensamento acontecesse lentamente. Assim, a na-
tureza mudaria devagar e continuaria existindo para todos. Já seu irmão Siikî 
queria que os pensamentos se realizassem imediatamente. Por causa dessa de-
savença, um dia os dois irmãos disputaram qual era o pensamento mais forte. 
Assim, ao redor da Wayaka yek ambos pensaram. A madeira da Wayaka yek 
do lado de Makunaimê era tão dura que ninguém conseguia cortar. Já aquela 
do lado de Siikî parecia uma bananeira. A partir do corte da Wayaka yek 
nasceram as plantas no mundo e os outros seres tiveram que escolher quais ti-
pos de fruta lhes servia de alimento. Como naquela época Siikî transformava 
pessoas em coisas ou animais, e animais em pessoas e coisas, hoje, todos os 
animais sabem o que podem, ou não, comer.
A briga dos irmãos fez com que eles deixassem sua mãe Imêno Roroimê. Para 
Siikî, Makunaimê era um grande magoador por não deixar que os sonhos 
fossem realizados imediatamente. Por isso, Siikî foi viver em um lugar onde 
hoje chamamos de Europa. Lá ele começou a transformar a matéria prima 
encontrada na natureza em objetos que o homem precisava. Já Makunaimê 
começou a viajar pela região do lavrado. Por onde passava, ele criava cacho-
eiras para dividir os rios e com isso, ele determinava que peixes nasciam em 
uma região ou em outra. Ele também procurou ensinar como pescar e caçar 
sem prejudicar a natureza. Mas como os peixes queriam ter liberdade para 
viver em todos os rios, eles se zangaram e lecharam Makunaimê. Assim, 
Makunaimê morreu no lavrado. Como Makunaimê tinha o dom de transfor-
mar plantas, peixes e animais em pedras, por toda Wayaka yek, ele deixou 
pedras-planta, pedras-peixe e pedras-animal. Para cuidar delas, ele designou 
as mães e os pais de cada coisa na natureza. Por isso que hoje os povos indí-
genas têm respeito pela natureza.
Hoje vivemos a história dos ilhos de Makunaimê e Siikî em Wayaka yek. Por 
isso, nós ilhos de Makunaimê guardamos a casa da nossa mãe Imê. Lá de 
cima de Roroimê, ela está cuidando de nós431.

431 Apresentação do Plano de Administração da Área sob Dupla Afetação pelo Parque Nacional Monte Roraima 
e a Terra Indígena Raposa Serra do Sol: Plano Pata-Eseru (2008), assinada por Dilson Dormente Ingarikó, 
líder dos ilhos de Makunaimê.
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A TI Raposa Serra do Sol é habitada pelas das etnias Ingarikó, Macuxi, Patamona e 

Taurepang (família linguística Karib) e pelos Wapichana (família linguística Aruak). No total, 
23.119 indígenas vivem na área, identiicada parcialmente em 1984432. 

Os povos que lá viviam não aceitaram a demarcação em quatro áreas separadas propos-
tas inicialmente pela Funai. O órgão indigenista providenciou novos estudos, que passaram por 
longo período de análise, até que, em 1998433, o Ministério da Justiça declarou oicialmente a 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, abrangendo uma área contínua de 1.747.464,7832 ha, que 
abarca os municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã, no estado de Roraima, fazendo 
fronteira com a Guiana e a Venezuela.

Uma das áreas identiicadas em separado corresponde a uma superfície de 90 mil ha, 
que chegou a ser declarada de posse permanente da etnia Ingarikó434, em 1989, posteriormente 
englobada na demarcação contínua da TI Raposa Serra do Sol.

Nesse ínterim em que as etnias estavam reivindicando seus direitos territoriais para a 
FUNAI, 15 dias após a publicação da portaria que havia declarado a Terra dos Ingarikó, foi 
oicialmente criado o Parque Nacional do Monte Roraima435, abrangendo uma superfície de 
117.261, 51 ha, coincidindo com a área dos Ingarikó recém-declarada436. Na sequência, a igura 
56 mostra a sobreposição dos limites do parque inseridos integralmente na TI Raposa Serra 
do Sol, que é justaposta a outras terras indígenas, perfazendo um verdadeiro mosaico de áreas 
protegidas na região.

432 Funai. Portaria nº 1.645/E, de 29/05/1984.
433 Ministério da Justiça. Portaria nº 820, de 11/12/98.
434 Portaria nº 354, de 13/06/89.
435 Ato de criação: Decreto nº 97.887/89, de 28/06/1989.
436 Este fato conirma a desarticulação das políticas ambiental e indigenista ao longo do tempo.
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Figura 56 – Sobreposição do parque nacional do Monte Roraima com a terra indígena Raposa Serra 
do Sol

Fonte: Instituto Socioambiental (2017)437.

O parque foi criado com o objetivo precípuo de proteger amostras dos ecossistemas da 
Serra de Pacaraima, assegurando a preservação de sua lora, fauna e demais recursos naturais, 
características geológicas, geomorfológicas e cênicas, proporcionando oportunidades controla-
das para visitação e pesquisa cientíica. Sua criação provocou forte reação e descontentamento 
das organizações indígenas e da própria Funai na época, gerando um tensionamento nas rela-
ções institucionais com a administração do parque. 

Em 2000, onze anos após a criação formal do parque, o plano de manejo da UC foi 
concluído, aumentando o tensionamento entre as partes na área, em virtude da sinalização da 
instalação física da UC pelo órgão gestor ambiental438, com vistas ao funcionamento do empre-
endimento ecológico na área com a implementação dos programas de infraestrutura, proteção, 
monitoramento, pesquisa e visitação pública, basicamente.

437 Elaborado especialmente para esta tese.
438 Na época, a UC era administrada pelo IBAMA.
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Embora os documentos consultados indiquem que ocorreu um processo participativo 
na elaboração do plano de manejo439, reunindo representantes da sociedade civil, órgãos go-
vernamentais e instituições de pesquisa, o órgão ambiental não foi capaz de mobilizar as co-
munidades indígenas440, que permaneceram resistentes ao parque. O chefe da UC relatou que o 
plano “foi visto, na época, pela FUNAI e pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR) como uma 
ameaça à homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol”, enfatizando que “não mediram 
esforços para desqualiicar o documento” 441.

O plano de manejo deiniu as regras de fronteira (zoneamento, usos, etc.) e as regras ope-
racionais de gestão da UC, sem a participação efetiva dos principais usuários do bem comum, 
os índios. 

Concomitantemente nesse período, as organizações indígenas iniciaram uma campa-
nha pela revogação do decreto de criação do parque nacional, temendo que ele prejudicasse a 
almejada homologação da terra indígena. Seis meses depois da aprovação do plano de manejo, 
a Funai de Roraima publicou o relatório da Missão de estudo e troca de informações junto às 
comunidades indígenas Ingarikó, chamado “PNMR Kaané!”442.

O clima tenso de rivalidade entre as partes levou a superintendência do IBAMA no esta-
do (arranjo externo à comunidade local de usuários) a suspender a execução do plano de manejo 
e mudou a estratégia de interação institucional. Segundo relatório, o órgão buscou recuperar a 
imagem da instituição e se aproximar das comunidades indígenas Ingarikó, para esclarecer as 
dúvidas em relação ao papel do órgão ambiental na área e à importância do parque, buscando 
“desfazer o mito de que o IBAMA ‘tudo proíbe’”.

De acordo com o responsável pelo parque, a aproximação da equipe das comunidades 
Ingarikó evidenciou a existência de uma cisão entre os indígenas que defendiam a extinção 
do parque e aqueles que percebiam na manutenção da unidade um reforço à autonomia polí-
tica Ingarikó em relação às demais etnias que vivem na TI. Na percepção da equipe da UC, a 
presença do estado, representado pelo IBAMA, em uma região de difícil acesso na fronteira, 
colocando-se como parceiro e oferecendo apoio à comunidade nas agendas de governo, em um 
contexto de negação da autonomia política dos Ingarikó pelo movimento indígena de Roraima 
impulsionou a fundação do Conselho do Povo Indígena Ingarikó (COPING) em 2002443.

Nesse cenário controvertido e polarizado, o IBAMA elaborou um documento chamado 
“SOS Monte Roraima”, buscando sensibilizar a sociedade para a importância da UC, em con-
traposição ao documento anteriormente divulgado pela Funai, que clamava a nulidade do par-
que. Esse material do parque chegou a ser encaminhado aos presidentes das comissões externas 

439 O plano de manejo foi inanciado com recurso de compensação ambiental da Eletronorte.
440 Apesar do registro da participação de algumas lideranças Ingarikó no processo de construção do plano de 

manejo da UC.
441 Relatório de Atividades do Parque Nacional do Monte Roraima, 2008.
442 Kaané signiica “não” em Kapon, língua dos Ingarikó.
443 Processo polêmico, contestado por indigenistas que viram na ação do órgão ambiental uma interferência nas 

dinâmicas entre as etnias da TI, com a cooptação do povo Ingarikó para o lado ambiental.
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da câmara e do senado, que haviam sido criadas com o objetivo de levantar informações sobre 
a homologação da TI RSS, bem como ao juiz federal da 1ª Vara de Boa Vista, que apreciava 
naquele momento os recursos contra a demarcação da terra indígena. O resultado dessa emprei-
tada foi favorável ao lado ambiental, na medida em que o congresso nacional manifestou apoio 
ao PNMR. Entretanto, o relatório das comissões externas da câmara e do senado recomendou 
a exclusão do Parque Nacional do Monte Roraima da área destinada à homologação da TI RSS, 
acompanhado do parecer do juiz federal.

Em 2005, a equipe do parque se manifestou surpreendida quando foi expedida a Portaria 
do Ministério da Justiça444, que recomendava o estabelecimento do regime jurídico de dupla 
afetação ao Parque Nacional do Monte Roraima, posteriormente acolhido no decreto que homo-
logou a TI RSS dois dias depois445:

A cheia do parque ressaltou que, mesmo antes da criação da organização indígena In-
garikó (COPING), seja por iniciativa própria ou atendendo a convite das lideranças, ou em arti-
culação com técnicos locais da FUNAI ou da sede em Brasília, juntamente com representante 
do Departamento de Educação Ambiental do MMA, com a Universidade de Roraima e com os 
demais órgãos governamentais que atuam nas áreas indígenas de Roraima, sempre procurou 
agir de forma ética, apesar das adversidades. Acrescentou ainda que, mesmo nos momentos 
mais críticos em que tudo conspirava para extinção do parque nacional, procurava ouvir os 
argumentos contra e a favor ao parque nacional, sem a preocupação de convencer os interlocu-
tores. Em uma aparente mudança de padrão de interação com os índios, a equipe da UC aponta 
que passou a valorizar o saber local, criando as condições necessárias para que as comunidades 
indígenas se sentissem seguras e se enxergassem no processo de construção da nova proposta 
de trabalho446.

A gestão compartilhada do parque teve início com o processo dialógico de construção 
do plano de administração conjunta (PAC) do bem comum. O PAC é o arranjo institucional de-
inido pelo Decreto de Homologação da TI447, para operacionalizar o RJDA. Nesta perspectiva, 
liderado pela Casa Civil da Presidência da República, que foi mobilizada pelas próprias lideran-
ças indígenas, o IBAMA/Instituto Chico Mendes448, juntamente com a administração regional 
da Funai em Roraima, a COPING e o CIR iniciaram os trabalhos respaldados por uma portaria 
interministerial, que criou oicialmente um grupo de trabalho, em 2008, com a inalidade de 
elaborar o plano de administração conjunta, que deveria posteriormente ser homologado pela 
Presidência da República449.

444 Ministério da Justiça. Portaria nº 534, de 13 de abril de 2005.
445 Presidência da República. Decreto s/nº, de 15 de abril de 2005.
446 Relatório de Atividades do Parque Nacional do Monte Roraima, 2008.
447 Ratiicado pelo STF (com a ressalva controversa da responsabilidade da administração da área icar a cargo 

do órgão gestor da UC) e incorporado na PNGATI como o arranjo de gestão compartilhada das áreas sobre-
postas (Decreto nº 7774/12, Art. 4º, Eixo III, Alínea B).

448 O Instituto Chico Mendes foi criado em abril de 2007, sucedendo o IBAMA na gestão do parque.
449 Portaria Interministerial nº 838/2008.
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Mesmo antes de a portaria ser publicada, foi realizada a primeira Oicina de Trabalho 
e Fortalecimento do GT em 2006, cujas demandas haviam sido discutidas previamente na III 
Assembleia Geral do COPING e na VIII Assembleia Geral do Povo Indígena Ingarikó. Segundo 
relato da administração do parque, as discussões que ocorreram nessas assembleias 

[...] resultaram em importantes conquistas, chegando-se a um documento-sín-
tese, com ação prevista para 2007, e a realização do Diagnóstico Etnoam-
biental, cuja proposta de trabalho técnico-orçamentária foi apresentada ao 
IBAMA e à FUNAI pelo Núcleo Histórico Socioambiental (NUHSA), da 
Universidade Federal de Roraima, que participou ativamente do processo.

Em 2008, com a publicação da portaria e a institucionalização do GT, a expectativa da 
equipe do parque era 

[...] não só a concretização da gestão compartilhada, como também agregar 
novas experiências, estratégicas e essenciais à conservação da diversidade 
biológica, ao uso dos recursos de forma sustentável por parte das comuni-
dades indígenas que habitam o interior e o entorno da UC. A partir dessa 
experiência empírica, espera-se também ofertar um novo procedimento para 
outros casos de superposição entre unidades de conservação e terras indíge-
nas existentes no País. Para tanto, nesse Plano buscou-se associar os objetivos 
de conservar a diversidade biológica da Serra de Pacaraima e de garantir aos 
indígenas que ali habitam seus direitos sobre o território que tradicionalmente 
ocupam e que necessitam para sua sobrevivência física e cultural. 

O GT contava com 24 membros (12 titulares e 12 suplentes), sendo 12 do COPING, 2 
do CIR, 2 da Organização dos Professores Indígenas de Roraima (OPIR), 4 do Instituto Chico 
Mendes e 4 da Funai.

Em abril de 2008, o Instituto Chico Mendes realizou uma oicina de trabalho, em Bra-
sília, para tratar da sobreposição de unidades de conservação federais com terras indígenas e a 
experiência da gestão compartilhada do Parque do Monte Roraima chegou a ser recebida com 
“entusiasmo por acenar com um possível caminho de resolução dessa questão que é um proble-
ma para muitas UCs no Brasil, a maioria delas enfrentando impasses aparentemente insolúveis”.

Entretanto, antes da primeira reunião oicial do GT o clima voltou a icar tenso, aumen-
tando a preocupação dos indígenas, em virtude do fato de o governador do estado ter movido 
uma ação no STF solicitando a exclusão da área do parque nacional dos limites da TI Raposa 
Serra do Sol. 

