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RESUMO 
A presente tese teve por objetivo analisar como a cidadania ambiental modela o 
Estado, notadamente um Estado de Direito Ambiental que emergiu no Brasil, com 
destaque para a participação cidadã na gestão de unidades de conservação. Isso 
pode ressignificar a própria relação dos seres humanos com a natureza. Nesse 
contexto, tomou-se como referência o estudo das reservas extrativistas, unidade de 
conservação de uso sustentável, ao se analisar a sua gestão, para demonstrar os 
desafios da consolidação de práticas democráticas identificadas nos seus conselhos 
deliberativos. A análise da evolução da relação entre o ser humano e a natureza é 
fundamental para se compreender uma mudança de paradigma quanto à apropriação 
da natureza resultado de uma falha irreparável na forma da sua exploração. Ao 
contextualizar essa discussão, observou-se inicialmente a formação do Estado e do 
seu desenvolvimento, considerando a própria evolução da cidadania, sob a 
perspectiva da colonização do Brasil. Foi realizado o estudo do desenvolvimento e 
trajetória da cidadania com o fim de se entender a questão da participação social, a 
luta e conquista por direitos ao longo da história, inclusive considerando a evolução 
da cidadania a partir da realidade brasileira. O estudo permitiu verificar a importância 
da educação ambiental na formação cidadã e na conscientização quanto aos deveres 
e direitos ambientais, inclusive na formação histórica de um entendimento por justiça 
ambiental a partir da participação de grupos sociais, criação e formação de políticas 
públicas para melhor envolvimento da sociedade civil, ocorrendo a necessidade da 
análise histórica das populações e comunidades tradicionais, considerando sua 
identidade cultural, relações com a natureza, economia própria e relações específicas 
quanto ao território que ocupam e com a sociedade em geral. Assim, foi importante 
verificar a evolução da legislação quanto às políticas de proteção às comunidades 
tradicionais, garantia dos seus direitos e fortalecimento da sua participação nas 
questões ambientais, analisando-se as dificuldades enfrentadas especificamente 
quanto às reservas extrativistas, quanto à participação na sua gestão e conselhos 
deliberativos, considerando a sua constituição histórica, envolvimento das 
comunidades tradicionais, compreensão do seu processo legal de criação. A 
metodologia da pesquisa considerou consulta junto ao ICMBio através de meio 
eletrônico, que foi frustrada por ausência de resposta, indo de encontro ao princípio 
da informação, com previsão tanto na legislação constitucional, infraconstitucional e 
ainda nos acordos internacionais. Diante da ausência de informações, outra análise é 
realizada em gráficos disponíveis nos relatórios de Institutos regularmente criados 
para regulação das reservas extrativistas permitindo avaliar a participação cidadã, 
desde os processos de criação das reservas extrativistas até a implementação da 
cogestão através dos seus conselhos deliberativos e execução dos planos de 
manejos, identificando-se práticas democráticas que atendem aos princípios e 
objetivos de um Estado de Direito Ambiental alicerçado na participação cidadã. Ainda 
que se destaque a existência de conselhos deliberativos e planos de manejo, a sua 
implementação não ocorre na mesma proporção, dificultando se identificar avanços 
na implementação das reservas extrativistas, muito embora a participação da 
população tradicional nas reservas extrativistas tenha seguido um caminho de 
ressignicação da relação dos seres humanos com a natureza e afirmação de uma 
cidadania ambiental, notadamente quanto a gestão da unidade de conservação. 
 
Palavras-chave: Cidadania; cidadania ambiental; participação pública; Estado de 
Direito ambiental; reservas extrativistas. 
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ABSTRACT 
The present thesis aimed to analyze how environmental citizenship models the State, 
notably a State of Environmental Law that emerged in Brazil, with emphasis on citizen 
participation in the management of conservation units. This may resignify the very 
relationship of humans to nature. In this context, the study of extractive reserves, a unit 
of conservation of sustainable use, was taken as a reference, when analyzing its 
management, to demonstrate the challenges of consolidating democratic practices 
identified in its deliberative councils. The analysis of the evolution of the relation 
between the human being and the nature is fundamental to understand a paradigm 
change in the appropriation of the nature resulting from an irreparable fault in the form 
of its exploration. In contextualizing this discussion, it was initially observed the 
formation of the State and its development, considering the very evolution of 
citizenship, from the perspective of the colonization of Brazil. The study of the 
development and trajectory of citizenship was carried out in order to understand the 
issue of social participation, the struggle and conquest for rights throughout history, 
including considering the evolution of citizenship from the Brazilian reality. The study 
made it possible to verify the importance of environmental education in citizen training 
and awareness of environmental duties and rights, including the historical formation of 
an environmental justice understanding through the participation of social groups, 
creation and formation of public policies to better involve civil society and the need for 
historical analysis of traditional populations and communities, considering their cultural 
identity, relations with nature, their own economy and specific relations regarding the 
territory they occupy and with society in general. Thus, it was important to verify the 
evolution of the legislation regarding policies to protect traditional communities, 
guarantee their rights and strengthen their participation in environmental issues, 
analyzing the difficulties specifically faced by extractive reserves, participation in their 
management and deliberative councils, considering its historical constitution, 
involvement of traditional communities, understanding of its legal process of creation. 
The research methodology considered consultation with the ICMBio through electronic 
means, which was frustrated by the lack of response, against the principle of 
information, with prediction in both constitutional, infraconstitutional and international 
agreements. In the absence of information, another analysis is carried out in graphs 
available in the reports of institutes regularly created to regulate extractive reserves, 
allowing the evaluation of citizen participation, from the processes of creation of 
extractive reserves to the implementation of the co-management through its 
deliberative councils and execution of management plans, identifying democratic 
practices that comply with the principles and objectives of a State of Environmental 
Law based on citizen participation. Even though deliberative councils and 
management plans are highlighted, their implementation does not occur in the same 
proportion, making it difficult to identify advances in the implementation of extractive 
reserves, although the participation of the traditional population in the extractive 
reserves has followed a path of relation between human beings and nature and 
affirmation of environmental citizenship, especially regarding the management of the 
conservation unit. 
 
Keywords: Citizenship; environmental citizenship; public participation; Environmental 
law; extractive reserves. 
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RIASSUNTO 
La presente tesi intendeva analizzare come la cittadinanza ambientale modella lo 
Stato, in particolare uno stato di diritto ambientale emerso in Brasile, con particolare 
attenzione alla partecipazione dei cittadini alla gestione delle unità di conservazione. 
Questo potrebbe rassegnare la relazione tra l'uomo e la natura. In questo contesto, si 
è preso come riferimento lo studio delle riserve estrattive, unità di uso conservazione 
sostenibile, quando si analizza la sua gestione, per dimostrare le sfide derivanti dal 
consolidamento di pratiche democratiche individuate nei loro consigli deliberativi. 
L'analisi dell'evoluzione della relazione tra l'essere umano e la natura è fondamentale 
per comprendere un cambio di paradigma nell'appropriazione della natura derivante 
da un difetto irreparabile nella sua esplorazione. Nel contestualizzare questa 
discussione, inizialmente è stata osservata la formazione dello Stato e il suo sviluppo, 
considerando l'evoluzione stessa della cittadinanza, dal punto di vista della 
colonizzazione del Brasile. Lo studio è stato condotto lo sviluppo e la traiettoria della 
cittadinanza al fine di comprendere la questione della partecipazione sociale, la lotta 
per i diritti e le conquiste nel corso della storia, compreso considerando l'evoluzione 
della cittadinanza dalla realtà brasiliana. Lo studio ha mostrato l'importanza 
dell'educazione ambientale in materia di istruzione e la consapevolezza dei doveri e 
dei diritti ambientali, tra cui la formazione storica di una comprensione per la giustizia 
ambientale dalla partecipazione dei gruppi sociali, la creazione e la formazione delle 
politiche pubbliche per la maggiore partecipazione civica la società civile e la necessità 
di analisi storiche delle popolazioni e comunità tradizionali, considerando la loro 
identità culturale, i rapporti con la natura, la propria economia e le relazioni specifiche 
riguardanti il territorio che occupano e con la società in generale. Pertanto, era 
importante verificare l'evoluzione della legislazione in materia di politiche per 
proteggere le comunità tradizionali, garantire i loro diritti e rafforzare la loro 
partecipazione alle questioni ambientali, analizzando le difficoltà specificamente 
affrontate dalle riserve estrattive, la partecipazione alla loro gestione e consigli 
deliberativi, considerando la sua costituzione storica, il coinvolgimento delle comunità 
tradizionali, la comprensione del suo processo legale di creazione. La metodologia di 
ricerca ha considerato la consultazione con l'ICMBio attraverso mezzi elettronici, che 
è stata frustrata dalla mancanza di risposta, contro il principio di informazione, con 
previsioni sia negli accordi costituzionali, infracostituzionali e internazionali. In assenza 
di informazioni, un'altra analisi viene effettuata sulla grafica disponibili negli Istituti 
rapporti creati con regolarità per la regolazione delle riserve estrattive consentendo 
valutare la partecipazione dei cittadini, in quanto i processi di creazione di riserve 
estrattive per l'attuazione della cogestione attraverso il suo consiglio deliberativo ed 
esecuzione dei piani di gestione, identificando le pratiche democratiche conformi ai 
principi e agli obiettivi di uno stato di diritto ambientale basato sulla partecipazione dei 
cittadini. Anche se ha evidenziato l'esistenza di consigli deliberativi e piani di gestione, 
la sua attuazione non si verifica alla stessa velocità, il che rende difficile individuare i 
progressi compiuti nell'attuazione delle riserve estrattive, anche se la partecipazione 
delle popolazioni tradizionali in riserve estrattive ha seguito un percorso di 
ressignicação relazione tra esseri umani e natura e affermazione della cittadinanza 
ambientale, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'unità di conservazione. 
 

Parole chiave: cittadinanza; cittadinanza ambientale; partecipazione pubblica; Legge 
ambientale; riserve estrattive. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O conceito de cidadania enraizado na concepção de direitos – de direitos 

políticos a direitos sociais e coletivos – associa-se a deveres dos indivíduos na vida 

coletiva. Com a evolução desse conceito, com sucessivas ampliações de direitos, 

emergem discussões sobre múltiplas dimensões da cidadania, dentre as quais a da 

cidadania ambiental. Assim, as reflexões sobre a cidadania ambiental modelando o 

Estado permitem compreender como esse conceito passa a ser integrado aos 

fundamentos e princípios do Estado de Direito Ambiental, notadamente no que se 

refere ao dever de promover a justiça ambiental e a participação política no processo 

de concretização do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Ao mesmo tempo, a identificação dos requisitos jurídicos para o exercício da cidadania 

ambiental é fundamental para sua efetivação.  

A presente tese realiza assim uma discussão sobre a existência ou não de 

pressupostos jurídicos que contribuem para a emergência da cidadania ambiental e 

possibilitam sua concretização a partir da consolidação do Estado de Direito 

Ambiental. Como foco central nesse trabalho está a relação existente entre cidadania 

ambiental e a implementação das reservas extrativistas, espaços territoriais 

especialmente protegidos (ETEP) classificados como unidades de conservação de 

uso sustentável. Aliás, as discussões sobre sustentabilidade envolvendo 

comunidades tradicionais envolvendo questões territoriais, conduziu a realizar esse 

corte epistemológico para realizar um estudo da teoria à pratica sobre o papel do 

direito para auxiliar na concretização da cidadania ambiental. Essas discussões, 

notadamente em momentos de crise ambiental, de flexibilização de normas 

ambientais, das possibilidades de diluição do poder das comunidades tradicionais e 

de um retrocesso socioambiental pode apontar para além de um diagnóstico, a 

indicação de caminhos para o fortalecimento da democracia.  

Pode-se, por exemplo, apontar o caso da Reserva Extrativista Guariba 

Roosevelt, criada em 1996 – Decreto n. 952 – no Estado do Mato Grosso, localizada 

entre os municípios de Colniza e Aripuanã, na qual vivem aproximadamente 

trezentos seringueiros. Trata-se da única unidade de conservação de uso 

sustentável dessa categoria nesse Estado, que teve sua ampliação aprovada pela 

lei 8.690/07, que por ter sido considerada inconstitucional fez com que a resex 
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voltasse ao tamanho inicial. O decreto legislativo 59/15 ampliou então a área da 

resex atendendo demandas dos seringueiros. Entretanto, a Assembleia legislativa 

do Estado sustou os efeitos desse decreto e aprovou o decreto legislativo 51/16 

reduzindo a reserva de 164 mil hectares para 57 mil hectares. Os efeitos desse 

decreto foram então suspensos por liminar pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

em junho de 2017, considerando que promoveria um retrocesso ambiental.2 

Ademais, encontra-se em tramite no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3646 que foi ajuizada em 2006 pelo governador de 

Santa Catarina questionando a inconstitucionalidade do art. 22 da Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, uma vez que se o texto constitucional de 

1988 determina que a alteração do espaços territoriais especialmente protegidos só 

podem ser realizada por lei, a criação desses espaços, em particular as unidades de 

conservação não poderia ser efetuado por ato do Poder Público tal qual prevê essa 

legislação infraconstitucional. Se julgada procedente essa ação, não apenas a 

criação de áreas protegidas pode ficar paralisada mas, considerando-se que das 328 

(trezentas e vinte e oito) Unidades de Conservação federais no Brasil, apenas 5 

(cinco) foram criadas por lei, e no caso das resex, o cenário seria muito mais 

preocupante, porque todas são criadas por decreto presidencial, ato meramente 

administrativo de chefe do poder executivo, o que representaria o esfacelamento de 

todo o sistema de unidades de conservação no pais com a eventual declaração de 

inconstitucionalidade desse dispositivo. 

Assim, essa pesquisa desenvolveu-se no âmbito da linha de pesquisa “A 

cidadania modelando o Estado” do Doutorado Interinstitucional do Programa de Pós-

graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie com a Universidade Tiradentes (DINTER UPM/UNIT), reconhecendo 

que, a conquista e ampliação da cidadania ambiental no Brasil passa pelo 

fortalecimento do Estado e da democracia e pela sua reestruturação para a 

reivindicações sociais. Dentre essas reivindicações encontram-se a das 

                                                           
2 Nessa decisão liminar considerou-se que :“Neste momento processual, é possível verificar que o 
Decreto Legislativo n. 51/2016, ao sustar os efeitos do Decreto Estadual n. 59/2015, promoveu 
retrocesso legislativo da tutela ambiental já consolidada, pois implicou em significativa redução dos 
limites da Reserva Extrativista Guariba-Roosevelt, de 164.224,00ha (cento e sessenta e quatro mil 
duzentos e vinte e quatro hectares) para 57.630ha (cinquenta e sete mil seiscentos e trinta hectares), 
conforme acima exposto, em evidente afronta ao princípio da vedação do retrocesso ecológico.” TJMT, 
26/06/2017. Disponível em 
<https://documentacao.socioambiental.org/ato_normativo/UC/2632_20170704_150146.pdf> Acesso 
em: 24 out 2018 

https://documentacao.socioambiental.org/ato_normativo/UC/2632_20170704_150146.pdf


20 
 

comunidades tradicionais extrativistas, que buscam o reconhecimento de seu 

território e sua relação intrínseca com os recursos naturais ali existentes.  

Como pressupostos ou requisitos jurídicos associados ao exercício da 

cidadania ambiental serão analisados o direito à informação e participação, 

notadamente no que diz respeito aos planos de manejo das resex. Para tanto na 

presente tese além de realizarmos um levantamento bibliográfico sobre a temática, 

utilizamos a metodologia de pesquisa empírica, com aplicação do método de 

pesquisa documental, no campo de documentos públicos oficiais, quais sejam, os 

conselhos deliberativos e planos de manejo das reservas extrativistas (resex) 

aprovados e disponibilizados no endereço eletrônico do Instituto Chico Mendes para 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

Dessa forma a pesquisa considerou o levantamento e análise de dados 

contidos nas informações constantes nos relatórios e gráficos sobre efetividade de 

gestão de unidades de conservação, em específico das reservas extrativistas, obtidos 

através do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe, órgão do 

ICMBio, que considera a análise das inter-relações entre os alvos de conservação (o 

que se busca manter), os usos (interfaces entre os alvos e a sociedade) e as ações 

de manejo realizadas pelo órgão gestor da unidade de conservação, e ainda através 

do relatório gerado pelo método Rappam - Rapid Assessment and Prioritization of 

Protected Area Management (Avaliação Rápida e Priorização da Gestão de unidades 

de Conservação), que tem a finalidade de fornecer ferramentas para o 

desenvolvimento de políticas adequadas à proteção de sistemas naturais e à 

formação de uma rede viável de áreas protegidas, também em específico das 

reservas extrativistas. 

Também foi realizada consulta ao ICMBio através de questionário enviado por 

meio eletrônico para se buscar outras informações acerca da participação da 

população tradicional nas reservas extrativistas, tendo em vista as previsões legais 

quanto à participação nos planos de utilização, desenvolvimento, manejo, bem como 

nos conselhos deliberativos, para se somar às informações já disponíveis nos 

relatórios constantes nos relatórios. 

Assim, as seguintes indagações conduziram a presente tese: se, por um lado, 

a cidadania modela o Estado, como a cidadania ambiental tem o condão de modelar 

o Estado de Direito Ambiental, ou em outras palavras como ela passa a integrar os 

fundamentos e princípios do Estado de Direito Ambiental? Considerando a 
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emergência de um Estado de Direito Ambiental no Brasil, pode-se afirmar que a 

cidadania ambiental, notadamente com a participação cidadã na gestão de unidades 

de conservação de uso sustentável – reservas extrativistas (resex) – pode ressignificar 

a própria relação dos seres humanos com a natureza? As resex poderiam ilustrar essa 

perspectiva, podendo-se identificar práticas democráticas de gestão nos conselhos 

deliberativos? O atual diagnostico da existência de conselhos deliberativos e planos 

de manejo permite identificar avanços na implementação dessas resex? E, enfim, 

poder-se-iam identificar requisitos ou pressupostos jurídicos para a concretização da 

cidadania ambiental e em particular para a cidadania ambiental nas resex? 

O objetivo geral dessa tese é analisar os limites e possibilidades da 

concretização da cidadania ambiental em razão das questões ambientais da 

contemporaneidade a partir de um estudo das reservas extrativistas na esfera 

federal, considerando-se a participação deliberativa de comunidades tradicionais em 

processos decisórios para gestão dos seus recursos naturais e a construção de 

planos de manejo. No estudo há que se destacar que a concepção do termo 

cidadania ambiental advém das transformações da sociedade e do surgimento de 

novos direitos por cada conquista social nas discussões sobre questões ambientais. 

Dentre os objetivos específicos estão os seguintes: a) analisar a relação entre 

ser humano e natureza, compreendendo os paradigmas contemporâneos na 

perspectiva de um Estado de Direito Ambiental, considerando como a emergência do 

conceito de cidadania ambiental acaba por integrar os fundamentos e princípios desse 

Estado; b) estudar a evolução histórica da cidadania em suas múltiplas dimensões e 

a emergência da cidadania ambiental relacionando-a aos princípios da participação 

cidadã e justiça ambiental, bem como da necessidade permanente de políticas 

públicas para consolidação de uma educação ambiental; c) realizar uma reflexão 

sobre a concretização da cidadania ambiental em reservas extrativistas observando 

da teoria a pratica a construção dos espaços de participação das comunidades 

tradicionais nessas unidades de conservação de uso sustentável, os conselhos 

deliberativos e o reconhecimento dessas comunidades pelo direito brasileiro; d) 

descrever o processo de criação e execução dos planos de manejo participativos das 

resex enfatizando o papel da participação cidadã. 

Assim, num primeiro momento será observada a relação entre ser humano e 

natureza, compreendendo os paradigmas contemporâneos e as perspectivas de 

conscientização de uma cidadania ambiental, a partir da análise da evolução dessa 
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relação considerando notadamente visões antropocentrista, biocentrista, ecocentrista 

e ainda antropocentrista alargada, para a compreensão de uma necessária mudança 

de paradigma, tradicionalmente e culturalmente baseada na apropriação 

indiscriminada dos recursos naturais. 

A forma de apropriação e transformação da natureza como parte de um 

processo do desenvolvimento econômico do ser humano deverá ser analisada, bem 

como haverá de se compreender por que razões o desenvolvimento histórico do 

Estado pode apontar em direção à construção de um cenário capaz de lançar 

alternativas para o crescimento e desenvolvimento populacional aliado à preservação 

da natureza. Nesse contexto será necessário observar o desenvolvimento do 

processo de colonização do Brasil, discutindo-se as razões pelas quais se deu a 

predatória exploração da natureza, suas consequências e os caminhos para se 

estabelecer uma consciência de cidadania voltada à inevitável proteção ambiental, 

destacando-se como parâmetro a relação que decorre das comunidades tradicionais 

com a natureza e a sua percepção de harmonia com ambiente natural e equilíbrio 

quanto ao desenvolvimento econômico. 

Num segundo capítulo, estuda-se a efetividade3 da cidadania relacionada à 

participação em reservas extrativistas, bem analisar a evolução da própria cidadania 

e as perspectivas para uma preocupação com as questões ambientais, destacando-

se a condição do cidadão quanto à aquisição de direitos e obrigações enquanto 

responsável pela preservação da natureza. A compreensão da evolução do 

significado de cidadania ao longo do tempo faz-se necessária para se projetar o futuro 

da sociedade diante das necessidades que resultam em conquistas de direitos 

políticos, civis, sociais e ainda coletivos, observando-se o seu papel no passado, a 

partir de uma incursão acerca da origem do seu termo, sua evolução histórica diante 

dos mais variados contextos, formas de aquisição e conquistas. Nesse contexto, 

cumpre analisar a trajetória e desenvolvimento da cidadania, buscando-se 

compreender a questão da participação social a partir das lutas e conquistas por 

direitos, inclusive considerando a evolução do cidadão através da realidade brasileira. 

                                                           
3 Nesse contexto, considerando o objeto do estudo, cabe explicar efetividade sob o ponto de vista da 
eficácia social das normas, de acordo com o pensamento de Barroso, significando necessariamente o 
cumprimento do Direito pela sociedade, que reconhece as normas e cumprem seus comandos, fazendo 
com que seus preceitos incidam efetivamente na vida social. BARROSO, Luís Roberto. O direito 
constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da Constituição Brasileira. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 84. 
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Assim, compreende-se necessária a análise da evolução da cidadania pela 

educação ambiental e sua importância como parâmetro para a compreensão das 

questões ambientais com o de fim organizar, coordenar, direcionar e articular os 

saberes para uma cultura cidadã dentro de um processo sustentável. Aqui se 

consideram a compreensão do uso dos recursos naturais e sociais, bem como a 

contribuição para a formação do cidadão ambiental, sobretudo observando-se a 

educação ambiental como pressuposto jurídico e fático de conscientização cidadã 

quanto aos deveres e direitos ambientais. Veja-se que esse uso dos recursos naturais 

e territórios, culturalmente, já integram o modo de viver e pensar das comunidades 

tradicionais, que vivem habitam as unidades de conservação na categoria de uso 

sustentável, as reservas extrativistas. O entendimento por justiça ambiental considera 

a sua relação com o desenvolvimento de uma educação ambiental sob o ponto de 

vista das experiências dos movimentos de grupos sociais ao longo do tempo, a partir 

de um processo de ambientalização resultado das lutas e conquistas pelas questões 

ambientais a exemplo do que ocorreu nas reservas extrativistas. 

Num terceiro capítulo, foi realizada a análise histórica das populações e 

comunidades tradicionais, verificando-se as dificuldades enfrentadas especificamente 

nas reservas extrativistas quanto às atividades burocráticas e administrativas, 

observando-se a evolução da legislação quanto às políticas de proteção, garantia dos 

seus direitos e fortalecimento da sua participação cidadã nas questões ambientais. 

Necessário distinguir as unidades de conservação previstas no ordenamento pátrio, 

descrevendo e compreendendo o processo de criação das reservas extrativistas, 

como se dá a sua regulação bem como a execução dos planos de manejo 

considerando a participação da comunidade local. 

Por fim, foi objeto de estudo a concretização da cidadania ambiental em 

reservas extrativistas, verificando se os direitos e deveres ambientais previstos 

constitucionalmente são necessariamente institucionalizados nesses espaços de 

participação, a partir do direito à informação e do princípio participação nos conselhos 

deliberativos. Com efeito, procurou-se realizar consulta no ICMBio sobre informações 

acessíveis à sociedade sobre a participação da comunidade tradicional nas reservas 

extrativistas e, ainda, analisar informações disponíveis em relatórios de documentos 

públicos, visando avaliar a efetividade da participação cidadã, seus desafios e suas 

dificuldades na gestão dessas unidades de conservação. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

NATUREZA, SER HUMANO E ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL 

 

 

A evolução da relação entre o ser humano e a natureza pode ser analisada a 

partir de distintos prismas. De uma abordagem ou perspectiva antropocentrista, a uma 

visão biocentrista, ecocentrista e de um antropocentrismo alargado as sociedades 

contemporâneas são conduzidas em direção à uma compreensão de uma inevitável 

mudança de paradigma, classicamente e culturalmente baseada na apropriação 

indiscriminada de recursos naturais tidos como “infinitos”. A apropriação da natureza 

ocorre assim como parte de um processo do desenvolvimento econômico do ser 

humano. A natureza vai sendo transformada para atender aos ditames do capitalismo.  

Nesse sentido é possível indagar-se se na formação do Estado e sua evolução 

para um Estado de Direito ambiental emergem pressupostos jurídicos em direção à 

construção de um cenário capaz de lançar alternativas que possibilitem aliar 

desenvolvimento e sustentabilidade. Pode-se, portanto, indagar se a partir do conceito 

de cidadania ambiental não acaba por integrar os fundamentos e princípios desse 

Estado: participação nos processos decisórios, acesso à informação e educação 

ambiental são assim princípios e instrumentos estruturantes da própria ideia de 

Estado de Direito Ambiental. Para compreender essa dinâmica no Estado brasileiro, 

fundamental compreender em um primeiro momento o desenvolvimento do processo 

de colonização do Brasil, discutindo-se as razões pelas quais se deu a predatória 

exploração da natureza numa evolução da mercantilização dos recursos naturais no 

país e suas consequências para estabelecer uma consciência de cidadania e de 

cidadania ambiental voltada à inevitável proteção ambiental.  

Por outro lado, a relação que decorre das comunidades tradicionais com a 

natureza e a sua percepção de harmonia com ambiente natural e equilíbrio quanto ao 

desenvolvimento econômico indica a possibilidade de se ultrapassar uma visão 

estreitamente antropocentrista de coisificação da natureza. A preocupação com a 

forma de exploração da natureza é importante para se discutir sobre formas legais de 

proteção ambiental, num embrião de consciência ambientalista em contrapartida a um 
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sistema de monocultura e escravismo. Aqui talvez se possa observar a força e 

igualmente os limites da cidadania ambiental.  

 

 

1.1. A relação entre a natureza e o ser humano 

 

Da relação entre ser humano e natureza, tem-se que o modo da sua 

exploração corresponde historicamente a um metabolismo social, o qual, de acordo 

com a explicação de Foladori4, trata-se de um processo por meio do qual o ser 

humano consegue transformar a natureza ao passo que também se transforma 

internamente, constituindo o processo de trabalho que determina as relações sociais 

de produção. Foladori5 ao comentar o metabolismo do ser humano com a natureza, 

estabelece dois tipos de natureza: a externa e a interna. Natureza externa é aquela 

propriamente dita, o meio ambiente e, a natureza interna significa o ser humano na 

sua interioridade. Dessa forma, a partir da necessária relação entre ser humano e 

natureza é inevitável um metabolismo6 para a sua sobrevivência, faz parte da 

natureza física e química retirar aquilo que é necessário como condicionantes 

naturais para se reproduzir. O que se diria complexo, segundo Foladori7, é o que 

ocorre historicamente no processo do metabolismo social, quando se consegue 

modificar a natureza interna do ser humano para ir se rompendo esse metabolismo 

com a natureza a serviço do capital de uma maneira geral. 

Sendo assim, tem-se que historicamente a apropriação da natureza pelo ser 

humano faz parte de um processo da relação que tem com a mesma, todavia, o que 

se deve buscar é um caminho inverso ao da ruptura do metabolismo com a natureza, 

                                                           
4FOLADORI, Guillermo. O metabolismo com a natureza. Disponível em:< 
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo7505folad.pdf> Acesso 21 
setembro 2017. 
5FOLADORI,        Guillermo.        O        metabolismo        com        a        natureza.        Disponível       
em:< https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo7505folad.pdf> Acesso 21 
setembro2017. 
6 Metabolismo é um termo que deriva do grego metábole que significa mudança e, usado para 
descrever as várias reações químicas que existem num organismo com o fim de garantir as 
necessidades tanto estruturais quanto energéticas de um ser vivo. Nesse sentido, pode-se verificar que 
há uma relação de constante renovação a qual resultará em implicações orgânicas consideradas como 
o principal fator para o que se reconhece como vida. Disponível em:<m.brasilescola.uol.com.br> 
Acesso 31 janeiro 2018. 
7 FOLADORI, Guillermo. O metabolismo com a natureza. Disponível em:< 
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo7505folad.pdf> Acesso 21 
setembro 2017. 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo7505folad.pdf
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo7505folad.pdf
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo7505folad.pdf


26 
 

numa sociedade que possa restabelecer os laços com a natureza externa. Nesse 

sentido, Moraes8 destaca a real tendência acerca do princípio da harmonia com a 

natureza para um resultado exitoso entre as necessidades econômicas, sociais e 

ambientais das gerações presentes e futuras, com foco global na integração do 

desenvolvimento sustentável no qual seja possível a relação entre ser humano e 

natureza com a adoção de medidas favoráveis para se restabelecer o estado e a 

integridade do ecossistema da Terra. 

No entanto, sobre tal apropriação, trata-se igualmente de uma capacidade de 

adaptação conforme Dias9, comentando sobre a forma e possibilidade de atuação 

do ser humano, aduzindo que, 

Esta incrível capacidade de adaptação só foi possível porque o 
homem sempre criou no seu entorno um meio ambiente próprio, 
diferente do meio circundante – natural – que denominamos natural. 
A construção pelos seres humanos de um espaço próprio de 
vivência, diferente do natural, se deu sempre à revelia e com a 
modificação do ambiente natural. 

  

Bellamy Foster10 comenta sobre tal metabolismo na relação do ser humano 

com a natureza como sendo o processo no qual os seres humanos estariam 

vinculados à natureza através do trabalho e da sua produção, como sendo uma falha11 

irreparável de interação fruto do sistema capitalista, porém, afirma que o metabolismo 

seria inevitável como forma de exploração, mas de forma prudente e racional, como 

se mantivesse um diálogo permanente dentro dessa relação. 