Nesse mesmo período, a pesquisa intitulada ‘Processos participativos em comunidade 
indígena: um estudo sobre a ação política dos Ingarikó face à conservação ambiental do Parque 
Nacional do Monte Roraima’450 foi destacada pela equipe do parque como um estudo que conse-
guiu captar no comportamento do grupo Ingarikó uma vinculação entre o respeito aos direitos 
450 Ricardo Burg Mlynartz (2008). Dissertação de Mestrado defendida na Universidade de São Paulo. O pesqui-

sador também integrava o Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente àquela 
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indígenas sobre as terras que ocupam e a conservação ambiental. Essa pesquisa impulsionou o 
grupo a mudar sua posição inicial de negação da UC, favorecendo a negociação e a articulação 
desses atores com o parque. Segundo o pesquisador Ricardo Mlynartz, 

[...] a partir do cenário e dos argumentos apresentados, acredita-se que um 
dos casos emblemáticos dos conlitos relacionados à sobreposição de áreas 
federais poderá, se empenhado esforços necessários, transforma-se em piloto 
de política pública articulada, negociada e mais dialógica com as perspectivas 
locais, na produção de conigurações especíicas da relação cultura-técnica-
-ambiente daquele território, deinindo-se novos caminhos e conhecimentos 
para a ampliação da autonomia indígena e promoção da sustentabilidade e 
conservação da biodiversidade no país.

Em reunião institucional entre Instituto Chico Mendes, FUNAI e COPING451, os parti-
cipantes ressaltaram a necessidade de se fortalecer a organização dos Ingarikó e a importância 
de se agilizar um diagnóstico etnoambiental rápido, visando identiicar as prioridades do povo 
Ingarikó. Nesta reunião também foi deinido que “o COPING será o principal executor do Pla-
no de Administração Conjunta e que o mesmo deve prever como a Funai e o Instituto Chico 
Mendes vão viabilizar o apoio a esta gestão”. Apesar de que, na VI Assembleia Extraordinária 
do COPING realizada ainda em 2008, os indígenas tenham se manifestado preocupados e in-
satisfeitos com o andamento e a morosidade das ações em relação à administração conjunta do 
parque. 

Nesse contexto, a equipe da UC relatou que, embora as diiculdades políticas e logísticas 
tenham sido imensas, estavam coniantes que “os resultados obtidos até o momento são bastan-
te favoráveis ao estabelecimento de uma gestão que concilie a conservação da biodiversidade 
local e os direitos constitucionais dos índios”. No entanto, ressaltaram que a votação das ações 
contra a TI Raposa Serra do Sol pelo STF “lança uma carga de dúvidas e incertezas em relação 
à Gestão Compartilhada do Parque, cujas consequências não podem ser bem avaliadas neste 
momento”, uma vez que o Ministro Relator Menezes Direito apresentou seu voto favorável à 
manutenção da homologação da TI em área contínua, mas condicionou seu voto ao cumprimen-
to de várias ressalvas, que confrontavam a autonomia e a autodeterminação dos índios na área 
do Parque:

(viii) o usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação ica 
sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade; (ix) o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
responderá pela administração da área da unidade de conservação também 
afetada pela terra indígena com a participação das comunidades indígenas, 
que deverão ser ouvidas, levando-se em conta os usos, tradições e costumes 

época. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/90/90131/tde-19052008-110447/publico/
RicardoBurg_I.pdf ρ. Acesso em: 15 set. 2017.

451 Essa reunião ocorreu na sede do IBAMA Boa Vista em 23 de junho de 2008.



222

dos indígenas, podendo para tanto contar com a consultoria da FUNAI; (x) 
o transito de visitantes e pesquisadores não-índios deve ser admitido na área 
afetada à unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Nesse contexto, a equipe do parque receava a reação dos indígenas e da FUNAI em rela-
ção à restrição dos direitos indígenas na área sob dupla afetação e se indagava se o ICMBio teria 
condições reais de cumpri-las. Apesar das incertezas, em 2009, a cheia da UC encaminhou 
oicialmente452 o PAC à aprovação da direção do Instituo Chico Mendes, como resultado do GT 
instituído em 2008 com esta inalidade453.

O plano chamado Pata Eseru traduz o signiicado do processo que se desenvolveu “do 
jeito da terra” ou “do jeito do lugar”. O documento evidenciou o esforço dos atores sociais en-
volvidos para chegarem a um acordo, visando conciliar os objetivos de conservação da diver-
sidade biológica da Serra de Pacaraima com a garantia dos direitos indígenas sobre suas terras 
e recursos. 

O Pata Eseru revela a concepção de um modelo inovador de governança compartilhada 
da UC com as comunidades indígenas da TI Raposa Serra do Sol. No documento é ressaltada 
“a plena abertura estatal em prol de uma cogestão do Parque pelos indígenas, conforme icou 
acertado nas reuniões e Assembleias do Povo Ingarikó”.

Os primeiros acordos delineados para gestão compartilhada do parque são: (a) a gestão 
de um território superposto pressupõe o reconhecimento dos direitos indígenas sobre a área, 
da importância da área para a conservação da diversidade biológica e a necessidade de unir es-
forços estatais em prol do alcance dos objetivos de cada categoria de área protegida [interesses 
convergentes]; (b) o plano de administração deinirá o arranjo institucional que será responsá-
vel pela gestão da área [arranjo de tomada de decisão e condições de escolha]; (c) o Plano Pata 
Eseru será o instrumento de gestão territorial com equivalência a outros instrumentos que pre-
tendam cumprir o mesmo objetivo (plano de manejo e plano de vida); (d) a área de abrangência 
desses instrumentos será a área sob dupla afetação e seu entorno de dez quilômetros [regras 
de fronteira]; e (e) os esforços empreendidos através desses instrumentos deverão combinar os 
objetivos das duas categorias [UC e TI] em favor de melhores condições de vida para as comu-
nidades indígenas e de conservação da natureza.

Até aqui, à luz do enfoque analítico dos commons, começam a ser pactuadas as regras 
de exclusão e de fronteira no contexto dos arranjos institucionais que vão deinir as regras 
operacionais e as condições de escolha coletiva entre os usuários diretos (agentes públicos e 
indígenas) do bem comum (parque nacional).

452 ICMBio/PNMR/MEMO nº 006/2009, de 17.03.2009. O Plano de Administração da Área sob Dupla Afetação 
entre o Parque Nacional do Monte Roraima e a Terra Indígena Raposa Serra do Sol foi anexado nos autos do 
Processo nº 02001.003855/2006-10.

453 É importante ressaltar que, apesar de o GT só ter sido oicializado em 2008, o IBAMA/Instituto Chico Men-
des, a FUNAI e a COPING já vinham trabalhando de forma integrada na construção do plano desde 2006.
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A combinação de um regime de propriedade estatal que se superpõe a um regime de 
propriedade comunal dos índios implica uma adaptação dos sistemas de gestão pública e tradi-
cional indígena às mudanças provocadas pela implantação do RJDA. As condições de escolha 
coletiva para pactuação das regras de como os recursos comuns serão coordenados para manter 
as taxas de rendimento da biodiversidade e a manutenção serviços ecossistêmicos da área estão 
reletidos nos objetivos traçados pelos atores locais, a seguir:

a) Viabilizar a conservação da diversidade biológica na região do Parque 
Nacional Monte Roraima e ampliar essas estratégias para as outras áre-
as da TI Raposa Serra do Sol.

b) Garantir às etnias que vivem na Serra do Sol os direitos legais sobre seu 
território e ensejar serem eles protagonistas da gestão das agendas que 
incidem na área.

c) Viabilizar o desenvolvimento regional sustentável em termos étnicos e 
ambientais em longo prazo. Para isso, serão adotadas ações que com-
binem a produção de baixo impacto, a inclusão econômica das popula-
ções indígenas nas redes de comércio estadual, nacional e internacio-
nal, e, também, inserção de seus produtos na economia regional.

d) Fortalecer a presença do estado brasileiro nas áreas de fronteira por 
meio do Parque Nacional Monte Roraima e da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol com as equipes e as estruturas necessárias ao cumprimen-
to dos seus objetivos.

e) Capacitar e formar indígenas para o exercício de atividades de agentes 
ambientais que atuem na proteção, vigilância e iscalização de seu ter-
ritório.

Embora tenham elencado três estratégias relacionadas à (1) conservação do Parque Na-
cional Monte Roraima; (2) ao respeito aos direitos dos povos indígenas e (3) ao desenvolvimento 
regional com bases ambientais e culturais, visando alcançar os objetivos, bem como a eiciência 
do plano, priorizando um conjunto de ações a serem desenvolvidas em um período de dois anos, 
identiica-se a inovação formulada pelo conjunto de atores reunidos no GT na estrutura organi-
zacional proposta no plano. 

A estrutura organizacional idealizada por eles buscou a solução para 3 questões aponta-
das durante as reuniões de elaboração do Pata Eseru: (i) a autonomia dos indígenas em territó-
rios tradicionais sob dupla afetação; (ii) a melhoria das condições de vida dos grupos indígenas; 
e (iii) o modelo de gestão a ser desenvolvido no parque onde há presença indígena. 

Nesta perspectiva, resolveram adotar o plano de administração conjunta (PAC), previsto 
no Decreto s/nº, de 15/04/05, como o arranjo institucional que deverá gerir a área sob dupla afe-
tação (arranjo de tomada de decisão), e o Plano Pata Eseru, nos moldes de um arranjo operativo 
das decisões tomadas, detalhará as ações a serem desenvolvidas. O PAC, por solicitação das 
lideranças indígenas, estendeu sua abrangência ao entorno de dez quilômetros dos limites do 
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parque454, ampliando a área de proteção do regime de dupla afetação, para inserir a etnorregião 
Ingarikó, bem como toda a etnorregião habitada pelos demais povos indígenas da TI RSS, para 
que todos possam se beneiciar do plano de administração e do Pata Eseru.

O arranjo institucional proposto pelos indígenas e acolhido pelo GT para promover a 
gestão e a governança da área sob dupla afetação, incluindo o entorno do parque nacional, prevê 
três instâncias básicas identiicadas nas estruturas sociais e legais já existentes na comunidade 
indígena:

Assembleia do Povo Indígena Ingarikó: instância de deliberação da gestão. 
Esse fórum deliberará sobre os encaminhamentos estratégicos da gestão da 
área sob dupla afetação e em acordo com os parâmetros legais existentes.

Comitê Executivo do Plano de Administração: composto pelo Conselho do 
Povo Indígena Ingarikó, Administração Regional da FUNAI em Boa Vista 
e o Parque Nacional Monte Roraima. Essa instância deverá operacionalizar 
a gestão da área sob dupla afetação com base nos parâmetros legais existen-
tes e nas deliberações da Assembleia do Povo Indígena Ingarikó, ouvido o 
Conselho Indígena de Roraima e a Organização dos Professores Indígenas 
de Roraima455, em caráter consultivo. Caberá às administrações centrais dos 
órgãos federais que compõem o comitê monitorar a execução das atividades 
do comitê executivo.

Conselho Pikatëninnan: composto pelas instituições que, eventualmente, se-
riam necessárias à gestão dessa área, esse conselho consultivo e articulador 
das demandas institucionais será constituído durante a primeira fase do Plano 
Pata Eseru.

No entendimento dos indígenas que participaram da elaboração do plano de adminis-
tração conjunta, o Plano Pata Eseru nele contido, cumpriria a função do plano de manejo para 
o parque nacional e de outros instrumentos similares para a terra indígena456, enfatizando que

[...] dada suas especiicidades, ele não esteja limitado por nenhuma das me-
todologias propostas em orientações técnicas do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade ou da Fundação Nacional do Índio. Por isso, 
dentre as atividades previstas para a primeira fase está a deinição da metodo-
logia mais adequada para trabalhar com essas etnias que contará com o apoio 
de técnicos e pesquisadores que atuam na região. 

Mais adiante, o documento assinala que 

454 Em alusão à Resolução nº 13/1990 do CONAMA.
455 A OPIR participou ativamente da elaboração do plano de administração conjunta, oferecendo suporte aos 

indígenas, principalmente, e aos demais participantes do GT.
456 Tais como “Planos de Vida” e “Planos de Gestão Territorial e Ambiental” (PGTA), que se tornaram instru-

mentos de planejamento e gestão no âmbito da implementação da PNGATI.
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[...] o Estado brasileiro vem aprimorando suas políticas ambientais e indígenas, 
por meio da adequação de seus instrumentos de gestão territorial à realidade 
vivida por esses grupos étnicos. Nesse sentido, as práticas de extermínio e as-
similação formalmente abandonadas, respectivamente, no início e em meados 
do século passado, cederam às discussões contemporâneas. Dentre essas, os 
‘ilhos de Macunaíma’ vêm buscando efetivar a gestão de seus territórios, o 
manejo dos recursos naturais e a segurança alimentar de seu povo. Assim, as 
Serras erguidas para proteger seus ilhos contra o invasor branco, emergem 
como espaço simbólico no qual os objetivos do Parque Nacional Monte Rorai-
ma e da Terra Indígena Raposa Serra do Sol coadunam neste Plano de Admi-
nistração da área sob dupla afetação a ser realizado por seus ilhos. Trata-se, 
portanto, da coniança plena do Estado brasileiro em seus cidadãos indígenas 
que, em reciprocidade, assumem a guarda dos tesouros da Serra de Pacaraima 
em uma versão cidadã da gestão da área sob dupla afetação. 

Na expectativa de colocar em prática a nova realidade idealizada pelo grupo de traba-
lho, para o funcionamento do sistema de gestão da área sob regime de dupla afetação, foram 
elaboradas ainda duas minutas de decreto. As propostas de decreto acompanharam o plano de 
administração conjunta para aprovação das instâncias superiores dos órgãos de governo (MMA 
e MJ), visando a sua instituição pela Presidência da República, como previa o Decreto de Ho-
mologação da TI Raposa Serra do Sol. Essas minutas detalham o funcionamento do plano, sua 
abrangência e as competências das partes na sua execução. No documento de Exposição de 
Motivos que acompanhou essas propostas, os participantes do GT inalizaram o texto, expres-
sando que: 

[...] propostas que buscam compatibilizar esses instrumentos [UCs e TIs] vão 
viabilizar o aperfeiçoamento da gestão territorial no país, onde coadunam 
os objetivos de conservação da diversidade biológica, do desenvolvimento 
sustentável local e regional, e de garantir os direitos indígenas dos grupos que 
vivem nesses territórios. Por esse motivo, a aprovação desse Plano deinirá 
uma nova estratégia para áreas de superposição em um mesmo espaço outrora 
de contendas, estão associados os objetivos de conservação da diversidade 
biológica da Serra de Pacaraima com os direitos dos indígenas que ali habitam 
ao território que tradicionalmente ocupam e que necessitam da sobrevivência 
física e cultural, o que permitiu conceber um instrumento de gestão territo-
rial baseado no exercício pleno da cidadania desses grupos indígenas que ali 
zelam pelo patrimônio ambiental do povo brasileiro.

Nesse contexto em que os atores locais conseguiram prosperar no tratamento dos con-
litos e conceber uma nova realidade satisfatória para as partes envolvidas, constata-se que a 
sustentabilidade vital a esses processos ainda não está garantida na prática; ao contrário, parece 
muito vulnerável à ação de atores externos, como se veriica mais adiante. 
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7.4.2 O processo de transformação dos conlitos

Após 3 anos de diálogo e planejamento das alternativas propostas pelo GT à implanta-
ção do RJDA pelos mesmos atores anteriormente envolvidos em ferrenhas disputas, o parecer 
técnico457, elaborado conjuntamente pelos responsáveis locais do Instituto Chico Mendes e da 
FUNAI, representou um avanço histórico. O parecer relatou todo o processo vivenciado pelo 
conjunto dos atores locais, desde antes da instituição do RJDA até conseguirem pactuar os 
arranjos institucionais que favoreceram a transcendência das contradições que rivalizaram os 
agentes públicos e as comunidades indígenas durante anos a io na região. O documento reco-
mendava ainda a aprovação do PAC e o encaminhamento da minuta de decreto à Presidência 
da República.

Observa-se com clareza que, durante o processo dialógico de construção do PAC, os 
atores locais produziram uma nova realidade, que transcendeu as contradições iniciais que ge-
raram os conlitos e as disputas em torno do domínio da área sob dupla afetação. No intuito de 
tornar mais compreensível o caminho da transformação do padrão de interação institucional 
desses atores na coordenação do bem compartilhado, recupera-se a teoria do conlito formulada 
por Galtung (2006), conforme o diagrama representado na igura 57 458.

Figura 57 –Diagrama básico da teoria do conlito

Fonte: Adaptado de Galtung, 2006.

No modelo idealizado por Galtung, as alternativas ao conlito estão coniguradas nume-
ricamente, traduzindo a relação entre as posições das partes, os resultados pretendidos, o tipo de 
processo desenvolvido e os esforços demandados em cada situação de escolha, como se observa 
mais detalhadamente na igura 58.

457 Parecer técnico nº 01/09/CG/PNMR/TI RSS, folhas 284-286, Processo nº 02001.033855/2006-10.
458 O Diagrama básico da teoria do conlito elaborado por Galtung (2006) foi adaptado pela autora para o con-

texto da problemática analisada.
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Figura 58 – Principais combinações do diagrama da teoria do conlito 

 

Fonte: Galtung, 2006.

Considerando o histórico do conlito na área, observa-se que, inicialmente, na perspec-
tiva dos indígenas, desde a criação do parque nacional, a UC constituía uma ameaça à demar-
cação de suas terras. Paralelamente, os indígenas também representavam uma ameaça à insta-
lação do parque naquela área. A polarização entre os usuários dos recursos comuns se ancorava 
nas contradições que aparentemente anulavam os objetivos mútuos da UC e da TI (ver igura 
57, posição [3]). 

O processo alimentado pela rivalidade entre as partes, mobilizadas por campanhas pró 
e contra o parque e a TI, caracterizava-se por uma luta na qual só a vitória importava como re-
sultado. Em certa medida, a rivalidade local também reletia a luta que os agentes externos tra-
vavam em instâncias superiores dos próprios órgãos ambientais e do indigenista, até chegarem 
ao impasse das soluções excludentes “ou um, ou outro”, representadas pelas posições [1] e [2]459. 

Em tal contexto de radicalidade dos órgãos públicos, icou claro que a inserção de ou-
tro agente externo ao processo, em nível hierárquico mais alto (Presidência da República), ao 
arbitrar uma solução e decretar a dupla afetação do parque com a terra indígena promoveu o 
que Galtung denomina de transcendência negativa. E por que negativaς Ao adotar a posição [3] 
“nem-nem” e não conceder a vitória a nenhuma das partes, o chefe do executivo suspendeu a 
luta entre elas, mas a solução do RJDA nessas condições não eliminou o conlito, apenas adiou 
o seu tratamento. Isso porque, ao deixar as duas partes insatisfeitas, a instituição do RJDA 
apenas postergou o processo de transformação do conlito para outro momento, ou seja, para a 
construção do plano de administração conjunta, cujo esforço de trabalho das partes para alcan-
çar um resultado satisfatório é bem maior460.

Em muitas situações em que as partes não conseguem ir além das opções excludentes, 
Galtung aponta que a transcendência negativa também cria uma nova realidade, que conduz as 
partes a dialogarem e a negociarem até chegarem a um acordo. Neste sentido, a transcendência 
negativa se desdobra em um novo processo, expresso na posição [4] “meio-meio”, na qual cada 
uma das partes cede um pouco. Segundo Galtung, é neste momento que as partes têm a chance, 

459 Mesmo sabendo que o resultado ou-ou não seria aceito e sustentável ao longo do tempo pelas partes, princi-
palmente porque a parte que não se sentisse satisfeita ou se sentisse injustiçada, reagiria e trabalharia contra 
o resultado, estabelecendo novo processo de luta.

460 Esforço de trabalho igual a 2, numa escala de 0 a 2, conforme diagrama representado na igura 58. 



228

por meio do diálogo, de construir novos objetivos comuns e alcançar a transcendência dos con-
litos, criando uma nova realidade aceitável e sustentável por ambas as partes, representada na 
posição [5], denominada pelo autor de “ambos-e”.

Segundo esse enfoque analítico, o processo vivenciado pelos usuários do bem compar-
tilhado na área sobreposta da UC com a TI revela o percurso de transformação dos conlitos 
empreendido pelos atores locais, anteriormente rivais em suas posições excludentes [1] e [2]. 
Todavia, ao serem surpreendidos por uma transcendência negativa [3] arbitrada por um agente 
externo, esses usuários foram capazes de se adaptar à nova realidade e a negociar aonde que-
riam chegar juntos, em um processo intercultural de conciliação de diferentes visões de mundo. 
Deste modo, promoveram um acordo [4] sobre como deveria funcionar o regime de dupla afe-
tação do parque com a terra indígena. 

Por conseguinte, a constituição do GT, o diálogo permanente entre os usuários e seus 
parceiros, a construção coletiva do plano de administração conjunta - que contou com inúmeras 
reuniões de negociação até chegarem ao detalhamento de um arranjo institucional de tomada de 
decisão e de execução das ações priorizadas por ambas as partes - constituíram as condições de 
uma transcendência positiva [5] dos conlitos, conigurando então uma nova realidade aceitável 
e sustentável pelas partes (ambos-e). 

Esse foi o processo que mudou o padrão de interação institucional anteriormente con-
litivo entre as partes. Uma das evidências dessa transformação, além do próprio Pata Eseru, é 
o parecer técnico conjunto elaborado pelos agentes públicos locais dos órgãos ambientais e do 
indigenista461, favorável à aprovação do plano de administração conjunta. Ao assumirem uma 
postura cooperativa para colocar em marcha o RJDA na área, os atores locais também nutriam 
a expectativa de que a experiência deles servisse de exemplo à transcendência dos conlitos em 
outras realidades onde as UCs estão sobrepostas às TIs.

Nesta perspectiva, observa-se que a mudança no padrão de interação institucional dos 
agentes públicos locais foi impulsionada pelo processo dialógico de construção de novos ar-
ranjos e luxos de tomada de decisão sobre o bem compartilhado, adequados à realidade local. 
Diante de tal cenário, recorre-se novamente ao enfoque de gestão dos bens comuns para avaliar 
como as mudanças empreendidas pelos atores locais foram processadas no âmbito das inter-re-
lações entre as diferentes variáveis do modelo formulado por Oakerson (1992)462.

Inicialmente, destaca-se o alto grau de integridade da Serra de Pacaraima, que emerge 
em meio às bacias hidrográicas do rio Amazonas, rio Orenoco e rio Essequibo, na forma de 
platôs situados na transição do Cerrado, Floresta Amazônica e o Lavrado, cuja riqueza bioló-
gica endêmica das áreas de transição entre esses ecossistemas justiicou a criação do Parque 
Nacional Monte Roraima, para proteger e manter o equilíbrio ecológico nessa região, alheio à 
existência e ao papel dos povos indígenas na sua conservação. 

461 ICMBio, folhas 284-286, Processo nº 02001.033855/2006-10.
462 Variáveis do modelo de análise dos commons formulado por Oakerson (1992): [1] Atributos físicos/tecnoló-

gicos; [2] arranjos institucionais de tomada de decisão; [3] padrões de interação institucional e [4] resultados.
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Até criação do parque nacional, os atributos físicos da área foram mantidos pelos siste-
mas tradicionais indígenas de manejo dos recursos naturais, os quais sempre foram regulados 
por leis consuetudinárias dos povos que lá vivem. O manejo praticado pelos índios pode ser ca-
racterizado pelo baixo impacto ao meio ambiente, sobretudo naquela região que é considerada 
sagrada na cosmovisão dos povos indígenas. Outro fator que contribuiu com a preservação da 
área é a própria diiculdade de acesso ao parque, que se situa na faixa de fronteira, como ilustra 
a i gura 56, e não conta com estrutura alguma de funcionamento para esse empreendimento 
ecológico.

O plano de manejo, que é um dos principais arranjos de tomada de decisão do funcio-
namento da UC, demorou 11 anos para ser elaborado463. Nele foram estabelecidas as regras 
operacionais e de fronteira para gestão e manejo dos recursos comuns da área. Embora, insti-
tucionalmente sua construção tenha ocorrido nos moldes participativos de oicinas de trabalho 
coletivo, a participação de algumas lideranças indígenas no processo não conferiu a legitimida-
de esperada ao plano e não se identiicou nenhuma ação coletiva empreendida entre os usuários 
ou parceiros do parque, no sentido de dar efetividade à sua execução. Assim, o plano de manejo 
da área se tornou um arranjo institucional inócuo, 10 anos depois de sua elaboração464. 

O conselho gestor do parque é outro importante arranjo institucional para tomada de 
decisão. Embora tenha o caráter consultivo, esta instância de governança em nível local só foi 
criada formalmente em 2012465, quando passou a ser chamado de Conselho Pikatëninnan, em 
alusão à instância prevista na estrutura organizacional do plano de administração conjunta 
elaborado pelo GT (2009). Os membros do conselho chegaram a tomar posse durante a XIII As-
sembleia Geral do Conselho Povo Indígena Ingarikó (2012), na Serra do Sol, e o seu regimento 
interno foi elaborado e aprovado na primeira Assembleia Geral Ordinária do Conselho Pikatë-
ninnan, em 2013. Entretanto, desde então não foi realizada mais reunião alguma do conselho 
que, sequer, começou a funcionar depois da aprovação do seu regimento interno466.

A princípio, mesmo sem contar com os principais arranjos institucionais de tomada de 
decisão da UC, o resultado da gestão do parque até poderia ser considerado eiciente ao se man-
terem preservados os atributos físicos do bem comum. Entretanto, à luz do enfoque analítico 
dos commons, uma vez que o plano de manejo não foi implementado e, conforme a legislação 
do SNUC, nenhum uso dos recursos comuns pode ser realizado sem a chancela do referido pla-
no467, o desperdício do rendimento da biodiversidade contida na UC pode traduzir um resultado 
negativo, que também relete a ineiciência do sistema de gestão dos recursos comuns, cujos 
benefícios não são repartidos entre os usuários. 

463 O parque foi criado em 28/06/1989 e o plano de manejo foi concluído em março de 2000.
464 Conforme Informação técnica nº 014/2010/CPLAM/CGEPI/DIREP/ICMBio, às ls. 307, Processo nº 

02001.033855/2006-10.
465 Publicado no Diário Oicial da União em 27/06/12.
466 Memorando nº 061/2014/PNMR/ICMBio.
467 Apenas operações de controle e iscalização, com foco na proteção patrimonial.
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Neste sentido, na medida em que os arranjos institucionais não estão em operação, o 
controle sobre a apropriação dos recursos pelos usuários é precário (ou inexistente) e acaba pre-
valecendo na área uma situação de ‘livre acesso’, sem regras combinadas entre si e sem a garan-
tia de manutenção desses atributos físicos do bem comum no longo prazo. Outro resultado que 
se destaca quando os arranjos institucionais não funcionam bem é a falta de equidade, caracte-
rística da desigualdade gerada por sistemas de gestão governamental autoritários e excludentes. 

Com foco nesse cenário de resultados deicitários na coordenação dos bens comuns, 
antes de refazer o caminho de volta no diagrama das interações entre as diferentes variáveis do 
modelo de análise dos commons, para avaliar a repercussão da mudança no padrão de interação 
institucional conlitivo entre os agentes públicos e os indígenas para um padrão cooperativo, 
depois da instituição do RJDA nas demais variáveis, recorre-se novamente à teoria do conlito 
formulada por Galtung (2006) para tornar compreensível o processo que posteriormente rever-
teu a transcendência positiva realizada pelos usuários locais do bem comum. 

O Pata Eseru foi rejeitado pelos níveis institucionais transescalares do órgão ambiental. 
Assim, mais uma vez, a decisão de um agente externo provocou uma nova mudança no padrão 
de interação institucional dos agentes públicos com as comunidades indígenas, invalidando o 
acordo local estabelecido468, ao considerar nulo o plano de administração conjunta formulado 
pelo GT469 (2009).

A instância superior do órgão ambiental considerou “inaceitável a proposta de estrutura 
organizacional ora apresentada” no Plano de Administração Conjunta do Parque com a Terra 
Indígena470. A manifestação técnica da direção do órgão explicita o pensamento daqueles que 
estão distantes da realidade local e avessos às inovações que a governança compartilhada do 
bem comum exige nesses casos. Assim, consideraram que “a proposta de se elaborar um Rotei-
ro Metodológico para a gestão territorial em áreas sob dupla afetação de UC e TI, proposta com 
a qual não concordamos, pois acreditamos que este não seja o fórum ideal”. 

A fraca capacidade argumentativa do documento se repete em outra assertiva que pa-
rece ser mais difícil ainda de ser aceita pelas partes - na medida em que desqualiica o esforço 
empreendido pelo GT durante três anos de diálogo interinstitucional e negociações entre os 
usuários do bem comum - ao se airmar que 

[...] o Plano de Administração Conjunta perde signiicado e função, devendo 
ser arquivado. Seu conteúdo pode e deve ser considerado em uma revisão do 
plano de manejo do parque nacional, mas sempre sob a ótica reairmada na 
decisão do STF, que difere integralmente das bases que nortearam sua elabo-
ração.

468 Nos termos do decreto de homologação da TI RSS (2005).
469 Que também contava com outros membros de níveis escalares superiores do órgão ambiental, além do res-

ponsável local pela UC.
470 Parecer técnico exarado nas folhas 292 a 297, do Processo nº 02001.033855/2006-10.
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Neste ponto, vale lembrar que os atores locais deram sequência ao que estava disposto 
no Decreto de Homologação da TI Raposa Serra do Sol e que o recuo do órgão ambiental repre-
senta um retrocesso no entrelaçamento dessas políticas.

Em um contexto típico de anacronia institucional, a decisão do STF que alterou o sen-
tido do decreto que instituiu o RJDA, repercutiu na formulação do texto da própria PNGATI, 
como abordado no capítulo anterior. A interpretação da Suprema Corte voltou a alimentar a 
controvérsia em torno das sobreposições das UCs com as TIs, tornando formalmente inócuo ou, 
no mínimo questionável, o teor do referido decreto que estabeleceu que “o Parque Nacional do 
Monte Roraima é bem público da União submetido a regime jurídico de dupla afetação, desti-
nado à preservação do meio ambiente e à realização dos direitos constitucionais dos índios”471. 