A relação entre ser humano e natureza segundo Mascaro12, numa reflexão 

hodierna acerca da sua exploração, possui um momento exato em que atingiu níveis 

exponenciais, quando do período pós-fordismo13, destacando-se que a partir daí a 

                                                           
8 MORAES, Germana de Oliveira. O Constitucionalismo Ecocentrico nos Andes: os Direitos de 
Pachamama, o Bem Viver e o Direito à Agua. In: Para além das fronteiras: o tratamento jurídico das 
águas na Unasul. Parte 1. Antônio Carlos Wolkmer et al. Itajaí: Univali, 2012, p. 20. 
9 DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2011, p. 01. 
10 FOSTER, John Bellamy. O conceito de natureza em Marx: materialismo e natureza. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005, p. 118-128. 
11 O autor está se referindo à falha metabólica do capitalismo contido em Marx, quando explica que ao 
longo da história a relação do ser humano com a natureza inicialmente era da manutenção da sua 
própria subsistência, vez que apenas se retirava da última aquilo que necessário para uma produção 
de valores de uso, construção de instrumentos e utensílios domésticos e notadamente para a 
alimentação, identificando-se a falha a partir inevitável forma de organização da sociedade capitalista, 
quando essa relação passa a ser predatória, pois os recursos naturais agora retirados para atender 
também à uma produção de mercadorias, observando-se a coisificação dos recursos naturais. MARX, 
Karl. O capital: crítica da economia política. Livro primeiro. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 295-302. 
12 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo, SP: Boitempo, 2013. 
13 Sobre fordismo, tem-se um período entre o pós-Segunda Guerra e as crises da década de 1970, 



27 
 

natureza passa a ser capturada como mercadoria em limites jamais praticados e 

através da exploração de novas tecnologias, que vão da eletrônica, biológica e 

genética. Assim, tal modo de exploração é elevado num patamar preocupante para 

atender as necessidades do ser humano e, via de consequência, do capital. 

As revoluções tecnológicas, científicas e industriais são fonte de argumento 

também para Karl Polany14 que as descreve como um fator que pouco a pouco foram 

modificando o cenário da natureza, em função do desenvolvimento da espécie 

humana e das suas relações sociais, delimitando-o na ocasião da Revolução Industrial 

ocorrida na Europa do século XVIII, por força de um capitalismo industrial poderoso 

que trazia também como consequência a ascensão de cidades industriais. Sendo 

assim, a ideia de uso e gozo da natureza, somadas às grandes descobertas 

tecnológicas que se deram durante a história, conduziram a humanidade a um 

caminho de desenvolvimento no qual se levou à mercantilização da terra, como se 

verifica em Polany15 quando afirma ter a terra se transformado no empreendimento 

mais fantástico dos nossos ancestrais. Sobre o assunto de uso, gozo e apropriação 

da natureza pelo ser humano, explica Boaventura de Souza Santos16 que:   

Ao reduzir a natureza à matéria-prima sobre a qual o homem soberano 
inscreve o sentido histórico do processo de desenvolvimento, a ciência 
moderna provoca uma ruptura ontológica entre o homem e a natureza 
na base da qual outras se constituem (ou reconstituem), tais como a 
ruptura entre as ciências naturais e as sociais. A natureza é 
desumanizada e o homem, desnaturalizado, e assim se criam as 
condições para que este último possa exercer sobre a natureza um 
poder arbitrário, ética e politicamente neutro". 

 

O despertar da espécie humana para o sistema de produção capitalista e a 

chegada para a Revolução Industrial na Inglaterra já no século XVIII são fatores 

primordiais no processo civilizatório para a degradação em grandes escalas do meio 

ambiente. Enfim, a institucionalização de um sistema de mercado no qual ambos, ser 

                                                           
estabelecido como um modo de organização e produção consolidado no início do século XX e nos 
Estados Unidos o qual consistia em submeter a produção na fábrica a uma progressiva divisão de 
tarefas através de mecanismos universais que resultavam num trabalho cada vez mais 
indiferenciado, sem necessidade de uma experiência prévia e qualificação, para enfim, compor o que 
passou a se denominar de linha de produção. MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. 
São Paulo, SP: Boitempo, 2013, p. 120. 
14POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus-
Elsevier, 2012. 
15 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus-
Elsevier, 2012. 
16 SANTOS, Boaventura de Souza.  A Crise do Paradigma.  In: SOUZA JR., José Geraldo (org.). 
Introdução Crítica ao Direito. Brasília: UNB, 1993. p. 61-74. 
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humano e natureza são mercadorias, o primeiro como mão de obra e o segundo como 

terra propriamente dita, caracterizam a produção como interação na relação entre o 

homem e a natureza, como explica Polanyi17, observando-se que tal relação está 

intimamente atrelada à concepção de um modo de ser antropocentrista. 

Tem-se que a mercantilização da terra ou coisificação da natureza em contraste 

com a real consciência da finitude dos recursos naturais resulta numa preocupação 

para o ser humano, caso contrário decorrerá um comprometimento com a sua própria 

sobrevivência, vez que tal preocupação foi pauta na Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento de 198718, destacando-se no seu relatório a ocorrência 

de audiências públicas com a informação de que haviam sido ouvidas pessoas de 

classes governistas e grupos de cidadãos, extraindo-se notadamente o sentimento de 

cooperação na construção de um futuro mais próspero, mais justo e mais seguro, 

assegurado o crescimento econômico pautado em políticas que mantenham e 

ampliem a base de recursos da natureza, administrando-os de forma que se mantenha 

o desenvolvimento humano.19 Um dos desafios desse desenvolvimento e destacado 

no próprio relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

1987, seria a situação das comunidades tidas por indígenas, tribais ou tradicionais20, 

as quais acumulam um vasto conhecimento e experiência tradicional, e, podem sofrer 

consequências a partir de uma exploração desmedida nos seus territórios, sem se 

observar e preservar suas culturas, sendo por demais importante e fundamental que 

o desenvolvimento seja de tal forma planejado, que se mantenha e se dissemine a 

consciência de harmonia com o ambiente natural, peculiar desses povos.21 

                                                           
17 POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus-
Elsevier, 2012. 
18 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. 
19 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. p, 30. 
20 O Decreto Legislativo 143 de 20 de junho de 2002 aprovou o texto da Convenção n.º 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, que fora ratificada e 
promulgado através do Decreto n.º 5051 de 19 de abril de 2004, observando-se que a Convenção 169 
da OIT é um Tratado Internacional de Direitos Humanos que reconhece a proteção aos povos indígenas 
e tribais, para que esses povos assumam o controle de suas próprias instituições, das suas formas de 
vida, desenvolvimento econômico e manter suas identidades, línguas e religiões. BRASIL. Decreto 
5051 de 19 de abril de 2004. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/decreto/d5051.htm> acesso em 03 outubro 2018. 
21 COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso futuro comum. 
Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. p, 125. 
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Para Morin22, existe uma dificuldade de pensar o presente, atribuindo aos 

seres humanos, especificamente aos que habitam o ocidente, uma carência 

cognitiva, a qual representa uma crise planetária e, necessariamente, um 

antagonismo na relação entre o próprio ser humano e a natureza, dificultando que 

aquele consiga atingir um estado de humanidade, livre das cegueiras de um modo 

de conhecimento que fragmenta os problemas fundamentais e globais, apontando 

como uma via de mudança, a aproximação das sociedades tradicionais, que em 

regra praticam uma política da humanidade com respeito aos saberes, fazeres, as 

artes de viver das diversas culturas, num equilíbrio da noção de desenvolvimento 

com a noção de envolvimento. 

 

 

1.2. Antropocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo e o antropocentrismo 

alargado na relação natureza e ser humano. 

 

Nesse raciocínio, conforme Milaré e Coimbra23 considerando o ser humano 

como ser vivo colocado acima de todos os demais, numa posição de superioridade e 

personagem central no mundo, verifica-se então uma concepção antropocêntrica na 

relação com a natureza, na qual se tem a composição do termo em forma híbrida 

proveniente do grego anthropos(homem) e do latim centrum (centro), funcionando 

assim numa ordem de importância partindo-se sempre do ser humano para com a 

natureza enquanto considerada de sua utilidade. Sendo assim, o termo 

antropocêntrico é sinônimo da expressão “ecologia rasa”24 de acordo com o 

argumento de Capra25 quando trata da forma centralizada de visão do ser humano 

diante da natureza, colocando-a numa posição marginalizada em comparação àquele, 

ou seja, acima e fora da natureza, atribuindo-lhe um valor apenas instrumental. 

                                                           
22 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Maria 
Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2013, p. 19/60. 
23 MILARÉ, Édis. COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x Ecocentrismo na Ciência 
Jurídica. Revista de Direito Ambiental, Curitiba, nº 36, out/dez 2004. 
24 Conforme argumento de Capra a expressão ecologia rasa é sinônima do termo antropocêntrico 
quando trata da forma centralizada de visão do homem diante da natureza, colocando-se numa posição 
marginalizada, acima e fora da natureza, sendo aquela na qual os seres humanos estariam situados 
como a fonte de todos os valores, atribuindo-se apenas um valor instrumental ou de uso da natureza. 
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: Newton 
Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 25. 
25 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 25. 
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No entendimento de Morin26, tal visão trata da condição e vocação do ser 

humano ser o único animal capaz de se tornar mestre e dominador da natureza para 

dela se apossar e modifica-la tendo como fim sua própria satisfação. De fato, o ser 

humano ao longo de sua existência passou a perceber a sua condição de satisfazer 

suas necessidades à custa da natureza. Toynbee27 argumenta que dentre todos os 

seres vivos habitantes da biosfera28, o ser humano foi o único capaz de se desenvolver 

e conseguir explorá-la ao ponto de nela tornar possível a inviabilidade da manutenção 

da vida, em qualquer tipo e escala, incluindo-se nessa possibilidade. 

De acordo ainda com Toynbee29, o ser humano é coetâneo dos demais 

sobreviventes de seres vivos porque são espécies relacionadas entre si, como os 

ramos de uma árvore que derivam de uma mesma raiz comum, e que passam a se 

diferenciar no processo de evolução, mas que, no entanto, o surgimento da natureza 

humana tem um fator determinante na sua percepção consciente, e não na sua 

característica anatômica, nem tampouco na sua habilidade adquirida ao longo do 

tempo. Sendo assim, tal percepção consciente foi determinante para a formação de 

um comportamento ético do ser humano antes não existente, fato que modifica toda 

a sua existência, distinguindo-o dos demais seres vivos no plano da ética, quando 

passa a deter uma característica que somente a si é peculiar, qual seja a característica 

consciente do bem e do mal, imprimindo na história a identidade humana30. 

Traçando-se um paralelo entre aquilo que se entende como um comportamento 

antropocêntrico e aquilo que deve ser feito em prol da natureza, Beckert31 explica 

sobre uma visão holística peculiar para que o ser humano obtenha melhores 

resultados sociais considerando certos valores éticos e morais. Ainda conforme a 

autora, necessariamente a visão do ser humano para com a natureza não pode ser 

                                                           
26 MORIN, Edgar. A via para o futuro da humanidade. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Mariza 
Perassi Bosco. Rio de Janeiro: Bertrand, 2013, p. 98. 
27 TOYMBEE, Arnold. A humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução de 
Helena Maria Camacho Martins Pereira. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, p. 42. 
28 Fritjof Capra em sua obra A Teia da Vida, trata da origem do termo biosfera e explica que o mesmo 
“foi utilizado pela primeira vez no final do século XIX pelo geólogo austríaco Eduard Suess para 
descrever a camada de vida que envolve a Terra.” CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova 
compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: 
Cultrix, 2006. p. 43.  
29TOYMBEE, Arnold. A humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução de 
Helena Maria Camacho Martins Pereira. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, p. 42. 
30 TOYMBEE, Arnold. A humanidade e a Mãe-Terra: uma história narrativa do mundo. Tradução de 
Helena Maria Camacho Martins Pereira. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, p. 42. 
31 BECKERT, Cristina. Dilemas da ética ambiental: estudo de um caso. Revista Portuguesa de Filosofia, 
Lisboa, n. 59, 2003, p. 675-687. 
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antropocentrista, todavia carece de que deve quebrar certos conceitos e valores e 

assim, fundamentar uma concepção biocêntrica, propondo então, uma ruptura geral à 

ideia antropocêntrica a partir de princípios que tenham como base um entendimento 

bidirecional, entre ser humano e natureza. 

Tal argumento encontra convergência com a ideia defendida por Capra32 ao 

tratar da ecologia profunda, ou seja, reconhece o valor de todos os seres vivos 

inclusive o dos seres humanos, de forma que não seja possível separar “seres 

humano – ou qualquer outra coisa – do meio ambiente natural”. Seria então, conforme 

Capra33, uma questão de mudança de paradigma, de ecologia rasa para ecologia 

profunda, e para tanto se requer uma expansão de percepções, maneira de pensar e 

de organização social na qual não se verifique o poder hierárquico, mas, que também 

ocorra uma mudança de hierarquias para redes, nas quais se verifique destaque para 

a questão dos valores. Assim acentua que: 

Toda questão dos valores é fundamental para a ecologia profunda; é, 
de fato, sua característica definidora central. Enquanto que o velho 
paradigma está baseado em valores antropocêntricos (centralizados 
no ser humano), a ecologia profunda está alicerçada em valores 
ecocêntricos (centralizados na Terra) [...] Quando essa percepção 
ecológica profunda torna-se parte de nossa consciência cotidiana, 
emerge um sistema de ética radicalmente novo.34 

 

Ao que parece, tem-se como concepção antagônica do antropocentrismo, o 

biocentrismo, a qual se afasta de uma característica individualista na relação entre ser 

humano e natureza, considerando-a também como sua parte integrante, conforme 

argumento de Milaré35, quando trata do valor da vida como um referencial inovador 

para as intervenções do ser humano no mundo natural, sendo então a vida de uma 

maneira geral destacando-se como ponto central para a proteção ambiental. De forma 

convergente, Dias36 aponta o biocentrismo como um comportamento fundado na 

preocupação com o bem-estar natural e com a preservação da natureza, 

                                                           
32 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 26. 
33 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 28. 
34 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 28. 
35 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência e glossário. 4 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 88. 
36 DIAS, Edna Cardoso, A tutela jurídica dos animais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p.86. 
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considerando-a um sistema complexo do qual o ser humano faz parte e tem a função 

de protegê-la e preservá-la. 

Seguindo-se com o desenvolvimento histórico da relação entre ser humano e 

natureza numa perspectiva moderna, tem-se ainda a observação de  Milaré e 

Coimbra37, destacando-se a concepção ecocentrista, ao contrário da concepção 

antropocentrista e muito próxima da concepção biocentrista, apresentando-se como 

um sistema de valores centrado na natureza e no qual o ser humano está situado em 

posição de harmonia e equidistante dos demais seres vivos e, dessa forma, não há 

espaço para valores utilitaristas dos ecossistemas. Ao que parece, considera-se uma 

visão ecocentrista, de acordo com o entendimento de Ost38, uma visão na qual o ser 

humano não teria quaisquer privilégios em relação à natureza, uma vez que deve ser 

considerado apenas uma parcela dessa, o que justificaria o seu retorno à natureza, já 

que esta tudo compreende, desde os seres bióticos aos elementos abióticos, e como 

consequência verificar-se-ia a subjetivação da mesma, passando a ser tratada como 

sujeito de direito com prerrogativas a opor aos seres humanos. 

Acerca das visões antropocentrista, biocentrista e ecocentrista, ao longo da 

relação entre ser humano e natureza, tem-se que há uma carência de evolução quanto 

ao paradigma estabelecido historicamente. Capra39 trata do assunto como um dos 

grandes problemas da atualidade, considerando um mundo cada vez mais globalizado 

e que necessariamente exige uma mudança do pensamento e percepção do homem, 

tendo em vista que os principais problemas de nossa época estão interligados e não 

poderiam ser entendidos isoladamente. No entanto, Capra40 insiste que também é 

necessária a percepção dos nossos principais líderes políticos, líderes das nossas 

corporações e dos professores das grandes universidades, de forma que seja possível 

se atingir proporções capazes de se conceber naturalmente uma visão holística41 do 

                                                           
37 MILARÉ, Édis. COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo x Ecocentrismo na Ciência 
Jurídica. Revista de Direito Ambiental, Curitiba, nº 36, out/dez 2004. 
38 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 
1995, p. 170-180. 
39 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 24. 
40 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 24. 
41 Por visão holística entende Capra ser aquela que “concebe o mundo como um todo integrado, e não 
como uma coleção de partes dissociadas”. Para uma melhor compreensão do mundo integrado, Capra 
enfatiza a distinção do termo holístico e do termo ecológico, sendo este compreendido como uma 
percepção não somente de um todo, mas, como esse todo está encaixado no ambiente natural e social. 
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 
2006, p. 25. 
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mundo e, dessa forma, reconhecer o ser humano que, as diversas soluções para os 

diferentes problemas da era moderna devem ser de uma vez por todas, sustentáveis. 