Assim, a manifestação do órgão ambiental foi respaldada por parecer da Advocacia 
Geral da União (AGU), por meio da Procuradoria Federal Especializada do Instituto Chico 
Mendes472, que argumentou que “a questão da dupla afetação objeto do presente processo deve 
ser enfrentada à luz de um novo elemento: a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no jul-
gamento Petição 3388[...]”473. Em sua decisão, o STF assentou minudentemente, de forma clara 
e explicativa, como deve ser a administração da área sujeita à dupla afetação entre a unidade de 
conservação e a terra indígena. Portanto, todas as disposições constantes do plano de adminis-
tração de ls. 226/270 são inconstitucionais e descumprem decisão judicial do órgão de cúpula 
do poder judiciário brasileiro, razão pela qual não podem subsistir. Assim, como registrado no 
parecer técnico (ls. 292/297), o STF indicou expressamente como deverá ser a administração 
da área sujeita à dupla afetação:

(viii) o usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação ica 
sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade; (ix) o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
responderá pela administração da área da unidade de conservação também 
afetada pela terra indígena com a participação das comunidades indígenas, 
que deverão ser ouvidas, levando-se em conta os usos, tradições e costumes 
dos indígenas, podendo para tanto contar com a consultoria da FUNAI; (x) 
o transito de visitantes e pesquisadores não-índios deve ser admitido na área 
afetada à unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Portanto, não há 
que se falar mais em plano de administração conjunta, tal qual proposto nes-
tes autos, porque a administração da área da unidade de conservação também 
afetada pela terra indígena é atribuição do ICMBio, como expressamente de-
cidiu o STF.

471 Art. 3 do Decreto s/nº de 15 de abril de 2005, que homologa a TI Raposa Serra do Sol (TO).
472 Parecer nº 156/2009, ls. 299-301, Processo nº 02001.033855/2006-10.
473 Que se refere à demarcação contínua da TI Raposa Serra do Sol.
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O formalismo da análise jurídica da AGU sobre uma questão tão complexa e controver-
sa como esta fortalece o status quo de uma gestão governamental autoritária e pouco lexível, 
com fraca legitimidade social, considerando o impacto simbólico desse retrocesso sobre os ato-
res locais que se esforçaram por 3 anos a io para transcender os conlitos históricos na região.

Em análise anterior do processo de transformação dos conlitos etnoambientais que con-
trapunham diferentes visões de mundo sobre a forma como a natureza deveria ser protegida 
e compartilhada, constatou-se que a rivalidade entre os agentes públicos e as comunidades 
indígenas locais foi superada com a instituição do RJDA, que possibilitou a abertura do cami-
nho para a paz, por meio do diálogo equitativo entre as partes, reconhecendo e respeitando os 
direitos indígenas de se manifestarem e de participarem do processo decisório em relação ao 
funcionamento do parque em suas terras, porque isto lhes afeta diretamente474. 

Portanto, avalia-se, neste contexto, que a ação coletiva empreendida pelos membros 
do GT para alcançar a eiciência e a equidade na gestão do bem comum compartilhado não se 
sustentou em níveis transescalares, porque não foi aceita pelos agentes externos com poder de 
decisão na estrutura do próprio órgão ambiental. 

Assim, alheios à evolução conceitual e normativa da política de áreas protegidas, dis-
tantes da realidade empírica, imbuídos pelo formalismo e por uma visão jurídica que segue 
controversa, a direção do Instituto Chico Mendes optou por manter o status quo e desconsiderar 
a ineicácia de seus próprios arranjos institucionais na gestão desses empreendimentos ecológi-
cos475. Desta forma, reairma-se o poder do estado sobre os índios, impondo-se o funcionamen-
to de uma unidade de conservação em uma terra indígena completamente regularizada. Nesse 
processo conturbado, o órgão ambiental retorna à posição de luta pelo domínio do bem comum, 
atribuindo aos indígenas a derrota da submissão da sua autonomia e autodeterminação em suas 
próprias terras ao sistema rígido e autoritário de gestão das UCs, mesmo que esses empreen-
dimentos não cumpram seus objetivos sistêmicos, porque seus arranjos de tomada de decisão 
estão inoperantes. 

Por conseguinte, torna-se evidente que o funcionamento do sistema de gestão das UCs 
federais, operado segundo um padrão de interação autoritário e rígido, alimenta os conlitos 
etnoecológicos nas áreas sobrepostas com terras indígenas, ao invés de transformá-los. Lamen-
tavelmente, reduz-se a capacidade de adaptação dos sistemas socioecológicos para enfrentar as 
mudanças do ambiente externo, que ocorrem de forma imprevisível e cada vez mais constante, 
colocando em risco a própria sustentabilidade do sistema como um todo (BERKES, 2005).

474 Tal como previsto na Convenção 169 da OIT.
475 Tais como o plano de manejo elaborado e não implementado na prática, e o conselho gestor do parque que 

foi criado formalmente em 2010, mas nunca chegou a funcionar de fato.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos últimos anos, a evolução conceitual e normativa da política de áreas protegidas 
no cenário internacional inluenciou a política brasileira e o seu entrelaçamento com a política 
indigenista. Os avanços alcançados desde a década de 1990, visando conciliar a conservação 
da biodiversidade e o respeito aos direitos inalienáveis dos povos indígenas e das comunidades 
tradicionais em seus territórios, motivaram este estudo face ao quadro de conlitos recorrentes 
entre agentes públicos e comunidades indígenas nas unidades de conservação federais sobre-
postas às terras indígenas. 

No intuito de aprofundar a compreensão da persistência desses conlitos, que contra-
põem dois sistemas culturais distintos, orientados por visões de mundo antagônicas, a ocidental 
capitalista e a indígena476, buscou-se em uma base epistemológica sistêmico-complexa477, enri-
quecida por enfoques analíticos de gestão de bens comuns478 e de conlitos, capazes de propiciar 
o fundamento às análises que se procederam nesta tese.

Os resultados apontam no sentido do predomínio de uma visão convencional da conser-
vação da natureza, fragmentada, dicotômica e excludente, sobre a qual os aspectos biofísicos 
e patrimoniais das UCs superam, em larga medida, o reconhecimento da importância da di-
mensão socioecológica na busca de uma abordagem sistêmica consequente dos antagonismos 
que têm sido criados nas interfaces entre as UCs e as TIs. A evolução do conceito de áreas pro-
tegidas não superou o paradigma das UCs isoladas como ‘ilhas’ de conservação. Igualmente, 
tornou-se claro que o SNUC padece de uma gestão deiciente, desarticulada e pouco efetiva 
no funcionamento sistêmico do conjunto desses empreendimentos ecológicos, idealizados para 
produzir benefícios socioecológicos para além das suas fronteiras. Embora o SNUC tenha sido 
concebido para operar como um sistema aberto, realizando trocas permanentes com o ambien-
te, por meio de suas partes, os objetivos do Sistema naturalmente extrapolam os objetivos de 
cada Unidade de Conservação considerada individualmente. 

Deste modo, a efetividade do SNUC depende da integração e das trocas permanentes 
entre as UCs, visando favorecer ao máximo possível a conservação da diversidade biológica e 
sociocultural, inclusive dos recursos genéticos e das águas jurisdicionais. Nesta perspectiva, 
era de se esperar que o SNUC operasse no âmbito de uma política de corte sistêmico, gerando 
resultados positivos e sinérgicos em dimensões transescalares: do local ao global. Entretanto, a 
realidade empírica evidencia que o SNUC é operado como um antissistema e que a integração 
entre as UCs e outras áreas protegidas e conservadas, em níveis escalares cada vez mais amplos, 
constitui um dos maiores desaios da política brasileira de áreas protegidas, desde a instituição 
do PNAP, que buscou alavancar o funcionamento sistêmico do SNUC, segundo seus próprios 
instrumentos479, fomentando o estabelecimento de um sistema abrangente de áreas protegidas, 

476 Considerando os matizes que essas cosmologias engendram em diferentes sistemas culturais.
477 Segundo Bertalanffy, 1977, incluindo autores como Holling, 1978, e Berkes 2006.
478 Oakerson, 1992.
479 Tais como os mosaicos, os corredores ecológicos, as reservas da biosfera, entre outros.
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ecologicamente representativo, efetivamente manejado e integrado a paisagens terrestres e ma-
rinhas mais amplas.

No entanto, a política abrangente de áreas protegidas, projetada pelo PNAP, foi bloquea-
da pela ação das forças conservadoras do próprio governo no embate que evidenciou as contra-
dições e os conlitos entre interesses públicos e privados, para além das tensões nas interfaces 
territoriais com as comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas tradicionais480. Mesmo 
sobrestado, o PNAP contribuiu para forjar uma aproximação da política de áreas protegidas 
com a política indigenista, almejando superar, na medida do possível, antagonismos que as 
distanciavam.

Em um contexto anacrônico da política e deicitário do funcionamento do SNUC, a 
transformação dos conlitos nas áreas sobrepostas estaria condicionada a uma mudança drástica 
de orientação do sistema de gestão das UCs e do próprio SNUC. As mudanças que se fazem 
necessárias de um ponto de vista estratégico apontam no sentido do cultivo de um novo padrão 
de interação institucional com as comunidades indígenas, socialmente incluídas no PNAP481. 

O resgate histórico da relação do estado com os povos indígenas evidenciou o processo 
que culminou no genocídio de milhões de índios, destituídos de seus territórios, de suas culturas 
e de suas identidades ao longo do tempo, mediante a promoção de diversas formas de violência 
direta e estrutural. Nesse contexto, emergiram não só as bases do Indigenato, que reconhecia os 
direitos dos índios sobre suas terras e seus modos de vida diferenciados, mas também políticas e 
mecanismos de negação e burla desses direitos desde o período colonial até os dias atuais. Nem 
mesmo a Constituição Federal de 1988, somada à legislação infraconstitucional compatível com 
os dispositivos internacionais vinculantes (como a Convenção 169, da OIT), tem conseguido 
garantir o pleno direito desses povos à autodeterminação na gestão de seus territórios e no uso 
de suas riquezas. A violência do estado evidenciada em várias passagens históricas não escapa 
a uma análise lúcida e atualizada da assimetria de forças que se expressa na imposição de po-
líticas sobre as terras indígenas, tais como a instalação de grandes empreendimentos de infra-
estrutura que, proporcionalmente, produziram e ainda continuam produzindo severos impactos 
socioecológicos destrutivos. Deste modo, vistas dessa perspectiva, nas áreas onde as UCs foram 
instaladas, as comunidades indígenas continuam atreladas ao regime de tutela do estado, antes 
e até mesmo depois de suas terras terem sido reconhecidas e devidamente tituladas. 

A sobreIMposição de unidades de conservação em terras indígenas tornou-se, portanto, 
um problema socioecológico de alta complexidade, a respeito do qual o sistema de gestão das 
UCs ainda não conseguiu equacionar devidamente, como foi possível observar no caso do Par-
que Nacional do Monte Roraima com a Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

480 Apesar de as comunidades tradicionais extrativistas serem beneiciárias do SNUC, por meio da categoria re-
serva extrativista, principalmente, essa política mostrou-se insuiciente para absorver toda demanda dessas 
comunidades, deixando muitas delas desprovidas de políticas de proteção e desenvolvimento sustentável dos 
seus territórios.

481 Vale lembrar que as terras indígenas foram contempladas no PNAP e estrategicamente constituem elemen-
tos integradores da paisagem.
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Não obstante os esforços de transformação dos conlitos que permeiam as políticas am-
biental e indigenista, em níveis escalares superiores, a construção da Política Nacional de Ges-
tão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), protagonizada pelos índios, revelou 
as incoerências e os limites da ação do estado nesse âmbito. As alterações no texto do decreto 
que instituiu a PNGATI, paradoxalmente negando aos indígenas a autonomia plena na gestão 
de seus territórios, assim como o direito de consulta sobre a manutenção ou a readequação das 
categorias de manejo das UCs instaladas em suas terras, tornam-se típicas do autoritarismo do 
estado. Elas reletem inequivocamente de que forma os representantes do setor governamental 
costumam perceber e lidar com a garantia dos direitos inalienáveis dos indígenas, uma vez que 
foi consignada na própria PNGATI a administração da área da UC sobreposta a uma TI ao 
próprio órgão ambiental. Tal medida inluenciada por decisão do STF, em um julgamento de 
Petição, cuja jurisprudência não se estendia a outros casos, evidencia como, historicamente, os 
direitos indígenas vêm sendo artiicialmente manipulados pelos interesses do estado.

Em síntese, a análise dos dados evidenciou a persistência de um padrão de funciona-
mento do SNUC que, além de fragmentado, tem se revelado incapaz de fazer frente ao agrava-
mento dos conlitos nos casos de sobreposição das UCs com as TIs482. Não obstante a violência 
com que as inúmeras ações de manutenção e reintegração de posse vêm sendo impetradas pelo 
órgão ambiental contra os índios, a exemplo daquelas observadas nas UCs da Mata Atlântica, 
na região Sul do Brasil, tais iniciativas permanecem pontuais, desconectadas e erráticas na di-
nâmica do sistema de gestão em vigor. 

O padrão de funcionamento típico do SNUC e das UCs atualmente constitui, paradoxal-
mente, um sério obstáculo à busca de conservação da diversidade biológica e sociocultural do 
nosso País no longo prazo. A fraca legitimidade social do sistema, a fragmentação das ações, 
a baixa capacidade de processar as mudanças cada vez mais constantes e imprevisíveis no 
ambiente, além das evidências de conlitos recorrentes nas UCs instaladas em TIs, constituem 
indicadores que apontam diretamente nesta direção.

No único exemplo empírico em que o Regime Jurídico de Dupla Afetação foi implemen-
tado, na perspectiva de transcender pela base as contradições envolvendo o Parque Nacional do 
Monte Roraima com a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, considerando um processo dialógi-
co de construção do Plano de Administração Conjunta483 do bem comum compartilhado entre 
seus usuários, foi possível constatar um elevado grau de ingerência dos atores externos sobre 
as decisões locais. As ações coletivas que empreenderam a transcendência dos conlitos entre 
os agentes públicos e as comunidades indígenas foram invalidadas por instâncias hierárquicas 
superiores do órgão ambiental responsável pela UC. Neste sentido, a decisão de arquivamento 
do Plano de Administração Conjunta da área sob tutela do Regime de Dupla Afetação provo-
cou um retrocesso ao status quo da UC, com seus arranjos institucionais de tomada de decisão 

482 Tal como foi disposto no Art. 57 da Lei nº 9.985/00.
483 Estabelecido no Decreto de Homologação da TI Raposa Serra do Sol e ratiicado pelo Decreto da PNGATI.
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inoperantes e deicitários, reforçando um padrão de interação institucional autoritário e conli-
tivo, característico da relação histórica do estado com os povos indígenas.

Entretanto, a experiência vivenciada no Parque Nacional Monte Roraima revelou ainda 
o que parecia improvável. A transcendência positiva dos conlitos tornou-se possível em de-
corrência não só da qualidade dos diálogos ali conduzidos, mas também da convergência de 
interesses dos atores locais, no sentido de promoverem soluções inspiradas numa ética do res-
peito à natureza e aos valores sagrados dos indígenas, gerando a sinergia entre os dois sistemas 
culturais envolvidos. 

Em várias partes do mundo já existem exemplos bem-sucedidos de parceria e colabora-
ção com os povos indígenas em prol da conservação da diversidade biológica e sociocultural, 
tanto em áreas protegidas, quanto em terras tradicionais conservadas por inúmeros grupos étni-
cos484. Na Austrália, por exemplo, onde o Programa de Áreas Protegidas Indígenas mais antigo 
do mundo funciona de forma integrada ao Sistema de Áreas Protegidas do país, o governo reco-
nheceu diferentes formas de governança dos territórios e criou várias modalidades de repartição 
de benefícios com os aborígenes. Essa política australiana chegou a instituir compensações pela 
operação dos parques nacionais nas terras ancestrais dos aborígenes, negociando diretamente 
com suas próprias organizações a utilização de parte de seus territórios para instalação desses 
empreendimentos ecológicos485. 

Por sua vez, o governo Colombiano adotou, no âmbito do seu Sistema de Parques Na-
cionais Naturais, o Regime Especial de Manejo (REM) nas áreas sobrepostas aos resguardos 
indígenas486. As regras de funcionamento dos mesmos são combinadas com as comunidades, 
levando-se em conta a cosmovisão, o modo de vida e as necessidades das etnias que vivem 
nessas áreas compartilhadas. 

Nesta perspectiva, o VI Congresso Mundial de Áreas Protegidas da UICN (2014) foi 
palco de uma série de experiências inovadoras de cogestão adaptativa e de governança dual ou 
compartilhada das áreas protegidas com territórios de povos indígenas e tradicionais, submeti-
das a regimes mistos de propriedade487.

No Brasil, já se observam alguns indícios de avanços nesta direção, como no caso do 
Parque Nacional do Pico da Neblina (AM), onde a transformação dos conlitos históricos com 
os Povos Indígenas da Bacia do Rio Negro ocorreu depois da mudança no padrão de interação 
institucional dos agentes ambientais públicos em nível local, que passaram a dialogar e a co-

484 Relatório do Encontro Blue Mountains, Austrália, elaborado pela autora. 
485 Austrália, 2008. Disponível em: <https://www.environment.gov.au/land/indigenous-protected-areasρ. Aces-

so em 10 jul. 2014.
486 Os resguardos indígenas são propriedades coletivas das comunidades indígenas, em favor das quais são 

constituídas de acordo com os Artigos 63 e 329 da Constituição Colombiana, que lhes confere o caráter 
inalienável e imprescritível.

487 Disponível em: <https://www.iucn.org/es/content/la-promesa-de-s%C3%ADdney-un-legado-para-la-ac-
ci%C3%B3n-en-am%C3%A9rica-del-surρ; <https://www.worldparkscongress.org/wpc/programme/respec-
ting_indigenous_traditional_knowledge_cultureρ; <https://www.worldparkscongress.org/wpc/sites/wpc/
iles/documents/docs/Stream%207%20%20Respecting%20Indigenous%20%26%20traditional%20Know-
ledge%20and%20Culture%20-%20Spanish.pdfρ. Acesso em 10 jan. 2015.
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laborar na construção de uma nova realidade com os índios da região488. Outro exemplo alvis-
sareiro é o caso do Parque Nacional de Guaricana (PR), onde as primeiras tratativas com uma 
comunidade indígena que habita uma área inserida nos limites da UC se desenrolaram de forma 
ética, responsável e não violenta, buscando, por meio do diálogo, encontrar soluções conciliado-
ras em colaboração com os próprios índios.

As controvérsias de cunho tecnoburocrático em torno da sobreposição e do regime de 
dupla afetação escamoteiam as questões realmente importantes, que giram em torno do poder 
de decidir quem acessa e quem usa efetivamente o patrimônio natural existente nessas áreas, 
de que forma e em que quantidade, e como serão processadas a legitimação e a atualização 
permanente das regras pactuadas.

Em sua essência, o trabalho de conlito deveria ser visto como uma luta pela paz, não 
pela vitória489. Quando os atores entram em processo de luta, em que só a vitória de uma das 
partes envolvidas (ou de uma coalisão delas) interessa, geralmente a solução efetiva dos an-
tagonismos acaba caindo em segundo plano. E, neste caso, prevalece a lógica do mais forte. 
Os povos indígenas lutam pela sua sobrevivência e por suas terras há mais de 500 anos. Sua 
existência e a manutenção de grandes extensões de lorestas preservadas em seus territórios são 
provas de resistência e da resiliência socioecológica de seus sistemas tradicionais de manejo dos 
recursos naturais comuns face às pressões externas. Deste modo, as comunidades indígenas 
possibilitaram que amostras signiicativas dos ecossistemas brasileiros pudessem tanto tempo 
depois ter sua proteção reforçada por empreendimentos ecológicos públicos, que devem manter 
o equilíbrio do meio ambiente e gerar benefícios sociais baseados na natureza. 

É neste contexto que a presente tese defende a ideia de que o sistema de gestão do 
SNUC precisa aumentar a sua capacidade de adaptação para modernizar e promover os ajustes 
necessários nos seus arranjos de tomada de decisão, bem como no seu padrão de interação ins-
titucional transescalar, para que as UCs funcionem de forma eiciente e equitativa, no intuito 
de transcender os conlitos relativos ao uso dos bens comuns por diferentes usuários nas áreas 
onde são instaladas e garantir o aproveitamento do rendimento da biodiversidade pelas atuais e 
futuras gerações.

488 Bocarde; Uehara; Ramos, 2015. 
489 Galtung, 2003 e 2006.
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ANEXO A: INICIATIVAS E MARCOS REGULATÓRIOS PELO MEIO AMBIENTE 
GLOBAL

PERÍODO/ 
LOCAL

ORGANISMO DE ORIGEM/ 
EVENTO DESCRIÇÃO/RESULTADOS

1948
Morges
(Gland)
Suíça

Criada a União Internacional 
para Conservação da Natureza 
– UICN

Fundada como uma organização de natureza privada por um 
grupo de cientistas preocupados com a devastação da nature-
za.  Em 1961, a UICN criou o Fundo Mundial para a Natureza, 
conhecido pela sigla WWF (World Wildlife Fund) para arreca-
dar fundos que inanciassem as atividades da organização. Em 
1986, o WWF expandiu sua atuação para a preservação do am-
biente como um todo, separando-se da UICN. Em 1991, UICN, 
WWF e PNUD lançaram a publicação Uma Estratégia para a 
Vida Sustentável. Em 1992, a UICN foi responsável pela ela-
boração do texto que resultou na convenção sobre Diversidade 
Biologia (CDB) irmada na Rio 92. O sistema classiicatório de 
áreas protegidas formulado pela UICN é adotado internacional-
mente pela maioria dos países.

1957
Estabelecida Convenção nº 107 
OIT sobre Populações Indíge-
nas e Tribais

A convenção reconhece os direitos territoriais e os diferentes 
modos de vida desses grupos ligados à natureza, no âmbito da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

1962
Seattle
Estados 
Unidos

UICN realiza o primeiro Con-
gresso Mundial de Parques 
Nacionais

Os congressos mundiais parques da UICN passaram a se rea-
lizar a cada 10 anos e, desde a década de 1960, a organização 
inluencia e apoia as políticas de áreas protegidas em todo o 
mundo. 

1968
Paris
França

Realizada pela UNESCO – 
Primeira conferência intergo-
vernamental sobre meio am-
biente e desenvolvimento

Criado o Programa O Homem e a Biosfera (The Man and the 
Biosphere Programme– MaB) em 1971, que instituiu as reser-
vas da biosfera como modelo internacional de gestão integrada 
e participativa de grandes áreas naturais, para ins de preserva-
ção, pesquisa e práticas de uso sustentável dos recursos.

1971
Ramsar
Irã

Estabelecida a Convenção 
sobre as Zonas Úmidas de 
Importância Internacional – 
“Convenção de Ramsar”

Adotada especialmente enquanto habitat de aves aquáticas, a 

Convenção de Ramsar é considerada o primeiro tratado inter-
governamental para cooperação internacional e ação nacional 
para conservação e uso sustentável dos recursos naturais, em 
particular, das zonas úmidas e seus recursos.
Entrou em vigor em 1975 e instituiu o emblema dos sítios Ram-
sar como seu principal instrumento. 

1972
Roma
Outros

Publicado pelo Clube de Roma 
o documento Os Limites do 
Crescimento

O Clube de Roma foi criado em 1966 por um grupo de empresá-
rios, políticos e cientistas preocupados com o meio ambiente e 
com os rumos do desenvolvimento. Sua principal contribuição 
foi a elaboração do estudo que resultou no documento Os Limi-
tes do Crescimento, mais conhecido como Relatório Meadows, 
que inluenciou os debates e as decisões na Conferência de Es-
tocolmo.

1972
Estocolmo
Suécia

Realizada a primeira Confe-
rência das Nações Unidas so-
bre o Meio Ambiente Humano 
– Conferência de Estocolmo

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano e Plano de Ação. 
Empreendidos esforços cientíicos e políticos para propor alter-
nativas ao modelo economicista de crescimento dos países.
Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, que apresentou em 1987 o Relatório Nosso 
Futuro Comum, que apontava o caminho do desenvolvimento 
sustentável. 

1972
Paris
França

Estabelecida pela UNESCO a 
Convenção para a Proteção do 
Patrimônio Mundial, Cultural 
e Natural 

Durante a Conferência Geral da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciência e Cultura foi irmada a Convenção 
que instituiu os Sítios do Patrimônio Mundial Natural e Cultu-
ral como seu principal instrumento.
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PERÍODO/ 
LOCAL

ORGANISMO DE ORIGEM/ 
EVENTO DESCRIÇÃO/RESULTADOS

1989
Genebra
Suíça

Estabelecida pela OIT a Con-
venção nº 169 sobre Povos 
Indígenas e Tribais 

Substituiu a Convenção nº107 (1957) e reairmou os direitos ter-
ritoriais indígenas, consagrando a consulta e a participação des-
ses grupos sociais como os imperativos às políticas nos âmbitos 
nacionais e internacional, que lhes afetem.

1992
Rio de 
Janeiro
Brasil

Realizada a segunda Confe-
rência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e o Desen-
volvimento – Rio 92

Consagração de uma visão de futuro para o século XXI, com 
base no desenvolvimento ambientalmente sustentável, social-
mente justo e economicamente viável, representada pelos ins-
trumentos e compromissos irmados no evento, que reuniu mais 
de 180 países:

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
Princípios para a Administração Sustentável das Florestas 
Agenda 21
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Cli-

mática – UNFCCC
Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB 
Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertiica-

ção e Mitigação dos efeitos da seca.
1997
Kyoto
Japão

Realizada a segunda Confe-
rência das Nações Unidas so-
bre Mudança Climática

Protocolo de Kyoto: compromisso com a redução da emissão de 
gases que provocam o efeito estufa. Aumenta a importância e o 
valor das lorestas para assegurarem o equilíbrio do clima.

1997
Santa  
Marta
Colômbia

Realizado pela RedParques/
FAO/UICN o primeiro Con-
gresso Latino-americano de 
Parques Nacionais e outras 
Áreas Protegidas 

O evento marcou a inclusão social de povos indígenas e comuni-
dades locais na agenda das áreas protegidas na América Latina. 
A Declaração de Santa Marta reletiu a participação ativa desses 
grupos nos debates, cujos temas principais foram os sistemas 
de conservação comunitária e a gestão compartilhada das áreas 
protegidas (Cogestão).

2000

Nova  
Iorque

ONU
Cúpula do Milênio 
Deiniu os Objetivos de  
Desenvolvimento do Milênio

Declaração do Milênio: Compromissos com a paz e segurança, 
com a luta contra a pobreza, com o meio ambiente e os direitos 
humanos. Os estados membros deiniram e se comprometeram 
com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM): 
1 - Acabar com a fome e a miséria;
2 - Oferecer educação básica de qualidade para todos;
3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mu-
lheres;
4 - Reduzir a mortalidade infantil;
5 - Melhorar a saúde das gestantes;
6 - Combater a Aids, a malária e outras doenças;
7 - Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente;
8 - Estabelecer parcerias para o desenvolvimento. 

2002

Johanes-
burgo 
África do 
Sul

Conferência Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável 
– Rio+10 

Avaliação de retrocessos e tímido progresso em relação aos 
compromissos assumidos na Rio 92.
Foi irmado um Plano de Implementação para acelerar o cum-
primento dos objetivos que não foram alcançados. A Declaração 
Política da Conferência reairma o compromisso dos países com 
o desenvolvimento sustentável.

2003
Durban

África do 
Sul

Realizado pela UICN o V 
Congresso mundial de Parques 

O tema do Congresso: Beyond Boundaries representou uma 
mudança de paradigma no conceito e na política de áreas prote-
gidas em todo o mundo. O Acordo de Durban e o Plano de Ação 
inluenciaram decisivamente o Programa de Trabalho sobre 
Áreas Protegidas da CDB, adotado no ano seguinte. 
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2004
Kuala 
Lumpur
Malásia

Aprovado o Programa de Tra-
balho sobre Áreas Protegidas 
na sétima Conferência das 
Partes (COP 7) da Convenção 
sobre Diversidade Biológica.

O Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas foi adotado 
pelas partes da CDB com o objetivo de reduzir a taxa de per-
da de biodiversidade e contribuir com a redução da pobreza. 
O programa estabeleceu metas para os estados nacionais esta-
belecerem “um sistema abrangente de áreas protegidas, ecolo-
gicamente representativo, efetivamente manejado e integrado a 
paisagens terrestres e marinhas mais amplas até 2015”.

2007

Nova Ior-
que
Estados 
Unidos

Aprovada Declaração das Na-
ções Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas

107ª Sessão Plenária, em 13 de setembro de 2007, a ONU refor-
çou os direitos dos povos indígenas à autonomia e à autodeter-
minação indígena em suas terras e territórios.

2007

Bariloche
Argentina

Realizado pela Red Parques 
FAO/UICN o II Congresso 
Latino-americano de Parques 
Nacionais e outras Áreas Pro-
tegidas

A Declaração de Bariloche tem um profundo conteúdo social.  
Reconheceu a liderança mundial da região, rica em biodiversi-
dade (6 dos 17 países megadiversos do mundo estão na Amé-
rica-latina), e também reconheceu o direito de participação de 
comunidades locais e povos indígenas na gestão dos parques.  
O documento exorta os estados a tornarem efetiva a implemen-
tação dos direitos dos povos originários sobre seus territórios 
- na maioria declarados áreas protegidas - e a administrá-los 
assegurando-lhes a “plena e efetiva participação na tomada de 
decisões para o manejo e a proteção da natureza”.

2010

Nagoya
Japão

Realizada décima Conferência 
das Partes (COP 10) da CDB

Adotado o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Gené-
ticos e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Advindos 
de sua Utilização (ABS). É um acordo complementar à Conven-
ção sobre Diversidade Biológica (CDB). O Protocolo de Nagoya 
entrou em vigor em outubro de 2014. (O Brasil assinou o Proto-
colo em 2 de fevereiro de 2011, mas até o momento ele não foi 
ratiicado pelo congresso nacional.)

2012

Rio de 
Janeiro
Brasil

Conferência das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento 
Sustentável (Rio+20)

Diante de um cenário desolador de retrocessos, o documento 
inal O Futuro Que Queremos, apontou a pobreza como o maior 
desaio a ser combatido e lançou as bases para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos em 2015.

2014
Sydney
Austrália

VI Congresso Mundial de 
Áreas Protegidas – UICN

O Congresso consagrou a Promessa de Sydney como o prin-
cipal compromisso mundial da Política das Áreas Protegidas 
para a próxima década, consagrando o paradigma integrador 
da política mundial de áreas protegidas. O evento reuniu, pela 
primeira vez, aborígenes, indígenas e comunidades tradicionais 
dos cinco continentes para tratar das estratégias de conserva-
ção dos territórios indígenas e das áreas de manejo comunitário 
(TICCAs).

2015
Nova Ior-
que
Estados 
Unidos

ONU
Cúpula Mundial
Deinidos os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável

Foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável Globais até 2030. 
A declaração inal assinala que a erradicação da pobreza em 
todas as suas formas e dimensões é o maior desaio global e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, de 
forma equilibrada e integrada, com base nas suas três dimen-
sões: econômica, social e ambiental.