Com efeito, uma percepção holística pode facilitar uma compreensão mais 

ampla da natureza pelo ser humano, na direção de se alcançar um entendimento de 

verdadeira parceria com aquela. Como resultado, tem-se a formação desse ser 

humano que anseia por mudanças de comportamento e participação nas diretrizes 

que tratarão sobre formas de proteção ambientais, as quais serão fundamentais para 

o combate aos frequentes problemas ecológicos em escala mundial. No entanto, 

conforme explica Capra42, uma mudança de paradigma entre ser humano e natureza 

seria fácil se se considerasse apenas as mudanças nas percepções e na maneira de 

pensar. Ocorre, todavia, que tal modificação de paradigma se torna mais complexa 

em razão de uma necessidade de expansão de valores, transformando a ética 

ecológica para desenvolver uma ótica de rede interdependente que existe entre ser 

humano e os demais seres vivos.  

Verifica-se então que o ser humano na sua relação com a natureza, deve 

passar a perceber que aquela visão antropocêntrica se encaixa numa visão 

ultrapassada. Sendo assim, Boff43, argumenta sobre a emergência do 

desenvolvimento de um novo paradigma e uma nova relação ou diálogo com o 

planeta. De fato, passam a surgir novos valores e sonhos, novos comportamentos 

assumidos por pessoas e comunidades, e uma nova percepção da utilização da 

ciência com a natureza e não contra a natureza, destacando-se que em tempos de 

crise ambiental, os ordenamentos jurídicos tendem a incorporar regras e normas que 

tutelem a natureza sobretudo para preservá-la e garanti-la como um bem jurídico 

fundamental44. 

Boff45 aborda acerca de uma mudança de paradigma, apontando os obstáculos 

que necessariamente precisam ser afastados, enumerando-os: 1º obstáculo, 

referindo-se à ignorância dos seres humanos quanto aos estragos perpetrados à 

natureza, destacando uma visão arrogante e reducionista, na qual não se percebe o 

“todo”, apenas as partes; 2º obstáculo estaria no arraigado antropocentrismo, visão 

                                                           
42 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução: 
Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 26-29. 
43 BOFF, L. Princípio-Terra: a volta à Terra como pátria comum. São Paulo: Atlas, 1995, p. 33-36. 
44 BOFF, L. Princípio-Terra: a volta à Terra como pátria comum. São Paulo: Atlas, 1995, p. 33-36. 
45 BOFF, Leonardo. A opção-Terra: a solução para a Terra não cai do céu. Rio de Janeiro: Record, 
2009, p. 115/117. 
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que ainda se encontra enraizada no ser humano, como centro de tudo; 3º obstáculo 

estaria no tamanho do racionalismo do ser humano aliado à falta de sensibilidade, 

pouco carregadas de responsabilidade ética, a exemplo da tecnociência que cria o 

antibiótico, mas que produz também armas de destruição em massa; 4º obstáculo, 

configura-se no individualismo cultural que leva o ser humano a buscar satisfação das 

próprias necessidades, como uma característica moderna reducionista; 5º obstáculo, 

composto pela competição e concorrência como lei básica da economia, contribuindo 

para desigualdades sociais, enfatizando na transformação que se deu com a 

substituição da política pela economia capitalista ao longo da história; 6º obstáculo, 

causado pelo consumismo, ou seja, o consumir por consumir, além das necessidades 

e da capacidade de reposição da natureza, resultando num desperdício de recursos 

para as futuras gerações. 

Nesse sentido, Leite e Ayala46 retratam acerca de uma tendência na evolução 

de uma visão antropocêntrica, apontando que ganha espaço e importância uma 

defesa da natureza relacionada a um interesse intergeracional e no sentido de um 

desenvolvimento sustentável que preserve os recursos naturais para as gerações 

futuras, resultando num condicionamento humano, político e coletivo mais consciente 

com relação às necessidades ambientais, abrindo-se espaço para a consolidação de 

um alargamento do antropocentrismo ou antropocentrismo alargado, ou seja, passa-

se a se constatar uma responsabilidade, não só do Estado mas de igual forma da 

coletividade. Sendo assim, a visão de um antropocentrismo alargado vai mais além 

da questão de se atender as necessidades do ser humano quando da exploração 

econômica da natureza, mas, revela um novo paradigma de que a sua tutela deve 

buscar a “preservação da capacidade funcional do patrimônio natural”. 

Tem-se que ao se verificar a evolução da relação entre a natureza e o ser 

humano através de visões antropocentrista, biocentrista, ecocentrista e do 

antropocentrismo alargado, pode-se compreender a razão da apropriação 

indiscriminada dos recursos naturais para se atender a um desenvolvimento 

econômico, mas que, posteriormente, resulta na compreensão da necessidade 

irretroativa da perspectiva para uma mudança de paradigma. 

                                                           
46 LEITE, José Rubens Morato e AYALA, Patruck de Araújo. A transdisciplinaridade do direito ambiental 
e a sua equidade intergeracional. http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15418, 
V21, nº 41. Sequência, UFSC, Florianópolis, 2000, p, 117-121. 

http://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15418
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Observa-se, todavia, quando se confere à coletividade a obrigação de defesa 

ambiental de forma compartilhada, bem como uma concepção de direitos para 

aqueles que ainda nem os tem subjetivamente, pela simples razão de não existirem, 

tratando-se então da questão da intergeracionalidade47 do direito ambiental, 

afastando-se no diploma legal definitivamente a compreensão de sua proteção 

individual. Sobre intergeracionalidade, Leite e Caetano48 refletem estar relacionada à 

natureza e não pode ser concretizada sem que se pense como valor autônomo 

juridicamente considerado, servindo, inclusive, como limite ao exercício de direitos 

subjetivos, ou seja, a garantia de sua preservação está dissociada da ideia de posição 

jurídica individual. Ademais, posição inclusive enfatizada por Marx49, quando afirma 

que “uma sociedade inteira não é proprietária da terra. São apenas possuidoras, 

usufrutuárias dela, e como boni patres familias (bons pais de família) tem de legá-la 

melhorada às gerações vindouras”. 

Na concepção de Canotilho50, considerando mudança de paradigma na relação 

entre ser humano e natureza, a proteção jurídica da natureza deve considerar um 

comunitarismo ambiental ou uma comunidade de responsabilidade ambiental 

sustentada na ativa participação do cidadão51, mesmo porque, continua afirmando que 

“parece indiscutível que a tarefa “defesa e proteção do ambiente”, “defesa e proteção 

do planeta Terra”, “defesa e proteção das gerações futuras”, não pode e nem deve 

ser apenas uma tarefa do Estado ou das entidades públicas”, e sendo assim, para sua 

legitimidade, esse dever público e compartilhado de proteção ambiental, deverá ter 

um suporte constitucional. 

                                                           
47 Hans Jonas (2006) trata sobre a intergeracionalidade como um princípio responsabilidade no qual os 
direitos que advêm para o homem numa relação contemporânea com o meio ambiente, devem ser 
considerados numa nova perspectiva ética, mais adequada para a forma de atuação humana perante 
o meio ambiente, baseado na premissa do “aja de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis 
com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra”. JONAS, Hans. O Princípio 
Responsabilidade. Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica. Tradução de Marijane Lisboa, 
Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006, p. 47. 
48 LEITE, José Rubens Morato; CAETANO, Matheus Almeida. Breves reflexões sobre os elementos do 
Estado de Direito Ambiental Brasileiro. In: Ferreira, Heline Sivini; Leite, José Rubens Morato; Caetano, 
Matheus Almeida. Repensando o Estado de direito ambiental no Brasil. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2012, p. 81-82. 
49 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro primeiro. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 
295-302. 
50 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado Constitucional Ecológico e democracia sustentada. In: 
FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. Estado de Direito Ambiental: tendências, 
aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 37-38. 
51 A pesquisa notadamente trata da participação cidadã quanto às questões ambientais e, por diversas 
vezes durante todo o texto, tal expressão poderá se apresentar como participação pública, participação 
da sociedade, participação do cidadão, dependendo da forma como é retratada pelos diversos autores 
citados, porém, sempre com a mesma característica. 
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Com efeito, a norma ou a lei em si não seriam suficientes para impor e resolver 

a proteção e tutela à natureza, mas, a constatação de uma ética de comportamento 

da sociedade alicerçada num interesse de equidade intergeracional. Ocorre que, 

verifica-se na argumentação de Machado52 que a participação popular ainda é 

incipiente, e está em desenvolvimento, mesmo que as legislações pelo mundo já a 

vinham incluindo em seus textos nos assuntos ambientais, apontando ainda que “a 

participação cívica na conservação do meio ambiente não é um processo político já 

terminado”, e sobre essa participação afirma também que seus “fundamentos foram 

bem-lançados em todo o mundo, mas o edifício da participação tem muitos setores 

para serem concluídos”.  

De acordo com Leite53, a participação da sociedade nos assuntos de proteção 

à natureza, direciona para uma visão cada vez mais democrática e que proporcionará 

uma vertente de gestão participativa no Estado e por certo estimulará o exercício da 

cidadania mais direcionada ou objetivamente com vistas ao gerenciamento da 

problemática ambiental. 

Nesse sentido, convergem Leite54 e Machado55, em participação democrática, 

quando indicam outros atores para a proteção ambiental, além do cidadão, mas 

também os grupos de cidadãos e as ONGs, dentre outros, mas evidenciam que é num 

Estado democrático possuidor e incentivador de uma legislação específica que se 

torna tal participação viável. Aduz ainda Leite56 que a participação popular se completa 

com a informação e a educação ambiental, vez que participação sem informação, “não 

é credível nem eficaz, mas um mero ritual” 

A modificação de paradigma que vem sendo submetida a relação entre ser 

humano e natureza, e que partiu de uma visão antropocentrista, foi buscando um 

caminho para a percepção de um cidadão mais preocupado e participativo com a 

causa ambiental, exigindo uma mudança de consciência, destacada pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 199157, e que por sua vez exige 
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grandes mudanças no modo de os governos e as pessoas abordarem as questões do 

meio ambiente, do desenvolvimento e da cooperação internacional, tendo em vista 

que tais mudanças são provenientes de uma crise ambiental instalada. Ocorre que, 

as dificuldades de mudança são enormes conforme detectou o próprio relatório da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 199158, quando 

aponta que: 

Os responsáveis pela administração dos recursos naturais e pela 
proteção do meio ambiente estão institucionalmente separados dos 
responsáveis pela administração da economia. O mundo real, onde os 
sistemas econômicos e ecológicos estão interligados, não mudará; o 
que tem de mudar são as respectivas políticas e instituições. 

 

A respeito de cidadania participava Canotilho59 explica que sua consecução 

passa por um Estado de Direito Democrático e obrigatoriamente pela tomada de 

consciência global da crise ambiental compreendendo uma ação conjunta do Estado 

e da coletividade na proteção ambiental, ou seja, trata-se de uma responsabilidade 

solidária e participativa, unindo de forma indissociável Estado e cidadãos na 

preservação da natureza. 

Sendo assim, a partir de uma análise da relação entre ser humano e natureza 

ao longo do tempo, compreendendo-a desde uma concepção antropocêntrica em 

direção a uma perspectiva contemporânea transindividual, coletiva e solidária, 

reconhecendo-se que a natureza é um bem a ser protegido, verifica-se a necessidade 

de apontar os fundamentos de um cidadão mais afeito às questões ambientais 

considerando a sua conscientização de um dever compartilhado de proteção ao meio 

ambiente resultado de uma modificação do paradigma contemporâneo da relação 

entre o ser humano e natureza. 

 

 

1.3. Relação natureza e ser humano no processo de colonização no Brasil. 

 

Na discussão que envolve a relação entre natureza e ser humano, e, 

considerando o objeto de estudo, importante se verificar historicamente a questão da 
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coisificação e mercantilização as quais foram sendo impostas à natureza 

institucionalizando-se dentro de um sistema de mercado cuja característica seria a 

produção como resultado da interação dessa relação, arraigada à concepção de um 

modo de ser antropocentrista. 

Dessa forma, oportuno se considerar que a proteção ambiental no Brasil teve 

uma evolução legislativa, inclusive com a institucionalização de locais de 

preservação, sendo então necessária a análise histórica do processo de colonização 

brasileira, para se verificar se de alguma forma ocorrera a expulsão da natureza 

numa evolução da mercantilização no país, destacando-se os resultados danosos e a 

dificuldade para se estabelecer num Estado a consciência de uma cidadania mais 

participativa e voltada para as questões ambientais. 

Destaca Figueiredo60 que no estudo da história do Brasil, para se compreender 

a aplicação da sua legislação ambiental vigente, é fundamental ter uma noção das 

causas da crise ambiental contemporânea e que passam necessariamente por três 

problemas culturais recorrentes, quais sejam, o descontrole fundiário, a degradação 

ecológica e a desigualdade social. Assim sendo, tais problemas teriam tido seu início 

a partir da ocupação que ocorrera no Brasil durante seu processo de colonização no 

período que se iniciou em 22 de abril de 1500 e que foi marcada por uma devastação 

violenta das florestas em busca de riquezas, e que compreenderia desde Cabo Frio 

até o Cabo de São Roque, indo de encontro ao ritmo lento que a natureza impunha 

aos grupos indígenas, habitantes naturais do país, conforme explica Figueiredo.61 

A característica da violenta exploração da natureza a partir dos descobrimentos 

no século XV tem na explicação de Prado Jr.62, que a perspectiva da colonização 

europeia, essencialmente a portuguesa, era de se portarem os colonizadores como 

traficantes impulsionados por suas empresas em razão do momento em que se 

achavam para proveito do comércio europeu. Nesse sentido, Figueiredo63 destaca que 
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realmente a ideia inicial na colonização não era a de povoar, mas sim de explorar, 

mesmo porque o velho continente ainda não havia se recuperado da perda 

populacional resultado da peste negra e, a ideia do povoamento apenas iria surgir no 

momento que seria adequado organizar a produção de gêneros. E acrescenta que, 

construir um novo país jamais fora a intenção colonialista, mas, tão somente favorecer 

a produção mercantilista da Metrópole. 

Desta feita, revela Sodero64 que no ano de 1530 se deu uma expedição 

comandada por Martim Afonso da Souza, com a finalidade de promover a distribuição 

de terras no Brasil tendo como base legal as Sesmarias Portuguesas, cujo início 

formal se deu no ano de 1532, durando um período de quase três séculos, cujo fim se 

opera com a Resolução de 17.6.1822, confirmada pela provisão de 22.10.1823. 

Percebe-se que no processo de colonização brasileira, a ocupação da terra e 

sua exploração, objetivavam um fim específico que estaria previsto no sistema legal 

português, a partir da utilização da Lei das Sesmarias. Contudo, cumpre-se esclarecer 

o que foi tal instituto, suas razões e quais resultados se esperavam da sua aplicação 

em terras portuguesas e em quais situações chegou a ser implementada no Brasil. 

É possível tratar da Lei das Sesmarias correlacionando-a com situações 

coetâneas, mesmo porque, a sua aplicação tem consequências para o modo de 

ocupação da terra e exploração da natureza e produção do capital que o Brasil foi 

sofrendo ao longo da história, e inclusive refletindo na evolução da legislação 

ambiental, diante da maciça exploração ambiental. 

Conforme lição de Rau65, a análise da Lei de Sesmarias permite fazer 

compreender a história rural no país, mesmo porque fora uma das primeiras leis 

agrárias a erigir da Europa, aproveitando e revivendo certos preceitos antigos, leis 

esparsas e costumeiras isoladas. Assim, de acordo com o estudo de Lopes66, a Lei 

de Sesmarias deve ter sido criada em 1375 ou pouco antes, no governo de D. 