2015
Paris
França

Celebrado o Acordo de Paris 

na 21ª Conferência das Partes 
(COP21) da Convenção das 
Nações Unidas sobre Mudança 
Climática

O Acordo de Paris representa uma nova tentativa de acordo en-
tre os países membros da convenção, com o objetivo central de 
fortalecer a resposta global à ameaça da mudança do clima e 
de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos 
decorrentes dessa mudança.

Fonte: Adaptado de Burstin e Persegona, 2008. Fonte: Adaptado de Bursztyn e Persegona, 2008.
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ANEXO B: CATEGORIAS DE ÁREAS PROTEGIDAS DO SISTEMA UICN

CATEGORIA E 
DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS

Ia Reserva natural 
estrita

Áreas protegidas de maneira estrita, separadas para a proteção da biodiversidade e 
também possivelmente de acidentes geográicos e formações geológicas, nas quais a 
visitação, o uso e os impactos humanos são estritamente controlados e limitados, para 
que se possam assegurar os objetivos de conservação. Essas áreas protegidas podem 
servir como referências indispensáveis para pesquisas cientíicas e monitoração.

Ib Área de vida 
selvagem

Áreas protegidas normalmente de grande extensão, não modiicadas ou minimamente 
modiicadas, que mantêm seu caráter e inluência naturais, isentas de inluência hu-
mana signiicativa ou permanente, e que são protegidas e geridas para que mantenham 
sua condição natural.

II Parque nacional Áreas protegidas de grande extensão, de caráter natural ou pouco modiicado, que são 
separadas para a proteção em larga de escala de processos ecológicos, complementada 
pela proteção de espécies e ecossistemas característicos da área, e que também 
proporcionam condições para oportunidades espirituais, cientíicas, educacionais, 
recreativas e de visitação, que sejam ambientalmente e culturalmente compatíveis.

III Monumento 
natural

Áreas protegidas separadas para proteger um monumento natural especíico, e que 
podem ser um acidente geográico, um monte marinho, uma caverna submarina, uma 
formação geológica como uma caverna, ou ainda um elemento vivo, como uma lores-
ta ancestral. Essas áreas protegidas são geralmente de pequeno tamanho e frequente-
mente têm alto valor de visitação.

IV Área de gestão 
de espécies e 
habitat

Áreas protegidas que objetivam proteger espécies ou habitats especíicos, e sua gestão 
relete essa prioridade. Muitas áreas protegidas da categoria IV carecem de interven-
ções ativas e regulares para satisfazer as exigências de espécies especíicas ou da 
manutenção de habitats, embora esse não seja um requerimento da categoria.

V Paisagens prote-
gidas terrestres 
e marinhas

Uma área protegida onde a interação das pessoas com a natureza através do tempo tem 
produzido uma área de caráter distinto, com grande valor ecológico, biológico, cultu-
ral e cênico, e onde a salvaguarda da integridade dessa interação é vital para proteger 
e manter a área e os valores associados de conservação da natureza e outros.

VI Área protegida 
de uso sustentá-
vel dos recursos 
naturais

Áreas protegidas que conservam ecossistemas e habitats, juntamente com valores 
culturais associados e sistemas tradicionais de gestão de recursos naturais. Geralmente 
elas são de grande extensão, com a maior parte da área em condição natural, onde uma 
parte da área está submetida a uma gestão sustentável dos recursos naturais, e onde o 
uso dos recursos naturais de baixo impacto e não industrial, compatível com a conser-
vação da natureza, é visto como um dos principais objetivos da área.

Fonte: Disponível em: <https://portals.iucn.org/library/sites/library/iles/documents/2008-106.pdf>. 
Acesso em: 15 mar. 2015.
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ANEXO C: PRINCÍPIOS E DIRETRIZES SOBRE POVOS INDÍGENAS E TRADI-
CIONAIS E ÁREAS PROTEGIDAS

Princípio 1 
Povos Indígenas e tradicionais mantêm antigos vínculos com a natureza e têm uma compreensão profunda 
dela. Frequentemente têm feito contribuições signiicativas para a manutenção de muitos dos ecossistemas 
mais frágeis do planeta, por meio de suas práticas tradicionais de uso sustentável dos recursos e de seu respeito 
pela natureza baseado em sua cultura. Portanto, não deveria haver conlito intrínseco entre os objetivos das 
áreas protegidas e a existência, dentro e ao redor de suas fronteiras, de povos indígenas e tradicionais. Além 
disso, esses povos devem ser reconhecidos como parceiros legítimos e iguais no desenvolvimento e imple-
mentação de estratégias de conservação que afetam suas terras, territórios, águas, mares costeiros e outros 
recursos, e, em particular, no estabelecimento e manejo de áreas protegidas.
Diretrizes
Nos casos em que as áreas protegidas se sobrepõem com as terras, territórios, águas, mares costeiros e outros 
recursos dos povos indígenas e tradicionais, devem se buscar os acordos entre as respectivas comunidades 
envolvidas e as agências de conservação, sem prejuízo a qualquer outro tratado ou arranjo legal existente 
envolvendo povos indígenas e tradicionais. Tais acordos devem estabelecer objetivos e compromissos comuns 
para a conservação da área protegida, deinir responsabilidades para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade e dos recursos naturais ali contidos, e ser a base dos objetivos, dos padrões e dos regulamentos 
do manejo. Os acordos devem ser simples de forma a criar a menor burocracia possível para assegurar uma 
cogestão eicaz dos recursos;
O desenvolvimento de tais acordos deve ser consonante com os objetivos, planos e políticas nacionais existen-
tes sobre as áreas protegidas, e no marco das leis e regulamentos nacionais. Isto é necessário para assegurar 
que tais acordos sejam coerentes com os objetivos e as obrigações nacionais de proteção do patrimônio natural 
e cultural de um determinado país, incluindo qualquer obrigação internacional pertinente (p. ex. em conformi-
dade com as convenções internacionais de conservação);
A formulação dos planos de manejo das áreas protegidas deve incorporar ativamente o conhecimento, as expe-
riências e as práticas indígenas e tradicionais para a utilização ecologicamente sustentável dos recursos locais, 
junto com as contribuições e as ferramentas derivadas de outros sistemas de conhecimento, incluídas aquelas 
das ciências naturais e sociais;
Os mecanismos para o monitoramento das zonas terrestres, marinho-costeiras e de água doce dos povos in-
dígenas e tradicionais dentro das áreas protegidas devem também integrar o conhecimento e as práticas tradi-
cionais pertinentes à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade, e as ferramentas obtidas por meio de 
outros sistemas de conhecimento;
As legislações nacionais de áreas protegidas e o sistema internacional de categorias de áreas protegidas propos-
to pela UICN deverão, tanto quanto possível, harmonizar-se. Ao ser esse sistema totalmente compatível com 
estes princípios e diretrizes, ele oferece opções uteis para os interesses dos povos indígenas e tradicionais, e 
para a resolução de controvérsias relacionadas com as áreas protegidas.
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Princípio 2
Os acordos irmados entre as instituições de conservação, incluindo as agências que administram as áreas 
protegidas, e os povos indígenas e tradicionais para o estabelecimento e manejo de áreas protegidas que afetem 
suas terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos devem basear-se no pleno respeito pelos direi-
tos dos povos indígenas e tradicionais e a utilização tradicional sustentável de suas terras, territórios, águas, 
mares costeiros e outros recursos. Simultaneamente, tais acordos devem basear-se no reconhecimento por par-
te de indígenas e tradicionais de suas responsabilidades de conservar a biodiversidade, a integridade ecológica 
e os recursos naturais abrigados nas áreas protegidas.
Diretrizes
2.1 Os acordos entre os representantes das respectivas comunidades e as agências de conservação para o es-
tabelecimento e manejo das áreas protegidas devem contribuir para assegurar os direitos dos povos indígenas 
e tradicionais, incluindo o direito à proteção completa e efetiva de suas áreas, recursos e comunidades. Tais 
acordos devem deinir simultaneamente as responsabilidades de ambas as partes para conservar e manejar 
sustentavelmente os recursos dessas comunidades, recursos que as áreas protegidas intentam salvaguardar;
2.2 Como parte do desenvolvimento de tais acordos, devem se respeitar os seguintes direitos das comunidades 
indígenas e tradicionais em relação às terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos que elas tra-
dicionalmente possuem, ocupam ou usam de outra forma e que estão dentro das áreas protegidas: 
A) direitos relativos ao uso sustentável e tradicional de suas terras, territórios, águas, mares costeiros e outros 
recursos que estão dentro das áreas protegidas;
B) direitos de participar do controle e do manejo de suas terras, territórios, águas, mares costeiros e outros 
recursos, em conformidade com os regulamentos e planos de manejo acordados;
C) direitos de participar na tomada de decisão sobre assuntos, tais como sistemas e tecnologias de manejo que 
afetem suas terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos, sujeitos a regulamentos e planos de 
gestão acordados;
D) direitos de participar na determinação de prioridades e estratégias para o desenvolvimento ou uso de suas 
terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos, no contexto de regulamentos e planos de manejo 
acordados;
E) direitos de usar suas próprias instituições e autoridades tradicionais para comanejar suas áreas terrestres, 
marinho-costeiras e de água doce, assim como para defendê-las de ameaças externas, sujeitas a acordos com 
as agências encarregadas dos sistemas nacionais de áreas protegidas;
F) direitos para exigir que os estados obtenham o consentimento livre e esclarecido das respectivas comunida-
des, antes da aprovação de qualquer projeto que afete suas terras, territórios, águas, mares costeiros e outros 
recursos;
G) direitos para melhorar a qualidade de suas vidas, e a disfrutar direta e equitativamente dos benefícios que 
gerarem a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais;
H) direitos coletivos para manter e desfrutar do seu património cultural e intelectual, particularmente o patri-
mônio cultural abrigado nas áreas protegidas e o conhecimento relacionado à biodiversidade e ao manejo dos 
recursos naturais;
I) direitos de não serem removidos das zonas que tradicionalmente ocupam dentro das áreas protegidas. Quando 
sua realocação for considerada necessária, como uma medida excepcional, isto só deverá ocorrer com o consen-
timento livre, prévio e informado dos povos indígenas e tradicionais afetados, e com a compensação apropriada.
2.3 O estabelecimento de novas áreas protegidas sobre os domínios terrestres, marinho-costeiros e água doce 
de povos indígenas e tradicionais deve estar baseado no reconhecimento legal dos direitos coletivos das comu-
nidades que vivem dentro delas, das terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos naturais que 
estes tradicionalmente possuem, ocupam ou utilizam de outra forma.
2.4 Posto que o reconhecimento legal de direitos, porém, não cabe dentro do mandato dos administradores 
das áreas protegidas, estes devem promover arranjos provisórios com as comunidades indígenas e tradicionais 
respectivas. Tais acordos, ao mesmo tempo que respeitando completamente os direitos e reivindicações desses 
povos e comunidades, e sem interferir no respectivo processo legal para deinir tais direitos, devem assegurar 
que se estabeleçam rapidamente medidas de proteção embasadas em acordos de gestão ou cogestão.
2.5 Nos casos em que os direitos dos povos indígenas e tradicionais dentro das áreas protegidas ainda não 
tenham sido reconhecidos pelo governo, e até que o processo se complete conduzindo ao referido reconheci-
mento, deve-se garantir o acesso das comunidades referidas aos recursos existentes em suas áreas na medida 
em que esses recursos sejam necessários para sua sobrevivência. Qualquer restrição a este acesso deve ser 
acordada com as comunidades, e deve ser dada uma compensação apropriada nos casos em que tais restrições 
sejam consideradas necessárias por todas as partes para assegurar a conservação adequada dos recursos con-
tidos na área protegida.



261

Princípio 3
Em todos os assuntos pertinentes aos interesses mútuos das áreas protegidas e dos povos indígenas e tradicio-
nais, devem-se observar os princípios de descentralização, participação, transparência e prestação de contas.
Diretrizes
3.1 Dentro dos domínios terrestres, marinho-costeiros e de água doce dos povos indígenas e tradicionais in-
cluídos nas áreas protegidas, as autoridades que representam os povos indígenas e tradicionais, bem como os 
mecanismos e processos indígenas e tradicionais de tomada de decisão, devem ser reconhecidas e respeitadas 
dentro do marco das políticas e legislação nacionais. Com este im, a estrutura legal e institucional dos sistemas 
de áreas protegidas deve ser reformada conforme necessário a im de incorporar as referidas instituições e os 
mecanismos e processos de tomada de decisão em uma estrutura cogestão;
3.2 A gestão das áreas protegidas deve ocorrer com base em um mecanismo formal que reconheça tanto os di-
reitos como as responsabilidades, por exemplo, por meio de acordos de gestão e cogestão, e mediante planos de 
gestão elaborados conjuntamente. As instituições indígenas e tradicionais devem comanejar essas áreas, assim 
como as respectivas agências municipais, estaduais ou nacionais encarregadas do cumprimento dos objetivos 
e planos acordados; 
3.3 A mútua avaliação dos resultados dos acordos deve ser estimulada por meio de monitoramento e apresenta-
ção de informes regulares e transparentes, tanto por parte das agências de áreas protegidas como por parte das 
organizações dos povos indígenas e tradicionais; 
3.4 A designação de novas áreas protegidas dentro dos domínios terrestres, marinho-costeiros e de água doce 
dos povos indígenas e tradicionais deve se realizar somente com base em uma decisão voluntária e/ou em acor-
do entre representantes das respectivas comunidades e o governo municipal, estadual ou nacional;
3.5 O processo de estabelecimento de novas áreas protegidas nos domínios terrestres, marinho-costeiro e de 
água doce dos povos indígenas e tradicionais deve cumprir com os seguintes procedimentos: 
A) pesquisa colaborativa com os povos indígenas e tradicionais respectivos à identiicação e caracterização das 
terras a serem protegidas;
B) início de processos formais orientados a adotar medidas para o reconhecimento legal dos direitos dos povos 
indígenas e tradicionais à terra e recursos se, todavia, esse reconhecimento legal ainda não existir; 
C) estabelecimento de um acordo para a designação e gestão da área protegida, com a participação das orga-
nizações e respectivas comunidades, assim como as agências governamentais relevantes, as organizações não 
governamentais de conservação e outros grupos de interesse, incluídos os acordos que assegurem a mútua 
prestação de contas; 
D) desenvolvimento colaborativo de um plano de gestão/manejo entre as respectivas agências de governo e 
organizações não governamentais de conservação e as comunidades envolvidas. 

3.6 Como parte dos processos orientados ao estabelecimento de alianças sólidas com os povos indígenas e 
tradicionais para gestão de áreas protegidas, agências governamentais e organizações não governamentais de 
conservação deveriam, entre outros:
promover o diálogo aberto com as organizações e as comunidades indígenas e tradicionais, com base nestes e 
em outros princípios e diretrizes relevantes;
promover e apoiar as necessárias mudanças legais e políticas; 
desenvolver processos de resolução de conlitos sempre que necessário; e 
incentivar e desenvolver ações de fortalecimento de capacidade de gestão para as organizações e comunidades 
indígenas e tradicionais. 

3.7 As organizações governamentais e não governamentais devem desenvolver campanhas dirigidas à popula-
ção nacional, com a inalidade de aumentar a consciência pública sobre os valores e direitos culturais e espiri-
tuais dos povos indígenas e tradicionais. Isto ajudará a assegurar que a sociedade em seu conjunto reconheça os 
direitos dos povos indígenas e tradicionais a exercer o manejo de seus domínios terrestres, marinho-costeiros 
e de água doce, e compreenda os benefícios ambientais de respeitar esses direitos.



262

Princípio 4
Os povos indígenas e tradicionais devem poder acessar plena e equitativamente os benefícios associados às 
áreas protegidas, reconhecendo devidamente os direitos de outros interessados legítimos.
Diretrizes
4.1 Para que os acordos de cogestão entre os povos indígenas e tradicionais e administradores das áreas pro-
tegidas sejam efetivos, os governos devem garantir aos povos indígenas e tradicionais benefícios, tais como: 
• defesa efetiva dos seus territórios contra ameaças externas;
• apoio e proteção legal dos territórios;
• consolidação dos territórios, incluindo sua demarcação; 
• apoio técnico, inanceiro e político para as atividades de manejo direto por parte dos povos indígenas e tra-

dicionais; e 
• ações e processos sustentados de fortalecimento da capacidade de gestão para as comunidades indígenas e 

tradicionais, a im de ajudá-las a manejar de forma efetiva suas áreas e recursos. 
4.2 Os governos devem desenhar e implementar sistemas de incentivos econômicos e outros para a conservação 
e o uso sustentável dos domínios terrestres, marinho-costeiros e de água doce contidos nas áreas protegidas; 
4.3 Os governos devem assegurar que os povos indígenas e tradicionais estejam em condições de se beneiciar 
plenamente das oportunidades econômicas e de emprego associadas à existência de áreas protegidas como, 
por exemplo, da renda gerada pelo turismo e dos postos de trabalho que se criam para o manejo das áreas 
protegidas.
Princípio 5 
Os direitos dos povos indígenas e tradicionais em relação às áreas protegidas constituem com frequência uma 
responsabilidade internacional, uma vez que muitos dos territórios, terras, águas, mares costeiros e outros 
recursos que estes povos tradicionalmente possuem, ocupam ou utilizam de outra forma atravessam fronteiras, 
da mesma forma que o fazem muitos dos ecossistemas que precisam de proteção.
Diretrizes
5.1 No caso em que as terras, os territórios, as águas, os mares costeiros e outros recursos de povos indígenas e 
tradicionais estejam localizados em áreas protegidas transfronteiriças, os governos devem adotar instrumentos 
para garantir que a gestão da área protegida respeite e apoie a integridade das respectivas comunidades indí-
genas e tradicionais; 
5.2 Para garantir tanto os objetivos de conservação como os direitos dos povos indígenas e tradicionais em 
áreas que estejam sujeitas a disputas ou conlitos armados, os governos (individualmente ou em parceria com 
seus vizinhos da região) e outras instituições relevantes, devem estabelecer acordos e medidas para assegurar 
que os domínios terrestres, marinho-costeiros e de água doce dos povos indígenas e tradicionais dentro de 
áreas protegidas sejam tratados como zonas de paz e reconciliação. 

Fonte: Síntese do documento elaborado pela Comissão Mundial de Áreas Protegidas da UICN junto 
com WWF em 1999. Editado por Javier Beltrán e posteriormente lançado na Série Diretrizes de Boas 
Práticas em Áreas Protegidas, nº 4, UICN, 2001.
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ANEXO D: PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO ENFOQUE ECOSSISTÊMICO DA CDB

PRINCÍPIOS

1. Os objetivos da gestão das terras, águas e dos recursos vivos devem ser de decisão da sociedade;
2. A gestão deve ser descentralizada ao nível mais baixo apropriado ao caso;
3. Os gestores que lidam com ecossistemas devem considerar os efeitos (existentes ou possíveis) de suas ativi-
dades nos ecossistemas adjacentes e outros;
4. Dados os possíveis benefícios da sua gestão, é necessário compreender os ecossistemas com base no contexto 
econômico. Nesse sentido, deve-se: reduzir as distorções do mercado que afetam negativamente a diversidade 
biológica; adotar incentivos que promovam a conservação da natureza e seu uso sustentado; e internalizar custos 
e benefícios;
5. A conservação da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas, no sentido de manter os seus serviços, é um 
objetivo prioritário do enfoque ecossistêmico;
6. Os ecossistemas devem ser geridos dentro dos parâmetros e dentro do seu funcionamento;
7. O enfoque ecossistêmico deve ser aplicado nas escalas espaciais e temporais adequadas;
8. Tendo em consideração as diversas escalas temporais e os efeitos retardados que caracterizam os processos 
ecológicos, a gestão dos ecossistemas deve se pautar por objetivos de longo prazo;
9. Na gestão, deve-se reconhecer que mudanças são inevitáveis;
10. No enfoque ecossistêmico, deve-se procurar o equilíbrio apropriado entre a conservação e a utilização da 
natureza (e sua diversidade biológica), além de promover a integração entre elas;
11. O enfoque ecossistêmico deve considerar todos os tipos de informação pertinentes e relevantes – incluídos 
os conhecimentos, as inovações e as práticas de comunidades cientíicas, indígenas e locais;
12. O enfoque ecossistêmico deve envolver todos os setores relevantes da sociedade e todas as disciplinas cien-
tíicas pertinentes.

DIRETRIZES OPERACIONAIS

1. O foco deve ser aplicado nas relações funcionais e nos processos dos ecossistemas;
2. Promover o justo e equitativo acesso aos benefícios advindos das funções da diversidade biológica nos ecos-
sistemas e do uso de seus componentes;
3. Utilizar práticas de gestão lexíveis e adaptativas;
4. Empreender ações de gestão na escala que for mais apropriada ao tema em tela, procurando a descentralização 
ao nível mais baixo, segundo seja adequado;
5. Assegurar que exista cooperação intersetorial.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/biodiversidade/con-

ven%C3%A7%C3%A3o-da-diversidade-biol%C3%B3gica/diretrizes-aprovadas.html>. Acesso em: 15 
mar. 2016.
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ANEXO E: MUDANÇA NO PARADIGMA DE GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS

Compreensão convencional Compreensão emergente 

Estabelecidas como unidades Planejadas como parte de sistemas nacionais, regionais e interna-
cionais.

Geridas como ilhas

Geridas como elementos integrados em redes (áreas protegidas 
conectadas por corredores, fragmentos naturais que formam tram-
polins (stepping stones) e usos da terra compatíveis com a biodi-
versidade).

Geridas de forma reativa, dentro de um 
curto prazo, com pouca atenção às lições 
da prática

Geridas de forma adaptativa, em uma perspectiva de longo prazo, 
aproveitando a aprendizagem contínua com a prática.

Foco na proteção dos recursos naturais 
e paisagísticos existentes e não sobre a 
restauração de valores perdidos

Foco na proteção, mas também na restauração e na reabilitação, 
para que os valores perdidos ou erodidos possam ser recuperados.

Estabelecidas e dirigidas para a conser-
vação (não para o uso produtivo) e para a 
proteção panorâmica (não para o funcio-
namento do ecossistema)

Estabelecidas e dirigidas para a conservação, mas também para 
serviços cientíicos, socioeconômicos (incluindo a manutenção de 
serviços ecossistêmicos) e culturais.

Estabelecidas de forma tecnocrática Estabelecidas como um ato político, exigindo sensibilidade, con-
sultas e astúcia no julgamento. 

Geridas por cientistas naturais e especia-
listas em recursos naturais

Geridas por indivíduos multiqualiicados, incluindo aqueles com 
habilidades sociais.

Estabelecidas e geridas como um meio 
para controlar as atividades das pessoas 
locais, independentemente das suas ne-
cessidades e sem a sua participação

Estabelecidas e geridas com, para, e em alguns casos, por pessoas 
locais, sensíveis às preocupações das comunidades locais (que não 
estão capacitadas, em condições equitativas para participar na to-
mada de decisão).

Dirigidas pelo governo central
Dirigidas por vários parceiros, incluindo diferentes níveis de go-
verno, povos indígenas e tradicionais, comunidades locais, setor 
privado ONGs e outros.

Mantidas pelos contribuintes Mantidas por várias fontes e, na medida do possível, autossusten-
táveis.

Benefícios da conservação assumidos 
como evidentes

Benefícios da conservação avaliados e quantiicados (impactos so-
cioambientais).

Visitantes e turistas como principais 
beneiciários

Comunidades locais que assumem os custos de oportunidade da 
conservação tornam-se principais beneiciários.

Vistas como ativos/patrimônios públicos 
para os quais as considerações nacionais 
prevalecem sobre as locais

Vistas como patrimônio comunitário, assim como um bem nacio-
nal.

Fonte: Silva, 2013.
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ANEXO F: PRINCÍPIOS PARA A BOA GOVERNANÇA DAS ÁREAS PROTEGIDAS

Princípios Considerações relacionadas aos princípios

Legitimidade e 
voz

Estabelecer e manter instituições de governança que tenham ampla aceitação por parte 
da sociedade e que sejam apreciadas;
Garantir que todos os titulares de direitos e interessados recebam informação adequada 
e suiciente, que possam ser representados e que possam ter voz na assessoria e ou na 
tomada de decisões;
Estimular o compromisso ativo dos atores sociais das áreas protegidas, defendendo a 
diversidade e a equidade de gênero; 
Ampliar o apoio especial a grupos vulneráveis, tais como povos indígenas, mulheres e 
jovens, e prevenir a discriminação com base na etnicidade, no gênero, na classe social, 
nos recursos inanceiros, etc.;
Manter um diálogo ativo e buscar consensos para alcançar as soluções que respondam, 
ao menos em parte, às preocupações e aos interesses de todos;
Promover o respeito mútuo entre os titulares de direitos e interessados;
Honrar as normas acordadas, as quais são respeitadas porque elas são propriedade do 
povo e não apenas por medo da repressão e punição;
Entregar, o máximo possível, a autoridade e a responsabilidade da gestão a instituições 
capazes com maior proximidade aos recursos naturais.

Direção

Desenvolver e seguir uma visão estratégica congruente e inspiradora (perspectiva ampla, 
de longo prazo) para as áreas protegidas e seus objetivos de conservação, fundamentada 
em valores acordados e em reconhecimento das complexidades ecológicas, históricas, 
sociais e culturais singulares de cada contexto;
Garantir que a prática da governança e da gestão das áreas protegidas seja congruente 
com os valores acordados;
Garantir que a prática da governança e da gestão das áreas protegidas seja compatível e 
esteja bem coordenada com os planos e políticas de outros níveis e setores dentro de pai-
sagens terrestres e marinhas mais amplas, e que seja respeitosa das obrigações nacionais 
e internacionais (incluindo o Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas da CDB);
Fornecer orientações políticas claras sobre os principais assuntos de interesse da área 
protegida, em particular sobre assuntos controvertidos (exemplo, prioridades de conser-
vação, relações com interesses comerciais e de indústrias extrativas) e garantir que sejam 
congruentes com as dotações orçamentárias e a prática de gestão;
Avaliar e orientar o progresso sobre a base do monitoramento regular dos resultados e um 
enfoque consciente de gestão adaptativa;
Favorecer a formação de líderes que gerem novas ideias e permitam/promovam cuida-
dosamente o ensaio de inovações, incluindo inovações em governança e na gestão das 
áreas protegidas.

Desempenho

Alcançar a conservação e outros objetivos segundo o planejado e monitorado, entre ou-
tros, por meio de avaliação contínua da eicácia da gestão;
Promover uma cultura de aprendizagem sobre as políticas e práticas de governança de 
áreas protegidas utilizando mecanismos, ferramentas e relações que promovam a apren-
dizagem mútua e a fertilização cruzada das experiências;
Comprometer-se com a defesa das áreas protegidas e a comunicação a seu favor;
Responder às necessidades dos titulares de direitos e dos interessados, por exemplo, ofe-
recendo respostas eicazes e a tempo frente às inquietudes e demandas razoáveis de mu-
danças em práticas de governança e gestão; 
Garantir que os funcionários, os titulares de direitos e os interessados, segundo corres-
ponda, tenham as capacidades necessárias para assumir as funções e as responsabilida-
des de gestão e que essas capacidades sejam usadas eicazmente;
Fazer uso eiciente dos recursos inanceiros e promover a sustentabilidade inanceira;
Promover a sustentabilidade e a resiliência social, isto é, a habilidade para manejar ris-
cos, sobrepor-se às crises inevitáveis e ressurgir fortalecidos das experiências.
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Responsabilidade 
e prestação de 
contas

Apoiar a integridade e o compromisso de todos os que têm a cargo responsabilidades 
especíicas nas áreas protegidas;
Garantir a transparência, assegurando-se de que os titulares de direitos e os interessados 
tenham acesso oportuno à informação sobre: o que está em jogo na tomada de decisões; 
quais processos e instituições podem exercer a inluência; quem é responsável pelo que; 
e como se pode fazer para que essas pessoas respondam;
Garantir que as funções das áreas protegidas sejam claras e adequadamente compartilha-
das assim como as linhas de responsabilidade e de prestação de informações/respostas;
Garantir que os recursos inanceiros e humanos designados para gerir as áreas protegidas 
sejam direcionados adequadamente segundo os objetivos e planos estabelecidos;
Avaliar o desempenho das áreas protegidas e de quem toma as decisões e dos funcioná-
rios, vinculando qualidade de resultados com recompensas e sanções concretas e ade-
quadas;
Estabelecer vias de comunicação em que estejam acessíveis informes e registros sobre o 
desempenho das áreas protegidas.
Estimular a retroalimentação de grupos da sociedade civil e dos meios frente ao desem-
penho;
Garantir que uma ou mais instituições públicas (ex. defensoria pública, comissão de di-
reitos humanos, agência de auditoria) tenham a autoridade e a capacidade para super-
visionar e questionar a ação dos organismos de governo e dos funcionários das áreas 
protegidas.

Justiça e direitos

Lutar pela distribuição equitativa dos custos e dos benefícios resultantes do estabele-
cimento e da gestão das áreas protegidas e para que haja justiça na tomada de decisões 
pertinentes;  
Garantir que o sustento das pessoas vulneráveis não seja afetado adversamente pelas 
áreas protegidas; e que as mesmas não criem ou agravem a pobreza ou fenômenos mi-
gratórios socialmente disruptivos; e que os custos das áreas protegidas – especialmente 
quando se tratam de pessoas vulneráveis – não passem sem compensação adequada; 
Garantir que a conservação se leve com decência e dignidade, sem humilhar ou provocar 
qualquer dano às pessoas; 
Fazer cumprir leis e regulamentos de forma imparcial, de maneira consistente através do 
tempo, sem discriminação e com o direito de apelar (estado de direito); 
Adotar medidas concretas para respeitar os direitos substantivos (legais ou consuetudi-
nários, coletivos ou individuais) sobre a terra, a água e os recursos naturais relacionados 
com as áreas protegidas, e para reparar violações passadas dos direitos; 
Adotar medidas concretas para respeitar direitos procedimentais sobre assuntos das 
áreas protegidas, incluindo: informação e consultas adequadas aos titulares dos direitos e 
interessados; práticas justas de gestão de conlitos; e acesso à justiça não discriminatória; 
Respeitar os direitos humanos, incluindo os direitos individuais e coletivos e a equidade 
de gênero;
Respeitar os direitos dos povos indígenas segundo a Declaração dos Direitos dos Povos 
Indígenas das Nações Unidas;
Garantir estritamente o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas 
para qualquer proposta de reassentamento relacionada com as áreas protegidas;
Promover compromisso ativo de titulares de direitos e interessados em estabelecer e 
governar áreas protegidas. 