Fernando, último rei da primeira dinastia portuguesa, elaborada por juristas da época, 

num dia em que foram juntados ‘[...] comdes, e prelados, e mestres, e outros fidalgos, 

e cidadãos de sua terra [...]’. Por outro lado, Barros67 registra que a Lei de Sesmarias 
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foi promulgada na data de 28 de maio de 1375 em Santanrém, local que fora publicada 

no reinado de D. Fernando e incorporada às Ordenações Afonsinas posteriormente. 

O significado de “sesma” mais próximo da realidade da época, correspondente à sexta 

parte de qualquer coisa, ou ainda a pensão de sexto, já que o contrato da enfiteuse 

era o mais habitual, conforme a transcrição das Ordenações Filipinas por Cândido 

Mendes de Almeida68, através do entendimento que teria do vocábulo sesmaria do 

Elucidário de Fr. Joaquim Santa Rosa do Viterbo. 

Na pesquisa de Sueyoshi69 verificam-se três fatores que foram influência para 

a promulgação da Lei de Sesmarias, tais quais a peste negra, a guerra e o êxodo 

rural, que contribuíram para a diminuição da população rural em Portugal, somados à 

característica da rudimentariedade das técnicas de plantio à época. Todavia é 

importante destacar que a Lei de Sesmarias tinha um objetivo de realinhar a 

agricultura portuguesa, mas, impunha certos limites a exemplo da produção de gado, 

com o fim de favorecer os grupos mais abastados do reino, obviamente aqueles que 

detinham o poder de confecção e aplicação das leis, conforme coloca Tavares70. 

Nesse raciocínio já incorria Rau71 na observação de que a Lei das Sesmarias 

tinha como fim benesses à nobreza mesmo diante das tormentas que passava 

Portugal à época e, não foram poupados esforços para se alastrar os limites do reino, 

em específico o de D. Fernando, até se alcançar a estabilidade através dos portos 

movimentados, com o crescimento das cidades marítimas e comerciais, bem como 

nas possessões ultramarinas. 

Ao longo dos séculos, afirma Lemes72, acusada de violentar a liberdade do 

cidadão e de ser um verdadeiro ataque à propriedade individual, além de recurso 

violento para aumentar os proventos do erário régio, encontra-se justamente na Lei 

das Sesmarias uma harmonia imparcial com as condições de seu tempo: a violência 

da lei corresponde à violência da crise. O mesmo Lemes73 leciona que a partir das 
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dificuldades pode-se promover avanços, explicando que pelos homens do Trezentos 

e Quatrocentos português, no anseio por medidas que pudessem dar solução aos 

problemas que estavam vigentes à época, para além das técnicas, passavam a 

elaborar e decretar leis, ordenações e circulares que pudessem servir de remédio para 

os males detectados. 

Tais leis tinham então, e em verdade, um único objetivo diante da crise que 

despontava no século XIV, qual seja o de proporcionar a força e o impulso necessários 

para a agricultura cujo fim seria acudir as necessidades de Portugal e das exportações 

que passavam a ser frequentes, bem como tais exportações eram responsáveis por 

manter a riqueza dos senhorios. 

A crise da agricultura portuguesa teve uma origem na mudança da sua forma 

de produção em função da internacionalização da sua economia, muito comum 

naquela época na Europa do século XIV. Na análise de Anderson74 tem-se a reflexão 

de que a produção do milho, cereais haviam sido diminuídas às custas de outros 

produtos, como as vinhas, linho, lã ou pecuária, em razão da diversificação da 

economia feudal europeia juntamente com o crescimento do comércio internacional, 

cuja consequência se deu diretamente num aumento na dependência da importação 

e aos perigos a ela correlatos. 

Sendo assim, a crise da agricultura que levou à formação de leis a exemplo das 

Sesmarias, tem uma razão na lição de Heers75, justificada na situação ecológica 

precária nos campos portugueses oriunda dos “intensos desbravamentos [...] que 

provocaram uma transformação radical nas paisagens, a mais espetacular na história 

do campo. Por toda parte, os camponeses fizeram recuar bosques, as landas e as 

terras incultas”. O que corrobora com o pensamento de Anderson76, quando afirma 

que “[...] o processo da agricultura medieval incorria agora em suas próprias perdas”. 

Sobre o assunto, Lemes77 comenta que naquela época, século XIV-XV, a 

legislação vinha a reboque dos fatos, constatando-se da violenta crise agrícola que 

enfrentava a Europa e, no caso, destacando-se Portugal em razão da Lei das 

Sesmarias, uma vez que, era inevitável o desgaste do solo como consequência do 
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desequilíbrio ecológico produzidos pelos avanços que eram alcançados com a 

agricultura. Prossegue Lemes78 na reflexão de que o século XIV foi palco de grandes 

transformações complexas, sobretudo no reino de D. Fernando em Portugal, 

considerando-se as guerras que se envolveu, as revoltas populares que suportou, o 

desamparo e o abandono das terras, formaram um contributo para o fracasso das 

lavouras e a queda da produção de cereais. 

Tem-se que tais observações importam num nítido cenário de forçoso 

mecanismo legal que explorava de forma irregular a natureza para reerguer uma 

agricultura que sucumbia a alguns males da época, tais como a forma como se 

explorava a terra, as epidemias como a peste negra, as guerras e revoltas que 

diminuíam a mão obra, aliada ainda à situação de sua escassez passar também pelo 

abandono da terra para as cidades, resultando num outro cenário, conforme Lemes79, 

de uma justaposição que acabava por retirar os braços indispensáveis que deveriam 

servir no campo. 

O cenário que se apresentava na Europa e especificamente em Portugal, faz 

com que a Lei das Sesmarias surja como a solução para a falta e carestia de cereais 

fomentando o aumento da sua produção, todavia fazendo com que os proprietários 

de terras fossem coagidos a cultivar sob pena de sofrer a expropriação, como uma 

saída para resolver o abandono das terras, conforme observação de Rau80, pontuando 

ainda, ao realizar a transcrição acerca dos motivos que foram expostos na Lei de 

Sesmarias, ser contumaz a preocupação em tornar as terras produtivas 

especialmente para o trigo e cevada, ambas matéria-prima do pão, vez que, trata-se 

do alimento básico para diversos povos, com o objetivo também de resolver a questão 

da carestia de alimentos, bem como uma outra grande preocupação a partir da 

produção do trigo, cevada e milho numa tentativa de organizar toda a vida rural de 

Portugal, deixando de lado o “[...] montado e o rebanho, o olival e a vinha, a 

importância das colheitas arbustivas e arbóreas.”, sinaliza Rau.81 

Dessa forma, verifica-se na percepção de Heers82 que o rigor imposto pela Lei 

das Sesmarias quanto à necessidade, quase que obrigatoriedade da produção 
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agrícola, contribuiu para o abandono da lavra, em função da dificuldade ou ausência 

de mão obra uma vez que a população tomava a direção das cidades, tanto em razão 

do estilo de vida que proporcionavam diante das relações sociais que despontavam, 

como em razão por ser o símbolo de uma liberdade não percebida no campo diante 

do rigor legal imposto. 

Percebe-se que a força ou rigor excessivo da Lei de Sesmarias de acordo com 

Sueyoshi83 está presente em quase todo o seu texto através do verbo constranger, 

numa demonstração clara do legislador quanto a preocupação com o problema da 

escassez de alimentos, sendo nítido o sentido da compulsoriedade com fins de 

aumentar a produção agrícola. Assim, apesar da necessidade que se fazia impor 

através do instituto legal, limitações eram decorrentes durante a sua aplicação, da 

forma como fora observado por Rau84 ao comparar com a Lei das Sesmarias não só 

os males a remediar, mas com relação à taxa dos salários e a limitação da faculdade 

do trabalhador rural ter a oportunidade de procurar livremente ocupações mais 

remuneradoras, esclarecendo que esse movimento foi simultâneo de elaboração e 

promulgação de leis com esse sentido em toda a Europa. 

A questão da obrigatoriedade de produção agrícola tem consequências quanto 

ao modo de aquisição e posse da terra, bem como se verificavam formas de fiscalizar 

tanto o seu uso quanto aqueles que efetivamente poderiam trabalhar nela ou não. No 

estudo de Sueyoshi85 extraído da Lei de Sesmarias no Livro IV, Título LXXXI, n.8 e n. 

10, tem-se que aqueles que não provassem a condição de lavradores, seriam 

açoitados como pena, numa forma de coibir a vadiagem, estando livres de tal sanção 

os que comprovassem mediante certidão régia, a condição de mendigos, conforme se 

acrescenta da observação de Rau86 quanto ao n. 11 do mesmo Livro IV, Título LXXXI. 

Com o objetivo diverso daquele previsto na instituição originária das Sesmarias 

Portuguesas, no Brasil o principal fim fora o de expansão do sistema capitalista, 

através das doações por capitanias hereditárias, percebendo-se que a exploração da 

natureza seria feroz, quando se tem constatada a voraz exploração do pau-brasil 
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adentrando-se nas terras virgens, segundo observação de Wainer87. Somando-se a 

tal característica do regime de posse da terra, no qual havia a previsão dos donatários 

disporem de forma plena, não haveria lugar para outro tipo de exploração senão o da 

grande propriedade, conforme Prado Jr.88, já que a exemplo do cultivo da cana-de-

açúcar, ser muito mais rendosa a partir de latifúndios. 

Implementada a Lei de Sesmarias no Brasil colônia, tem-se por meio desse 

instituto jurídico o início da formação do latifúndio brasileiro, conforme expõe 

Figueiredo89, fazendo a diferenciação do instituto que fora aplicado em Portugal e suas 

razões, com a forma e razões que foram aplicadas no Brasil. Conquanto em Portugal 

as Sesmarias tinham lugar para solucionar o problema da decadência da agricultura 

em minifúndios principalmente em razão do abandono das terras, no Brasil, o objetivo 

era o de ocupar uma enorme extensão de terra, a qual naquele momento nem se tinha 

a real percepção do seu tamanho, e, ainda, a concessão de terras pelo reino através 

do D. João III a Martim Afonso de Souza, tinha o caráter perpétuo e de doação plena, 

ainda que fosse condicionada ao cultivo. 

Figueiredo90 assevera que a história feudal de colonização no Brasil teve como 

característica o mau aproveitamento das terras que culminou na formação dos 

latifúndios improdutivos, bem como à exploração predatória dos recursos naturais, 

escravismo e total desrespeito aos direitos dos trabalhadores, numa clara 

demonstração que a história econômica brasileira sempre evoluíra em caminho 

oposto ao da função social da propriedade, absolutamente o contrário do que se 

verifica no art. 186 da CF/88, destacando que foi a partir do ano de 1500 que fica 

marcado o início do genocídio dos índios, de uma tradição escravocrata, má utilização 

do solo, total desperdício dos recursos naturais e devastação das florestas. 

Tal voracidade na exploração da terra se justificava em razão da monocultura 

que era ditada pelo mercado. Dean91 destaca que entre 1550 a 1700 foram 
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derrubados pelo menos 1000km² de Mata Atlântica para a exploração da cana-de-

açúcar, praticamente não se dando margem ao cultivo regular de outros gêneros de 

subsistência. Nessa toada, Figueiredo92 comenta que foi no Brasil das Sesmarias que 

vai de 1530 a 1822 que restou como consequências a formação dos latifúndios 

destinados à monocultura bem como num sistema predatório de derrubadas de matas 

e uso do solo sem qualquer preocupação dos sesmeiros na conservação dos recursos 

naturais. Sobre a forma de exploração degradante, Leite e Ferreira93 também apontam 

que no período de transição do Império para a República no Brasil, registrou-se um 

intenso processo de degradação ao seu patrimônio natural em razão da expansão de 

monoculturas a exemplo da cana-de-açúcar, exportação de madeira, resultando num 

excesso que teve que ser suportado pelo solo e vegetação. 

Sobre a propriedade no Brasil, Dean94 destaca a forma como o colonizador 

europeu considerava a questão indígena, a propriedade das florestas e dos recursos 

naturais, negando-se por decretos régios quaisquer direitos legítimos ao espaço que 

era ocupado pelos povos originários do território brasileiro; no entanto, revela que 

esporadicamente os donatários concediam faixas limitadas de terra para serem 

ocupadas pelas aldeias indígenas, muito embora com a supervisão de missionários, 

tudo isso como parte de uma política eurocêntrica de expropriação que inicialmente 

se seguia à ‘descoberta’, ‘conquista’, ‘pacificação’, civilização’ e ‘salvação’. Ademais, 

convergindo com tal reflexão, a colonização europeia no Brasil, destacando-se a 

portuguesa e a francesa, conforme Guimarães95, revelava algo comum quanto à 

devastação das florestas para retirada de toras de pau para produção de tinta. 

Acerca de tal devastação da natureza que ocorrera naquela época e naquelas 

condições, Caio Prado Jr.96 explica acerca dos seus resultados, tais como a formação 

de desertos estéreis em razão da comodidade do colonizador que preferia buscar os 
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solos frescos que não exigiam grandes esforços para preparação ao cultivo, além de 

que, esse procedimento criava vácuos de matas em torno dos engenhos, dificultando 

o acesso à lenha tão essencial no modo de produção da época e, como consequência 

grave e mais comum, tinha-se o abandono do engenho. Ademais, Figueiredo97explica 

que tal procedimento não se fazia em razão de uma ignorância do colonizador, mas, 

para atender um modelo agrário da época voltado para a exportação que exigia pressa 

na exploração a fim de resultados mais rápidos, o que resultava numa grande 

dificuldade para a construção de um país bem como para a preservação da natureza. 

Sueyoshi98 verifica no texto da Lei de Sesmarias a forma do cultivo na 

agricultura, com menor destaque e preferência da pecuária, exatamente para que se 

cumprisse um dos seus fins que era o de fomentar o plantio e colheita de grãos. 

Todavia, as técnicas utilizadas para o cultivo da terra, destaca, era essencialmente o 

da queimada, sobretudo em razão da mão de obra insuficiente para tal mister, bem 

como tal técnica era menos trabalhosa do que a derrubada do mato e o roçar da terra, 

sendo ainda tal técnica muito utilizada em alguns lugares na contemporaneidade. 

A utilização do fogo como instrumento fundamental de uma agricultura 

primitiva, fora uma característica presente durante a exploração do solo brasileiro 

desde a sua colonização, utilizada sem distinção tanto pelo índio e como pelo europeu, 

descrevendo Figueiredo99 a forma de preparação da terra através da derrubada, 

queimadas e replantio, até que o solo fosse exaurido e abandonado, fazendo-se surgir 

dali, uma vegetação de ‘tipos arbustivos enfezados’, diferentes daquilo que constituía 

a floresta primitiva. 

Ademais, Dean100 revela ainda que tal técnica de queimada das florestas não 

era um privilégio dos europeus, mas, já era muito bem utilizada pelos índios, 

contribuindo para reduzir a complexidade da biomassa em áreas da Mata Atlântica 
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durante os anos que antecederam a chegada dos colonizadores, ocorrendo então a 

sua sequência por diversos fatores, a exemplo do emprego de pouca mão de obra. 

Com o tempo, a forma de exploração da natureza nas terras brasileiras passa 

a ser uma preocupação, ou pelo menos entra na pauta de discussão política, tendo-

se como marco inicial o primeiro ensaio com reflexões políticas acerca de temas 

ambientais de autoria do brasileiro Baltasar da Silva Lisboa, em 1786, de título 

Discurso Histórico, Político e Econômico dos Progressos e Estado Atual da Filosofia 

Natural Portuguesa, Acompanhado de Algumas Considerações sobre o Estado do 

Brasil, revela Figueiredo101. 

A partir daí, ensina Figueiredo102, é possível se perceber na história que ‘a 

consciência ambientalista brasileira é herdeira de uma tradição secular’ e vai mais 

além, colocando que tal consciência é fruto de um pensamento crítico resultado de 

um modo de exploração no qual ‘o meio ambiente foi continuadamente vilipendiado 

pelo sistema da monocultura e do escravismo’, considerando o surgimento de um 

número de críticos ambientais brasileiros103, os quais não aceitavam a destruição 

ambiental, assumindo uma postura essencialmente crítica, sob uma base de que a 

natureza tinha um significado econômico evidente, que iria de encontro ao que seria 

o embrião do que hoje se denomina de desenvolvimento agrário não-sustentável. 

Sendo assim, na reflexão de Figueiredo é possível já se destacar no século 

XVIII, um dos seus maiores méritos, qual fora o de estabelecer a conexão clara e 

precisa dos três elementos que caracterizavam a ‘retrógrada política agrária’ do Brasil 

pré-republicano, a saber: 1. A monocultura em latifúndios; 2. A degradação ambiental 

irresponsável; 3. A escravidão, resultando numa convergência praticamente dois 
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séculos depois, para uma filosofia de política agrária sustentável cujo teor se encontra 

atualmente no art. 186104 da CF/88. 

 

 

1.4. Estado e a relação com a natureza como direito difuso 

 

Na discussão da relação entre ser humano e natureza, cabe destacar as 

alterações que foram ocorrendo no modelo de Estado conquanto se verifica que de 

início não houve tamanha preocupação com a natureza, como ocorrera historicamente 

em função da legalização da sua exploração desmedida, citando-se o caso 

anteriormente tratado quanto a forma de colonização do Brasil, e por quais razões se 

caminhou para uma perspectiva de cada vez mais se afirmarem direitos coletivos, a 

exemplo do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e de 

responsabilidade de todos. 

Acerca de novos direitos, incluindo-se o direito constitucional ao meio ambiente, 

verifica-se na lição de Milaré105 que no Estado Social de Direito, há uma facilidade 

com que novos direitos são declarados, no entanto, contrapõe-se a minguada atuação 

prática dos mesmos, sendo extremamente difícil torna-los efetivos, a exemplo dos 

direitos sociais das crianças e dos velhos, das mulheres, dos trabalhadores, dos 

deficientes, dos índios, dos consumidores e, do meio ambiente.106 

A Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento107, discutiu 

acerca de uma mudança de consciência que exige grandes modificações no modo 

como os governos e as pessoas passam a abordar as questões do meio ambiente, do 

desenvolvimento e da cooperação internacional, considerando as mudanças 

provenientes de uma crise ambiental108, que induzem o Estado a apresentar 
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mudanças na direção de um Estado de Direito Ambiental109. Ademais, a crise 

ambiental é um dos resultados de uma sociedade de risco110 a qual sofrerá em razão 

do seu crescimento econômico contínuo as consequências de uma catástrofe 

ambiental, uma vez que não ocorre uma adequação dos mecanismos jurídicos para 

solucionar os problemas dessa sociedade tão complexa, diretamente vinculada à 

conformação do Estado à ficção do Estado de Direito Ambiental, no qual seria possível 

criar e disponibilizar meios eficazes de proteção à natureza.111 

Sendo assim, preliminarmente à ideia de tratar sobre um Estado de Direito 

Ambiental, necessário discutir o próprio Estado, cuja expressão jurídica tem origem 

na democracia liberal, mas que, no entanto, conforme Silva112, mostrou-se ao longo 

da história insuficiente, quando não se verifica entre ambos uma sintonia, evoluindo-

se de um Estado de Direito, para um Estado Social de Direito e, após, para um Estado 

Democrático de Direito, verificando-se de igual forma, a questão da cidadania 

participativa ao longo dessa evolução. 

Dallari113 trata das causas da origem do Estado, fazendo um destaque para 

aquelas que seriam econômicas ou patrimoniais, pautada na consagração da 

propriedade privada e nas várias formas de sua aquisição com base na acumulação 

de riquezas, seguindo a inteligência de Engels114 no sentido de que o Estado surge 
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como uma instituição para preservar a manutenção permanente da divisão da 

sociedade em classes dominantes e não dominantes, com a primeira sempre 

explorando a segunda.  

Tem-se que o Estado antigo decorreu de um momento da história da sua 

evolução na qual não havia uma distinção aparente entre família, religião, o próprio 

Estado e organização econômica, no entanto, conforme Dallari, com características 

predominantemente de possuir uma natureza unitária e teocrática115. Acrescente-se 

que em linhas gerais, segundo Maluf116, o Estado Antigo compreende o período da 

Idade Antiga que vai desde 3000 a.C. até o século V da era cristã, carregando a 

característica da monarquia absoluta como forma de governo, exercida em nome dos 

deuses, mantido pelas forças das armas, havendo uma instabilidade dos seus 

territórios, em razão da conquistas e derrotas ao longo do período. 

No Estado Grego, de acordo com Dallari117, não se tem notícia da unicidade, 

destacando-se a dominação de uma elite nas decisões de caráter público do Estado, 

constituindo-se naquele momento os cidadãos, pois dessa forma, o controle político 

permaneceria em posse de poucos e, com uma característica de cidade-Estado, na 

qual não havia a ideia de expansão territorial, mesmo nas situações de conquista, não 

ocorreria a integração entre vencidos e vencedores. 

Apesar de ser apontado como a fonte da democracia, o Estado Grego explica 

Maluf118, nunca chegou a ser um Estado democrático na acepção moderna do direito 

público, isto porque, na composição da sua população, cerca de 60% era de escravos, 

acrescentando-se os estrangeiros, ocorrendo que apenas uma minoria era 

considerada por cidadãos, aqueles soberanos que conduziam a política na Polis, 

assim denominado o Estado-Cidade. Contudo, destaca-se segundo Maluf119, a 

evolução desse Estado Grego que nunca também chegou a ser um regime tirano ou 

déspota, atingindo em um dado momento, fins do século IV a.C, através do Estado 

ateniense um corpo de leis, bem como uma composição do Conselho de Anciãos de 

forma eletiva, subordinado à Assembleia dos Cidadãos, com as magistraturas 

temporárias, com a escolha das pessoas pela Assembleia Geral para atuarem com 
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mandato de um ano, com a obrigação daqueles investidos em funções públicas, 

prestarem contas, conferindo-se a característica da participação política, sendo a 

maior expressão da democracia grega. 

Num Estado Romano, nota-se uma característica da organização com base 

familiar, mantendo-se a mesma concepção de povo ou cidadão registrada no Estado 

Grego, ocorrendo apenas no final do período do Estado Romano, já na iminência do 

Estado Medieval, a integração política dos povos conquistados, mantendo-se a 

unidade do poder político120.  Acerca do Estado Romano, Maluf121 comenta como 

sendo muito semelhante ao Estado Grego em razão de uma aproximação do 

parentesco étnico, destacando além da distinção que se fazia entre direito e moral, 

por uma limitação da ordem pública, havia sobre a propriedade privava um direito 

garantido pelo próprio Estado, bem como garantia a liberdade de se fazer ou deixar 

de fazer algo senão em virtude de lei. 

Já na evolução para um Estado Medieval, explica Dallari122, conjugam-se o 

cristianismo, as invasões bárbaras e o feudalismo como suas três características, 

numa preparação para o que viria a ser o Estado Moderno, em razão da aspiração à 

universalidade que se pregava com o cristianismo, diante dos constantes 

fracionamentos de poder por ocasião das invasões bárbaras, as quais resultavam 

numa precariedade das chefias, indefinição de fronteiras políticas, constantes 

situações de guerra que terminavam por inviabilizar o comércio, favorecendo na época 

a influência do feudalismo baseado em pequenos produtores individuais voltados para 

uma produção de subsistência. 

Na lição de Maluf123 se percebem as mesmas observações, enfatizando-se que 

no Estado Medieval ocorria uma confusão entre direito público e privado, resultando 

que os proprietários de terras também se investiam de direitos soberanos sobre as 

pessoas que residiam nos seus domínios, contribuindo para a formação do feudo, que 

tinha uma característica patrimonial de base familiar. Aliás, aduz ainda, fora uma das 

características mais notáveis do Estado Medieval a descentralização do feudo, uma 

vez que o poder patrimonial das famílias se posicionava entre o poder do Estado e do 
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indivíduo, acentuando-se uma longa fase de decadência da organização política. É 

importante destacar, conforme Maluf124, que a crescente multiplicação dos feudos, fez 

também crescer a vontade da própria população em buscar refúgio em uma unidade 

de centralização de poder, com o desejo de fortalecimento do governo no Estado 

ainda que na forma monárquica, iniciando-se as bases para o Estado Moderno. 

Assim, por ocasião das deficiências do Estado Medieval, sobretudo na 

descentralização dos feudos, fortalecem-se as bases para o Estado Moderno, 

definidas historicamente em dois elementos materiais, o povo e o território, e ainda 

em um elemento formal, o poder, os quais foram se tornando cada vez mais nítidos 

com o passar do tempo, promovidos pela necessidade de uma unidade de poder 

soberano, que garantisse uma ordem jurídica, delimitando-se um território e colocando 

rumo numa vida econômica e social, conforme explicação de Dallari.125 

No entanto, cabe destacar o argumento de Mascaro126 sobre a evolução do 

Estado, que irá exatamente refletir na forma de exploração da natureza e do trabalho 

em função das relações de produção que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. 

Desta feita, Mascaro argumenta que toda essa evolução do Estado não passava de 

uma forma política estatal, uma vez que o próprio Estado na sua acepção mais atual, 

não se verificava como uma forma de organização política em sociedades anteriores, 

seno então sua manifestação especificamente moderna e capitalista, mesmo porque 

nos modos de produção que antecederam ao capitalismo, não se verificava uma 

separação estrutural entre aqueles que possuíam o domínio econômico, daqueles que 

possuíam o domínio político. 

Revela, então, Mascaro127, características e distinções do surgimento do 

embrião do Estado e do seu estabelecimento através das Idade Média, Moderna e 

Contemporânea, de início explicando que na Idade Média há o desconhecimento 

total da forma política estatal, qual seja a figura do terceiro, aceito pelos indivíduos; 

já na Idade Moderna, o poder político estatal tem um momento central e decisivo 

para sua consolidação, encontrando-se na Idade Contemporânea plenamente 

assentado o Estado, numa transição e estabelecimento da forma política estatal que 

não se dá forma uniforme e tranquila, sendo o processo conflituoso e contraditório, 

                                                           
124 MALUF, Said. Teoria Geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva. 1995. p. 108/109. 
125 DALLARI, Dalmo de A. Elementos de Teoria Geral do Estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva. 2002. p. 
60-73. 
126 MASCARO Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo, SP: Boitempo, 2013. p. 17. 
127 MASCARO Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo, SP: Boitempo, 2013. p. 55-59. 
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basicamente através de movimentações sociais de classes, nem funcionais e nem 

intencionais. 

Argumenta Mascaro128 que desde a Idade Moderna, o fator econômico vem 

interferindo no político e no jurídico, ao mesmo tempo que os reelabora, constituindo 

um circuito geral de trocas, culminando no trabalho assalariado abstrato e, como 

consequência, a constituição e reforço das relações econômicas capitalistas pela 

consolidação de formas políticas e jurídicas ao longo do tempo e da história, 

constatando-se que aqueles espaços antes tido por feudos, no momento da 

transição entre Idade Média e Idade Moderna, aparecem agora como Estados; já na 

transição entre a idade moderna e a contemporânea, consolida-se a forma política 

estatal, cuja característica maior é estar separada definitivamente dos burgueses e 

dos senhores da terra, conquanto, nessa dinâmica de condições básicas para 

estruturação do Estado no capitalismo, cada vez mais, o Estado como terceiro que 

garante a expansão do capital, vai se consolidando como ente público, ao passo 

que, as interações entre os indivíduos, como vida privada, consolida o ente Estatal 

como uma forma política e afastada dos agentes privados da produção. 

Sendo assim, na evolução do Estado, segundo Mascaro129, há de se perceber 

que durante as formas de dominação, acomodação do poder e modos de exploração 

econômica, adota-se um modo de produção capitalista porque nele se verifica uma 

forma que serve de estrutura para as relações de reprodução do capital, não sendo 

o Estado um elemento neutro que foi ocasionalmente dominado pelos burgueses, 

mas, tornou-se cada vez mais perceptível a necessidade do Estado para a 

manutenção dessas relações, as quais chama a atenção quanto ao modo de 

exploração da natureza, elevado num patamar preocupante para atender as 

necessidades do ser humano e, via de consequência, do capital, enfatizando o 

momento que a exploração atinge níveis exponenciais, no tempo pós-fordismo130. 

Com a fixação de um modelo de exploração da natureza, tem-se instalada uma 

crise ambiental fruto de um estilo de vida adotado para atender exclusivamente as 
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necessidades do ser humano, bem como do desenvolvimento econômico da 

sociedade, pouco considerando a condição de finitude do meio ambiente131, bem 

como se considerando a emergência da mudança de paradigma entre ser humano e 

natureza, faz-se repensar a ideia do Estado de Direito existente, para um modelo de 

Estado de Direito Ambiental, no qual o Estado não seja suficiente, mas que se tenha 

a finalidade de viabilizar meios e alternativas  de ações participativas do cidadão e em 

favor da natureza. 

 

 

1.5. A emergência do Estado de Direito Ambiental 

 

Considerando-se então que a modernidade vivencia uma crise ambiental, 

Morato Leite132 explica sobre a importância de um Estado de Direito que deve inserir 

entre as suas tarefas prioritárias a da proteção ambiental, uma vez que surge uma 

nova dimensão de direito fundamentais que foram trazidos com tal crise. Aduz ainda 

que na proteção ambiental não existe mais lugar para uma visão individualista, mas 

para uma visão de solidariedade e de responsabilidades difusas globais, as quais 

compreenderão de forma conjunta a participação dos Estados e dos cidadãos, numa 

tomada de consciência global da crise ambiental, a qual impõe suas exigências diante 

do esgotamento irreversível dos recursos ambientais.133 Assim, esse Estado deverá 

considerar um paradigma de desenvolvimento que tenha por base uma equidade 

entre as gerações e uma concepção mais livre do antropocentrismo.134 

Canotilho135 argumenta sobre novas formas de participação quanto à proteção 

da natureza, ser uma base para a construção de um Estado de Direito Ambiental ou 

Estado Constitucional Ecológico a partir de uma nova relação paradigmática entre ser 

humano e natureza, configurando-se num Estado de Direito Democrático e social, 
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regido por princípios ecológicos, e que aponte para uma forma de participação política 

condensada numa democracia sustentada. Dessa forma, o Estado de Direito 

Ambiental verifica-se ser um produto de novas reivindicações fundamentais do ser 

humano, enfatizando-se aquelas que conferem a proteção do meio ambiente, explica 

Morato Leite136. Assim, um Estado de Direito Ambiental seria o resultado de mudanças 

sofridas pelo próprio Estado em decorrência dos problemas ambientais 

contemporâneos, o qual se vê na obrigação de formular soluções sustentáveis para a 

sociedade e preservação do meio ambiente. 

Sobre a emergência dos problemas ambientais e sua complexidade, argumenta 

Ferreira137 que “tem compelido o Estado a promover mudanças substanciais nas 

estruturas da sociedade organizada, apontando caminhos e apresentando 

alternativas que sejam compatíveis com a preservação dos valores ambientais”. Desta 

feita, a edificação de um Estado de Direito Ambiental merece seguir um paradigma 

que verifique o desenvolvimento da sociedade de forma duradoura e fundado numa 

equidade entre gerações com uma visão menos antropocentrista e radical, conforme 

Leite.138 Com efeito, a concretização de um Estado de Direito Ambiental passa por 

requisitos tais como a participação popular, a educação ambiental e 

consequentemente pelo acesso à informação, como será tratado durante o estudo, 

mesmo porque, conforme Leite e Ayala139, nesse Estado, cabe proteger e defender a 

natureza, promover a educação ambiental, a necessidade de criação de espaços de 

proteção ambiental, bem como o dever de executar o planejamento ambiental.  