Fonte: Borrini-Feyerabend, G. et al., 2014.
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ANEXO G: EVOLUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO BRASIL

Contexto Político
1930-1937 
Revolução: im da Primeira República (República Velha) e início da Era Vargas – Getúlio Vargas: 
Chefe do Governo Provisório:  1930-1934 (início do período desenvolvimentista brasileiro); Presiden-
te do Governo Constitucional: 1934-1937 (eleito pela Assembleia Nacional Constituinte).
Ano Instrumento Descrição

1934 Decreto nº 23.793 Institui o primeiro Código Florestal (cria a igura jurídica do Parque Na-
cional)

1934 Decreto nº 24.642 Institui o Código Mineral
1934 Decreto nº 24.643 Institui o Código de Águas
Contexto Político
1937-1945
Estado Novo (Terceira República Brasileira): Presidente-Ditador Getúlio Vargas (1937-1945: centrali-
zação do poder, nacionalismo e anticomunismo; deposto em outubro de 1945).
Ano Instrumento Descrição

1937 Decreto nº 1.713 Cria o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, o primeiro Parque 
Nacional do Brasil.

1937 Lei nº 25
Proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, incluindo bens de 
valor etnográico, arqueológico, monumentos naturais, sítios e paisagens 
de valor notável pela natureza ou pela intervenção humana. 

1945 Decreto nº 18.588 Autoriza desvio do rio e adução do rio Paraíba do Sul para o sistema de 
geração hidrelétrica no Complexo Lajes. 

Contexto Político
1946-1964 
Quarta República (República Populista)
1956-1961 Presidente Juscelino Kubitschek (ideário do nacional desenvolvimentismo)
Ano Instrumento Descrição

1959 Decreto nº 47.570
Cria o Parque Nacional do Araguaia na Ilha do Bananal - território tradi-
cional das etnias Karajá, Javaé, Avá-Canoeiro e Tapirapé (primeira sobre-
posição de parque com terra indígena no Brasil). 

Contexto Político
1964-1985
Deposição do Presidente João Goulart e estabelecimento do regime militar 
(foco na segurança nacional e no crescimento econômico - período do Milagre Econômico)
Ano Instrumento Descrição

1964 Lei nº 4.348 Institui o instrumento jurídico da suspensão de segurança.
1965 Lei nº 4.771 Atualiza o Código Florestal (revoga Decreto nº 23.793).
1965 Lei nº 4.904 Cria o Departamento Nacional de Águas e Energia.
1967 Lei nº 5.197 Institui a Proteção à Fauna Silvestre.
1967 Decreto-Lei nº 289 Cria o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF).
1968 Decreto nº 63.951 Regulamenta o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica.
1972 Lei nº 5.851 Cria Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
1973 Decreto nº 73.069 Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa Florestal.
1973 Decreto nº 73.030 Secretaria Especial do Meio Ambiente (Ministério do Interior). 

1973 Decreto 72.312 Promulga a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural.

1979 Lei nº 6.766 Parcelamento do Solo Urbano, (proibido em áreas de preservação ecológi-
cas).
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Ano Instrumento Descrição

1980 Lei nº 6. 803 Estados e municípios podem estabelecer limites e padrões ambientais para a 
instalação e licenciamento das indústrias.

1981 Lei nº 6.938
Política Nacional de Meio Ambiente (institui os instrumentos de gestão am-
biental, que inclui a criação de espaços especialmente protegidos e o Conse-
lho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, entre outros). 

1981 Lei nº 6.902 Institui a Área de Proteção Ambiental e a Estação Ecológica 
Contexto Político
1985-2015
Processo de Redemocratização: Nova República
Estado Democrático de Direito
Constituição Cidadã
Ano Instrumento Descrição

1985 Lei nº 7.347 Ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente 
(direitos difusos). 

1988 Constituição Federal do 
Brasil

Garantiu os direitos à cidadania ao povo brasileiro (deiniu a função social 
da propriedade privada; garantiu o direito ao meio ambiente equilibrado e os 
direitos dos povos indígenas às suas terras, línguas, usos, costumes e tradi-
ções, entre outros avanços). 

1988 Lei nº 7.661 Gerenciamento Costeiro. 
1989 Lei nº 7.803 Altera a redação do Código Florestal (Lei nº 4.771/65).

1989 Lei nº 7.735

Cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA), incorporando a Secretaria Especial do Meio Ambiente e as 
agências federais de pesca, desenvolvimento lorestal e borracha. Compete 
executar a política nacional do meio ambiente.

1989 Lei nº 7.804

Altera redação Lei nº 6.938, Art. 9º, VI e inclui: a criação de espaços terri-
toriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e mu-
nicipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecoló-
gico e reservas extrativistas.

1989 Lei nº 7.805 Regulamenta a exploração mineral e torna obrigatória a licença ambiental 
para a atividade.

1989 Decreto nº 97.887 Cria o Parque Nacional do Monte Roraima em terras tradicionalmente ocu-
padas pela etnia Ingarikó.

1991 Lei nº8.171 Lei da Política Agrícola.
1992 Lei n° 8.490 Cria o Ministério do Meio Ambiente. 

1994 Decreto Legislativo 
nº 2 Ratiica a Convenção sobre Diversidade Biológica.

1994 Lei nº 8.876 Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

1994 Decreto nº 1.141 Dispõe sobre a proteção ambiental e as atividades produtivas para as comu-
nidades indígenas.

1995 Lei nº 8.974 Engenharia Genética (organismos geneticamente modiicados). 
1996 Lei nº 9.427 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

1996 Decreto nº 1.905 Promulga a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional 
(Convenção de Ramsar).

1997 Lei nº 9.433 Política Nacional de Recursos Hídricos. 
1997 Lei nº 9.478 Conselho Nacional de Política Energética.
1998 Lei nº 9.605 Lei de Crimes Ambientais (infrações e punições).
1998 Decreto nº 2.519 Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica.
1999 Lei nº 9.795 Política Nacional de Educação Ambiental.

1999 Decreto s/nº Cria o Parque Nacional do Descobrimento em território reivindicado pela 
etnia Pataxó, no Sul da Bahia.
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Ano Instrumento Descrição

2000 Lei nº 9.985
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Fede-
ral, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC).

2000 Lei nº 9.984 Cria Agência Nacional de Águas.

2001
Medida Provisória nº 
2.186-16 Conselho de Gestão do Patrimônio Genético.

2002 Decreto nº 4.339
Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional 
da Biodiversidade, com base no enfoque ecossistêmico adotado pela CDB 
(V/5, 2000).

2002 Decreto nº 4.340 Regulamenta o SNUC.

2004 Decreto nº 5.092 Institui Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade (contem-
plando terras indígenas).

2005 Lei nº 11.105
Política Nacional de Biossegurança (cria a Conselho Nacional de Biossegu-
rança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
– CTNBio e revogou a Lei nº 8.974/95).

2005 Decreto s/nº
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol e submete o Parque Nacional do Monte Roraima ao regime de dupla 
afetação com a terra indígena.

2006 Decreto Legislativo 
nº 70

Ratiica o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Ali-
mentação e a Agricultura.

2006 Decreto nº 5.753 Promulga a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial.

2006 Decreto nº 5.758
Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP). Incorpora terras 
indígenas, territórios quilombolas e reservas legais como elementos integra-
dores da paisagem.

2006 Decreto s/nº
Homologa a demarcação administrativa da terra Indígena. Inãwébohona e 
submete o Parque Nacional do Araguaia ao regime de dupla afetação com a 
terra indígena.

2006 Lei nº 11.326 Anistia de Reserva Legal para desmatamentos ilegais em imóveis rurais ba-
seado no tamanho das propriedades.

2006 Lei nº 11.428 Lei da Mata Atlântica. 

2007 Lei nº 11.460
Permite atividades de liberação planejada e cultivo de organismos genetica-
mente modiicados nas áreas de proteção ambiental e nas zonas de amorte-
cimento das demais categorias de unidade de conservação.

2007 Lei nº 11.516 Cria o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) 
(responsável pela gestão das unidades de conservação federais). 

2007 Decreto nº 6.040 Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunida-
des Tradicionais.

2007 Decreto nº 6.101 Atribui ao Ministério do Meio Ambiente o fomento à gestão ambiental de 
terras indígenas.

2007 Decreto nº 6.321
Dispõe sobre a prevenção, monitoramento e controle de desmatamento no 
bioma Amazônia, e sobre as sanções aplicáveis às condutas e atividades le-
sivas ao meio ambiente (inclusive de agentes públicos). 

2008 Decreto nº 6476 Promulga o Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a 
Alimentação e a Agricultura.

2008

Decreto nº 3.545  
(Conselho Monetário 
Nacional)

Determina o impedimento ao inanciamento bancário aos fazendeiros com 
passivos ambientais não regularizados.

2008 Decreto nº 6.514 Dispõe sobre infrações administrativas ao meio ambiente.

2008 Decreto nº 6.527 Cria o Fundo Amazônia (gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social).

2009 Lei nº 12.187 Política Nacional sobre Mudança do Clima.
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Ano Instrumento Descrição

2010 Decreto nº 7.390 Regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima.
2010 Lei nº 12.305 Política Nacional de Resíduos Sólidos.

2011
Lei Complementar  
nº 140

Trata da cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios no 
exercício da competência comum da proteção das paisagens naturais notá-
veis, da proteção do meio ambiente, do combate à poluição e da preservação 
das lorestas, da fauna e da lora.

2012 Decreto nº 7.719 Deine processo administrativo federal para apuração das infrações ao meio 
ambiente.

2012 Decreto nº 7.747 Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
(PNGATI).

2012 Decreto s/nº
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Riozinho do Alto 
Envira e submete a terra indígena à dupla afetação onde os limites coincidi-
rem com a Floresta Nacional Santa Rosa do Purus (AC).

2012 Decreto s/nº Ampliação do Parque Nacional do Descobrimento e previsão de adoção do 
regime de dupla afetação em caso de demarcação de terra indígena Pataxó.

2012 Lei nº 12.651 Código Florestal (revogou a Lei nº 4.771/65).

2012 Lei nº 12.727 Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e altera a recomposição de áreas 
de preservação permanente nas áreas rurais consolidadas.

2013 Resolução nº 63
CONABIO ratiica o PNAP e inclui as terras indígenas lorestadas e as re-
servas legais no cômputo da meta 11 do Plano de Ação da CDB para 2020 
(Metas de Aichi).

2015 Lei nº 13.123

Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao 
conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para 
conservação e uso sustentável da biodiversidade (revoga a Medida Provisó-
ria no 2.186-16/2001).

Fonte: Adaptado de Little, 2014; Bursztyn e Persegona, 2008. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/
governo/2009/11/brasil-republica>. Acesso em 13 jul. 2017.
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ANEXO H: PORTARIA Nº 63, DE 12 DE JUNHO DE 2006.

Dispõe sobre a Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegi-
das, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, no uso de 
suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no 
Decreto nº 5.766, de 12 de maio de 2006, no Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006, que institui 
o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP e na Portaria nº 13, de 23 de janeiro 
de 2003, resolve:
Art. 1º Fica instituída a Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Pro-
tegidas, que atuará como instância colegiada consultiva para orientar, acompanhar e apoiar o 
processo de implementação do PNAP.
     Parágrafo único.  A Comissão se reunirá ordinariamente duas vezes ao ano e extraordinaria-
mente quando convocada por seu presidente.
Art. 2º A Comissão tem a seguinte composição:
     I – três representantes do Ministério do Meio Ambiente, sendo:
dois da Secretaria de Biodiversidade e Florestas;
um da Secretaria-Executiva.
II – quatro representantes dos órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, sendo:
três do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; e
um da Agência Nacional de Águas – ANA.
III – um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Ministério das cidades;
Ministério da Ciência e Tecnologia;
Ministério da Cultura;
Ministério da Defesa;
Ministério do Desenvolvimento Agrário;
Ministério da Educação;
Ministério da Integração Nacional;
Ministério de Minas e Energia;
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
Ministério de Turismo;
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República – SEAP/PR; 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR/PR;
Fundação Nacional do Índio – FUNAI. 

IV – três representantes da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente – 
ABEMA;
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V – três representantes da Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente – 
ANAMMA;

VI – oito representantes das organizações não-governamentais – ONG ambientalista, sendo:
um indicado pelo Grupo de Trabalho Amazônico;
um indicado pela Rede Cerrado de ONGs;
um indicado pela Rede de ONGs da Mata Atlântica;
um indicado pela Articulação no Semiárido Brasileiro;
um indicado pelo Fórum de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e para o De-
senvolvimento;
um indicado pela Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural;
um indicado pela Rede Nacional Pró Unidades de Conservação – Rede Pró-UC;
um indicado pela Rede Brasileira de Reservas da Biosfera – RBMA.

VII – dois representantes de comunidades quilombolas indicados pela Coordenação Nacional 
de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas – CONAQ;

VIII – dois representantes indígenas indicados pela Comissão Nacional de Política Indigenista 
– CNPI;

IX – dois representantes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, sendo:

X – três representantes do setor privado, sendo:
Confederação Nacional da Agricultura;
Confederação Nacional da Indústria;
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CBEDS.
XI – um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CON-
TAG;

XII – dois representantes de comunidades extrativistas, indicados pela Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – CNPCT; 

§1º Os representantes do Poder Público e das organizações não-governamentais, juntamente 
com seus suplentes, serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades represen-
tados e designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente.

Art. 3º A Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas é presi-
dida pelo Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, e, no seu 
impedimento, pelo Diretor de Áreas Protegidas.
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§1º O Diretor de Áreas Protegidas é o Secretário-Executivo da Comissão.

§2º Cabe à Diretoria de Áreas Protegidas prestar apoio técnico e administrativo à Comissão 
Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas.
Art. 4º Podem ser criadas, a critério da Comissão, câmaras técnicas para análise e avaliação de 
temas especíicos.
Art. 5º Podem participar das reuniões da Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacio-
nal de Áreas Protegidas, a convite de seu Presidente, representantes de outros órgãos e entida-
des da administração pública e de organizações não-governamentais, bem como pessoas físicas 
e representantes de pessoas jurídicas que, por sua experiência pessoal ou institucional, possam 
contribuir para os debates.

Art. 6º A participação na Comissão Coordenadora do Plano Estratégico Nacional de Áreas Pro-
tegidas será de relevante interesse público e não ensejará qualquer tipo de remuneração.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLAUDIO LANGONE
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ANEXO I – PARQUE NACIONAL DO ARAGUAIA E TERRA INDÍGENA  
INÃWÉBOHNA

Fonte: Instituto Socioambiental, 2017.
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ANEXO J – FLORESTA NACIONAL DE SANTA ROSA DO PURUS E TERRA 
INDÍGENA RIOZINHO DO ALTO ENVIRA

Fonte: Instituto Socioambiental, 2017 [elaborado para esta tese].



276

ANEXO K – PARQUE NACIONAL DO DESCOBRIMENTO E TERRA INDÍGENA 
COMEXATIBÁ

Fonte: Instituto Socioambiental, 2017 [elaborado para esta tese].
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ANEXO L – SOBREPOSIÇÕES ENTRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E TERRAS 
INDÍGENAS
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Fonte: Coordenação de gestão de conlitos territoriais – CGSAM/DISAT, ICMBio, 2012.
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