No entanto, o modelo que compreende um Estado de Direito Ambiental deverá 

observar todo um normativo constitucional direcionado à proteção da natureza, num 

sentido de se estabelecerem referenciais para outras ações legislativas que visem a 

maximização da proteção ambiental, conforme destacam Ferreira e Staczuk140, os 

quais descrevem uma interpretação ampliativa do Estado de Direito Ambiental, a qual 
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significa que o ente Estatal não poderia ficar restrito a uma simplória noção de 

observância apenas de normas postas e que foram introduzidas pelo poder 

constituinte originário, mas, tais normas devem contemplar uma perspectiva para além 

de condutas passivas, limitadas, de forma que se estabeleçam “autênticos 

compromissos legiferantes” e em favor do meio ambiente através de condutas 

positivas sistemáticas.141 Assim, considere-se também que na defesa e proteção da 

natureza, a observação de Derani142 ao afirmar ser ainda necessária a “produção de 

normas que viabilizem a colaboração e a participação da sociedade nas decisões”.  

Ocorre que, considerando a necessidade e importância da proteção à natureza 

estar inserida nos textos constitucionais, Nardy, Sampaio e Wold143 explicam que 

existem três posicionamentos a partir de dimensões, que diferem em função das 

diversas formas como surge a proteção ambiental nas Constituições pelo mundo, 

quais sejam: a dimensão objetiva; a dimensão subjetiva e a dimensão objetivo-

subjetiva; quando, na dimensão objetiva a natureza é protegida como instituição, 

ainda que vinculada ao interesse humano, tal proteção é autônoma; na dimensão 

subjetiva verifica-se uma proteção da natureza não como bem autônomo, mas a 

serviço do bem-estar do ser humano, absolutamente antropocêntrica; e a dimensão 

objetivo-subjetiva na qual ocorre a proteção da natureza em função de uma ética 

antropocêntrica alargada, quando se reconhece ao mesmo tempo um direito subjetivo 

do ser humano e uma proteção autônoma da natureza. A Constituição Federal de 

1988, afirma Leite144, é um dos exemplos dessa configuração mais moderna e 

completa da proteção à um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Ademais, verifica-se nessa configuração de Estado de Direito Ambiental, em 

razão do reconhecimento do direito constitucional ao meio ambiente e de sua tutela 

jurídica, um cenário no qual é imputada ao Estado a responsabilidade de efetivar 

determinados direitos aos cidadãos, mesmo porque se constata também, a 
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consagração da evolução da ampliação dos direitos fundamentais145, enquadrando-

se assim o direito à natureza, reconhecendo-a como bem autônomo e pressuposto da 

vida humana.146 

Dessa forma, tem-se que um Estado de Direito Ambiental tem cabimento numa 

situação diferenciada de ética da alteridade humana e também com relação à 

natureza, verificando-se que o Estado tem a obrigação de apresentar soluções de 

preservação ambiental diante dos problemas resultados da crise ambiental, e, por 

outro lado, há a necessidade de uma mudança da sociedade no sentido de se alargar 

a visão antropocentrista tradicional, considerando-se sobretudo a responsabilidade 

com a natureza como princípio sobretudo da coletividade e não mais individual. Leite 

e Ayala147 comentam sobre tal ética como sendo solução para o problema da 

intervenção humana na natureza, baseada na interação entre ambos, que passa por 

uma ética da alteridade e do cuidado, cuja característica se dá pela valorização cada 

vez mais acentuada do respeito, bem como da interdição da lesão e dos estados de 

periculosidade potencializada, que encontram justificação direta na conservação da 

qualidade de vida de todos os envolvidos. 

Ao se admitir um Estado de Direito Ambiental, verifica-se que a norma ou a lei 

em si não seriam suficientes para pôr termo às questões de proteção ambiental, 

contudo, constata-se a medida de uma ética de comportamento da sociedade com 

base num interesse de equidade intergeracional148, que deve também considerar a 

proteção dos direitos daqueles que estão no presente, quanto daqueles que ainda não 

existem, daqueles que ainda não se conhece, normativo esse que dispõe o art. 225 
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da CF/88149. No mesmo sentido observa Boff150 tratando de potenciar a solidariedade 

geracional como um comportamento ético no sentido de respeitar o futuro daqueles 

que ainda não nasceram, reconhecendo-se o caráter de autonomia relativa dos seres, 

mesmo porque também têm direito de continuar a existir e a coexistir conosco e com 

outros seres. 

Sendo assim, as novas exigências da sociedade moderna num mundo 

industrializado e à margem da degradação ambiental que a conduziram para a 

instalação de uma crise ambiental, apontam para a necessidade de formação de um 

Estado que tenha a função de produzir alternativas que possibilitem o crescimento e 

desenvolvimento populacional aliada à preservação da natureza, revelando-se num 

devir que seria o Estado de Direito Ambiental, conforme explicação de Leite151, uma 

vez que tal Estado se encontra numa abstração, mas aberto para novas experiências 

que irão surgir à medida que a sociedade de risco passe a impor também novas 

exigências, sem utopias e com a missão de que com o passar do tempo suas leis 

fundamentais tendem a incluir a proteção à natureza como texto obrigatório, bem 

como  a real necessidade de uma melhor e mais eficaz organização no sentido de 

facilitar o acesso aos canais de participação, gestão e decisão dos problemas e dos 

impactos sofridos em razão da irresponsabilidade política no que diz respeito aos 

processos econômicos de exploração inconsequente dos recursos naturais em escala 

planetária, conforme explica Leite.152 

Na observação de Ferreira e Leite153, passando a se considerar o Estado de 

Direito Ambiental como um devir, importante se denotar que o mesmo possui 

objetivos, tão essenciais para a busca de um nível adequado de proteção jurídica da 

natureza. Seriam então esses objetivos: 1) o de propiciar uma maior compreensão do 
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meio ambiente, sendo indispensável se estabelecer o seu conceito de meio ambiente 

para a compreensão da posição ecológica do ser humano e das implicações 

decorrentes de uma visão integrativa do ambiente em toda a sua complexidade; 2) o 

de viabilizar o desenvolvimento de um conceito de direito ambiental integrativo, 

unitário e indivisível; 3) o de estimular a formação de uma consciência ambiental por 

ser indispensável para o exercício da responsabilidade compartilhada, bem como da 

participação pública nos processos ambientais, visto que tal desenvolvimento 

permitirá novos padrões cognitivos que sejam fundamentados na complexidade da 

natureza, reconstruindo pensamentos e reformulando ideias que possam reconhecer 

o seu valor intrínseco; 4) o de favorecer a institucionalização de mecanismos mais 

compatíveis com a natureza diferenciada dos problemas ambientais de forma que 

priorize significativamente a gestão de riscos para uma qualidade do meio ambiente; 

e por fim: 5) o objetivo de possibilitar a juridicização de instrumentos para garantir um 

nível de proteção adequada à natureza, no tocante aos aspectos preventivo e de 

precaução, mesmo porque se faz necessário abandonar a concepção de que o direito 

deve apenas servir para riscos previsíveis e danos evidentes. 

Ferreira e Leite154 referem-se aos objetivos do Estado de Direito Ambiental 

como relevantes para uma via adequada de proteção jurídica da natureza, 

argumentando que em tais objetivos o estímulo a formação de uma consciência 

ambiental é indispensável para o exercício da responsabilidade compartilhada bem 

como da participação pública em processos ambientais, mesmo porque a 

reconstrução de pensamentos e ideias que possam reconhecer o valor intrínseco da 

natureza deverá vir do desenvolvimento de novos padrões cognitivos. 

Por tais objetivos do Estado de Direito Ambiental, o Estado estaria na obrigação 

de melhor informar a sociedade acerca do conceito de meio ambiente e estimular a 

formação de uma consciência ambiental, com vistas a possibilitar concretamente o 

exercício da responsabilidade compartilhada prevista no art. 225 da CF/88, seja 

inclusive por meio de instrumentos jurídicos. Ademais, nesse sentido afirma 

Canotilho155 que o caminho para se consagrar o princípio de participação, 
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abandonando-se por vez a concepção de tarefa solitária do agente público, é impor a 

comparticipação dos cidadãos nos procedimentos e processos ambientalmente 

relevantes, integrando-os nas estratégias de regulação do ambiente, a exemplo do 

que ocorrera no direito português com a edição de leis, tais como a Lei Consagradora 

do Direito de Participação Procedimental, Lei das Organizações Governamentais do 

Ambiente, Lei da Avaliação do Impacto Ambiental. 

Tem-se que em um devir do Estado de Direito Ambiental há uma base 

principiológica para as interpretações das normas jurídicas e integração das suas 

lacunas, na qual se observa sobretudo a questão da participação, considerando-se a 

complexidade da proteção da natureza em razão da crise ambiental. Leite156 destaca, 

então, como princípios estruturantes do Estado Ambiental de Direito: 1) participação, 

cidadania, democracia e cooperação ambiental; 2) atuação preventiva e precaução, e 

ainda os princípios do 3) poluidor-pagador e da responsabilização.157 

Por princípio da participação, cidadania, democracia e cooperação ambiental, 

Leite158, revela ser fundamental que ocorram mudanças radicais na estrutura da 

sociedade organizada, de forma que a consciência acerca da crise ambiental alcance 

uma cidadania que conta com a atuação conjunta do Estado e da coletividade, como 

uma responsabilização solidária, a partir dos ideais de preservação ecológica como 

solução para a crise ambiental. 

Quanto à prevenção e precaução, Leite159 explica que ambos são similares no 

gênero e atuam na gestão antecipatória, inibitória e cautelar dos riscos; porém, a 

atuação preventiva é mais ampla e genérica, enquanto que a precaução tem atuação 

mais específica e concreta com o momento inicial do exame do risco. 

Ao tratar dos princípios poluidor-pagador e da responsabilização num Estado 

de Direito Ambiental, Leite160 expõe que o primeiro funciona para impor custos em 

                                                           
156 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 181. 
157 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2010, p.181-201. 
158 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 181. 
159 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
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2010, p. 193 
160 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
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função da degradação da natureza, enquanto que o segundo, tem por característica 

a responsabilidade para o ressarcimento do dano ambiental, havendo então a sua 

responsabilização, concluindo que aquele que degrada o ambiente tem de responder 

e pagar por sua lesão ou ameaça. 

Numa concepção convergente, Canotilho161 ensina que a proteção jurídica do 

meio ambiente considerando o Estado de Direito Ambiental, o qual também denomina 

como Estado Constitucional Ecológico, deve necessariamente considerar o que 

chama de comunitarismo ambiental ou seja, uma comunidade de responsabilidade 

ambiental tendo como base a participação ativa do cidadão, mesmo porque, afirma 

que “parece indiscutível que a tarefa “defesa e proteção do ambiente”, “defesa e 

proteção do planeta Terra”, “defesa e proteção das gerações futuras”, não pode nem 

deve ser apenas uma tarefa do Estado ou das entidades públicas”. E se assim o fosse, 

verificar-se-ia com relação ao meio ambiente a concepção de ser um bem unilateral 

do Estado, e suscetível da imposição de leis, regulamentos, sem considerar o 

interesse público, inclusive o da administração e gestão de forma conjunta e solidária 

com a sociedade, caracterizando-se uma visão autoritária ao ente público162, que não 

se verifica num Estado democrático de direito. 

No entanto, ao se verificar a consagração da participação na Constituição 

Federal do Brasil, tem-se que ainda é incipiente conforme magistério de Machado163 

quando comenta sobre a participação cívica na conservação do meio ambiente, 

afirmando que não é ainda um processo político já terminado, contudo, havendo seus 

fundamentos bem-lançados em todo o mundo, porém, trata-se de uma edificação com 

muitos setores para serem concluídos. Acerca dessa edificação, Canotilho164 já 

comentava ser necessário num abstrato Estado Ambiental um pressuposto de 

democracia ambiental com amparo numa legislação avançada que encoraje o 

exercício da responsabilidade solidária, tomada por uma consciência global da crise 

                                                           
2010, p.204 
161 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado Constitucional Ecológico e democracia sustentada. In: 
FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. Estado de Direito Ambiental: tendências, 
aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 37-38. 
162 CANOTILHO, J. J. Gomes apud LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano 
ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 4.ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos 
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163 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, 
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164 CANOTILHO, J. J. Gomes. Estado Constitucional Ecológico e democracia sustentada. In: 
FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato. Estado de Direito Ambiental: tendências, 
aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 37-38. 
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ambiental na qual se exija uma cidadania participativa, unindo de forma indissociável 

o próprio Estado e os cidadãos na preservação da natureza. 

Por certo, tal participação da sociedade tem um rumo para uma visão cada vez 

mais democrática considerando uma transição de Estado, de acordo com Leite165, no 

qual se verificam quais são os elementos indispensáveis para se formar um Estado 

ambientalmente aberto que proporcionarão uma vertente de gestão participativa no 

próprio Estado, estimulando o exercício da cidadania ao gerenciamento da 

problemática ambiental. Nesse sentido, convergem os pensamentos de Morato 

Leite166 e Leme Machado167, ao passo que indicam outros atores para a proteção 

ambiental, citando além do cidadão, os grupos de cidadãos e as ONGs, dentre outros. 

Contudo, ainda que se torne evidente o entendimento e o momento de uma crise 

ambiental, a viabilidade da participação cidadã num Estado de Direito impõe o 

conhecimento acerca do dever de proteção ambiental. Assim, ressalta Morato Leite168 

que a participação popular se completa com a informação e a educação ambiental, 

mesmo porque, “participação sem informação adequada não é credível nem eficaz, 

mas um mero ritual. ”169 

Verifica-se então que a participação passou a ser uma garantia constitucional 

elevada à condição de princípio norteador da atividade do indivíduo como parte 

integrante da coletividade, em razão da natureza difusa do direito ao ambiente. No 

entanto, como se observou a garantia da participação popular num Estado de Direito 

Ambiental, deve alcançar esferas administrativas, legislativa e processual, a exemplo 

do direito de petição e informação, bem como por utilização de meios judiciais a 

exemplo da ação popular ou ação civil pública, ou ainda do mandado de injunção 

ecológico na visão de Canotilho170, aduzindo que o recurso a tais ações só seria 

admitido a título excepcional. 
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Por sua vez, destaca Herman Benjamin171 que tão importante quanto são os 

direitos ambientais presentes no ordenamento jurídico brasileiro, com ênfase para a 

Constituição Federal de 1988, são também os deveres ambientais constitucionais, 

herdeiros da atemporalidade de sua exigibilidade e da transindividualidade de seus 

beneficiários, direcionados à tutela da natureza e dos próprios cidadãos no presente 

e nas futuras gerações, não correspondem tais deveres a uma tarefa somente do 

Estado e só dele exigível, explicando que escolheu o legislador o modelo da 

indissolubilidade entre Estado e sociedade civil, apontando-se uma classificação das 

categorias dos deveres ambientais172, quais sejam: 

1. Obrigação explícita, genérica, substantiva e positiva, quando impõe ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defesa e preservação à natureza; 

2. Obrigação implícita, genérica, substantiva e negativa, quando impõe a 

proibição erga omnes de degradação ambiental, ou seja, indistintamente ao 

Poder Público, aos indivíduos e à coletividade; 

3. Obrigações explicitas e especiais do Poder Público, quando impõe a esse, 

independentemente de ser degradador ou não, atuação cogente seja na 

esfera legislativa, administrativa ou judicial, para aprovar leis e aperfeiçoar 

as existentes, com a vedação da redução das garantias ambientais e, ainda, 

com uma rápida e enérgica aplicação da lei na sua melhor forma da 

interpretação quanto à proteção ambiental; 

4. Obrigações explícitas e especiais dos particulares ou do Estado, quando 

impõe tanto a um quanto na qualidade de degradadores ambientais, uma 

série de deveres, sujeitos a sanções e reparação de danos. 

 

A abordagem sobre o Estado de Direito Ambiental realizada por Ferreira e 

Staczuk173 se dá sob o viés da maximização da sua interpretação sistêmica bem como 

da sua feição social, significando que deve ocorrer uma ampliação da noção de 
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ambiente natural para também se compreender uma concepção de ambiente social, 

cujo objetivo e importância seria o de garantir a qualidade de vida aos povos e 

comunidades tradicionais uma vez que vivem em contato com a natureza. Nesse 

sentido, argumentam que ocorre uma consagração do princípio constitucional da 

sustentabilidade quando se verifica a real necessidade da proteção da 

biodiversidade174 ao mesmo tempo com a da sociodiversidade175. 

Destacam ainda Ferreira e Staczuk176, que num Estado de Direito Ambiental há 

a necessidade de um efetivo reconhecimento dos direitos dos povos e comunidades 

tradicionais através de atividades executivas de implementação, considerando que 

nesse Estado existe um dever legiferante para abranger ações específicas em favor 

das populações tradicionais, naturalmente autênticas guardiãs da razão de ser de 

suas vidas, o ambiental natural; defendem inclusive que o Estado possa assegurar o 

direito de ter um território devidamente reservado para a vivência desses povos, com 

a proteção concomitante dos recursos naturais essenciais à sua reprodução 

sociocultural. 

Nesse raciocínio, estar-se-ia também se realizando uma compreensão do valor 

de um país culturalmente diversificado, exaltando-se o papel dos povos tradicionais 

para a própria conservação do ambiente natural. Nada mais do que cumprir com o 

disposto no art. 2º do Decreto n. 6.040/2007177, e em consonância com o objetivo geral 

da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e das Comunidades 

Tradicionais178. 
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organização e suas instituições. 
178 O objetivo geral da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e das 
Comunidades Tradicionais, encontra-se no art. 2º do anexo decreto 6.040/2007 e tem o seguinte teor: 
A PNPCT tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos 
territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, 
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Ao comentarem sobre os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, 

Ferreira e Staczuk179 explicam que tratam da imprescindibilidade de um 

multiculturalismo180, uma vez que buscam assegurar aos povos tradicionais o 

desenvolvimento pleno de suas culturas tanto no sentido negativo e positivo, ou seja, 

o Estado deve atuar impedindo atos que possam ser contrários às manifestações 

tradicionais, bem como o próprio Estado tenha a obrigação de promover a diversidade 

étnica-cultural com o objetivo de tutelar e proteger as manifestações culturais 

populares, indígenas e afro-brasileiras. Sendo assim, apontam como reflexão que a 

análise sistêmica de dispositivos constitucionais, a exemplo do art. 215, 216, 225 e 

231, revelam que a biodiversidade e a sociodiversidade foram “elevadas a uma 

situação de destaque pelo poder constituinte originário”. 

Ao que parece, toda a proteção e tutela verificada principalmente no texto 

constitucional, seja diretamente mencionando o meio ambiente, natureza e os povos 

e comunidades tradicionais tem uma razão de ser num Estado de Direito Ambiental, 

mesmo porque, assinalam Araújo e Leitão181, que apenas seria possível observar 

seus direitos se todos estiverem entrelaçados e a partir de uma consciência de 

respeito aos costumes e culturas daqueles que, em tese, são mais capazes de ajudar 

a manter biodiversidade a sociodiversidade. Nesse contexto, assinalam Canotilho e 

Leite182 que em um Estado de Direito Ambiental há que se dispor de um sistema 

legislativo que garanta a participação da coletividade na tomada de decisões, o 

acesso à informação e a transparência, objetivando o amplo exercício democrático, 

com vistas de que a participação não se resuma tão somente a se cumprir um ritual. 
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ambiental brasileiro. 2.ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008.p. 164-166. 
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Sendo assim, na análise da evolução da relação entre natureza e ser humano 

são observados paradigmas contemporâneos frutos de reivindicações que vão 

surgindo de acordo com a emergência da proteção ao meio ambiente, construindo um 

Estado de Direito Ambiental no qual se adota cada vez mais uma visão alargada do 

antropocentrismo de forma que seja possível estimular a formação de uma 

consciência ambiental como um dos seus objetivos e indispensável para o exercício 

da responsabilidade compartilhada e a participação mais ativa do cidadão. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

CIDADANIA E CIDADANIA AMBIENTAL 

 

 

Para realizar uma análise da cidadania ambiental nas reservas extrativistas é 

fundamental estudar o próprio conceito de cidadania e sua evolução até a emergência 

do próprio conceito de cidadania ambiental. Nessa trajetória pode-se observar 

diferentes acepções de cidadania, da Grécia antiga a Roma, Idade Média, Moderna 

até o Estado contemporâneo. As conquistas por direitos ao longo da história do ser 

humano, também são importantes no estudo, inclusive considerando a evolução do 

cidadão a partir da realidade brasileira. Cabe analisar como fruto da evolução da 

cidadania, a educação ambiental e sua necessária importância como parâmetro para 

a compreensão das questões ambientais, correspondendo a mais uma área do 

conhecimento que tem por fim organizar, coordenar, direcionar e articular os saberes 

para uma cultura cidadã dentro de um processo sustentável, considerando o uso dos 

recursos naturais e sociais, bem como a contribuição para a formação do cidadão 

eminentemente ambiental. Assim, o estudo acerca da educação ambiental como 

pressuposto de conscientização cidadã quanto aos deveres e direitos ambientais e 

ainda como mecanismo de transformação do modo de viver e pensar, é importante 

para compreender as mudanças de comportamento e o desenvolvimento de 

competências para ampliação de conhecimentos na relação entre natureza e ser 

humano. De igual forma, é importante na evolução da cidadania, verificar o 

entendimento por justiça ambiental diante da formação histórica do seu conceito ter 

sido originado na experiência de movimentos sociais e clamor dos cidadãos, 

destacando-se a questão participativa nas decisões em matéria ambiental, bem como 

a sua relação com o desenvolvimento de uma educação ambiental, inclusive sob o 

ponto de vista das experiências dos movimentos de grupos sociais ao longo do tempo. 

 

 

2.1. Sobre evolução e desenvolvimento da cidadania 

 

Na contemporaneidade a cidadania alcançou uma perspectiva de condição 

para se ter acesso aos direitos sociais e econômicos, permitindo aos cidadãos 
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exercerem potencialidades para participar ativamente da construção de uma vida 

coletiva, conforme magistério de Bonavides183. Por certo que a partir de um contexto 

histórico, o significado de cidadania e o seu exercício vai mudando com o tempo, e a 

análise de sua evolução é importante para uma compreensão do seu papel no 

passado, bem como da sua projeção para o futuro, mesmo porque, assinala Bobbio184, 

a cidadania é uma luta diária para a efetivação de direitos, não sendo suficiente 

apenas elenca-los. 

Bercovici185 argumenta que cabe ao Estado a garantia das necessidades 

básicas da população com a pretensão de se conduzir a uma maior homogeneização 

social, não se dissociando a cidadania dessa ideia, mas que no entanto, conforme 

observação de Carvalho186, para serem atendidas, há um longo caminho, 

notadamente em razão das dimensões relacionadas com a aquisição dos direitos 

políticos, civis e sociais, os quais, de acordo com Smanio187 são definidos em função 

também de um momento histórico e do desenvolvimento. 

Dessa forma, o presente estudo insere na discussão uma nova dimensão da 

cidadania, qual seja, a ambiental, ocorrendo a necessidade de uma incursão acerca 

da origem do seu termo, sua evolução histórica diante dos mais variados contextos, 

formas de aquisição e conquistas, bem como a compreensão do seu significado para 

aqueles que de fato irão exercê-la, quais sejam, os cidadãos, especificamente quanto 

à proteção da natureza, enquanto responsabilidade de todos. 

Argumenta Silva188 acerca da formação histórica do termo cidadania, como 

sendo complexa e enraizada pela concepção dos direitos, assim como há influência 

das mudanças nas estruturas socioeconômicas ao longo de cada época. Assim, 

considerando o conceito tradicional, Baracho189 argumenta que cidadania advém do 

latim civitatem, significando simplesmente, cidade, alicerçada na expressão grega 
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polis, as tais cidades-estados antigas, restringindo-se a cidadania na forma de 

participação política de determinadas classes sociais, explicação que converge com 

a de Dallari190, quando aponta para cidadão ser aquele que podia efetivamente 

participar das decisões políticas. 

No entanto, Pinsky191 argumenta que a cidadania possui uma pré-história 

alicerçada num monoteísmo ético, a partir dos hebreus e o seu legado da existência 

de um deus que exigia um comportamento ético dos seus seguidores, de forma que 

pudessem estar mais preocupados e comprometidos com problemas relativos a 

exclusão social, pobreza, fome e, sobretudo com a solidariedade, ou seja, numa 

concepção revolucionária, cultuava-se um deus que estava preocupado 

necessariamente com a cidadania. 

A pré-história da cidadania, surpreendentemente, conforme Pinsky192, teria sido 

verificada num ambiente atípico, pois, surge com a ideia de um monoteísmo ético que 

teve sua maior expressão quando do declínio da monarquia na antiguidade, através 

dos profetas sociais que mantinham uma pregação para o povo insatisfeito, sem 

tribos, sem domínio das terras férteis, perseguido, sempre evocando uma moral cuja 

característica estava numa identidade para provocar coesão e fortalecimento nas 

práticas e rituais, mantendo o elo de conexão entre as diferentes comunidades, 

sempre mantendo o discurso de serem os povos eleitos, reforçando a ideia de uma 

superioridade ética e criando um valor cultural que passa a fazer parte do patrimônio 

cultural da humanidade, sem contudo, se verificar a necessidade de identidade quanto 

ao território geográfico. 

Em se tratando do sentido contemporâneo da cidadania, quando se trata de 

participação popular nas decisões políticas para uma sociedade mais justa e 

igualitária, tem-se na antiguidade suas raízes e seu sentido, como afirma Pinsky193 na 

expressão pré-história da cidadania, atribuindo aos profetas sociais a condição de 

reacionários e revolucionários quando nas suas pregações ao povo eleito, sem 

espaço geográfico definido, questionando as bases da monarquia, criam um modelo 
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de relação social sem parâmetros, no qual se podia ouvir o grito dos oprimidos e 

injustiçados, apontando-se o caminho para uma sociedade mais justa com o respeito 

e observação a direitos individuais e sociais. 

Ao que parece, verifica-se numa fase pré-histórica da cidadania a característica 

de uma identidade moral que provocava coesão e fortalecimento nas práticas e rituais 

que mantinham o elo de conexão entre diferentes comunidades, criando-se um valor 

cultural inicialmente não atrelado à questão territorial. 

Com isso, tratando-se da trajetória da cidadania, sua evolução e seu sentido 

na contemporaneidade, é necessariamente obrigatório refletir a sua noção quando da 

Grécia antiga em função das Cidades-estados, não por se verificar situações idênticas 

com o Estado contemporâneo, mesmo porque em ambos as perspectivas são 

diferentes, mas, serve de parâmetro para se entender a questão da participação social 

e a luta por direitos ao longo da história do ser humano. 

Guarinello194 explica em princípio a questão da Cidade-estado e suas 

distinções quanto às dimensões territoriais e riquezas, bem como as diferentes 

soluções que se buscavam para solucionar os conflitos daqueles os quais eram seus 

componentes, os cidadãos. Aponta o autor195 como marco das Cidades-estados a 

localização às margens do Mediterrâneo lá pelos idos do século IX a VII a. C., onde 

ocorrera uma revolução silenciosa, causada pela necessidade dos impérios guerreiros 

do Oriente Médio, fomentando um intenso intercâmbio de pessoas, bens e ideias, com 

o objetivo de se obter a matéria-prima ferro, resultando num aumento populacional 

significativo ao longo do Mediterrâneo de onde surgiu a organização social, política e 

econômica das cidades-estados. Nessa característica, verifica-se o direcionamento 

para a qualidade de cidadão, como explica Guarinello: 

 
De modo geral, podemos dizer que as cidades-estados formavam 
associações de proprietários privados de terra. Só tinha acesso à 
terra, no entanto, quem fosse membro da comunidade. As cidades-
estados foram o resultado do fechamento, gradual e ao longo de vários 
séculos, de territórios agrícolas específicos, cujos habitantes se 
estruturaram, progressivamente, como comunidades, excluindo os 
estrangeiros e defendendo coletivamente suas planícies cultivadas da 
agressão externa.196 
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Nesse raciocínio, havia uma restrição para condição de cidadão, vez que este 

compreendia ser aquele proprietário de terra, totalmente livre e que dispunha do poder 

de decisão sobre o governo bem como de direitos políticos. Ademais, na visão de 

Brito197, numa Cidade-estado ser cidadão constituía um privilégio, resultando num 

número muito grande de excluídos que participavam da sociedade com seus labores 

e recursos, destacando-se os estrangeiros, os povos submetidos e os escravos, 

sendo comuns os vários conflitos que ocorriam e que eram resolvidos 

comunitariamente numa fase primitiva do que seria o Estado. 

No entanto, acentua Guarinello198, que ao longo do tempo foi surgindo uma 

identidade comunitária num cenário dotado de populações díspares, sem unidade 

étnica ou racial, e no qual surgiam várias espécies de cultos comuns, moeda, língua, 

leis, costumes, criando-se e recriando-se o cidadão, resultando num modo da própria 

comunidade se fechar sobre si mesma num território definido, estabelecendo-se um 

pertencimento legítimo. Tal pertencimento significava participar do cotidiano da vida 

daquela comunidade, dos seus ritos e crenças, mas que, contudo, não se entendia 

como um processo de inclusão, conforme explica Guarinello199, mesmo porque havia 

necessariamente uma exclusão a partir da definição do cidadão, classificando-se o 

outro, que não era apenas o estrangeiro, mas, muitos dos demais habitantes de dentro 

do próprio território das cidades-estados. Sobre os excluídos além dos estrangeiros, 

Brito200 destaca que na Grécia de Platão e Aristóteles, tratavam-se dos comerciantes, 

artesãos, mulheres e escravos, os quais não possuíam direitos políticos para 

participação nas decisões sobre os rumos da sociedade.  

Nesse mesmo sentido Bernardes201 expõe que havia uma dicotomia entre 

cidadão e não-cidadão, reservando-se aos primeiros o exercício pleno da cidadania, 
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e por sua vez os direitos políticos, com o poder de participarem das Assembleias, 

exercerem a magistratura e distribuírem a justiça, constatando-se que para os gregos, 

a cidadania era um bem inestimável que proporcionava a plenitude do homem em 

participar integralmente da vida social e política da Cidade-estado, mas que no 

entanto, a partir da revolução ateniense essa cidadania fora estendida a todos. 

No entanto, há de se observar, segundo Karnal202, que o conceito de cidadania 

como inclusão total é, em verdade, uma leitura contemporânea, pois, o modelo 

clássico verificado lá na Grécia antiga, retratava um processo de exclusão, 

enfatizando-se a limitação de participação das mulheres, escravos e estrangeiros, 

configurando-se numa maneira de afastar que a maioria participasse da vida política, 

resultando numa forma de garantir os privilégios de uma minoria. 

Observa-se por Brito203 que na Roma antiga, em 753 a.C., o termo cidadania 

também indicava a situação política de uma pessoa, correspondendo aos direitos que 

necessariamente poderia exercer, no entanto com discriminações por classes sociais, 

explicando que havia três classes sociais: os patrícios, os plebeus e os escravos; os 

primeiros eram os descendentes dos fundadores da cidade, os segundos os 

descendentes dos estrangeiros e os últimos eram aqueles que alcançavam essa 

posição por dívida ou por serem prisioneiros de guerra. Há de se observar que entre 

patrícios e plebeus havia uma semelhança: eram livres, porém, os plebeus não eram 

considerados cidadãos, uma vez que, cidadania na concepção do exercício dos 

direitos civis, políticos e religiosos, seria um privilégio dos patrícios. 

Dallari204 também explica sobre tal característica da cidadania e o seu exercício 

na Roma antiga, uma vez que entre os romanos não eram considerados todos iguais, 

ainda para aqueles que eram livres, a exemplo dos patrícios e plebeus, numa 

verdadeira distinção do que seria a cidadania e a cidadania ativa, quando apenas os 

cidadãos ativos exerciam o direito de participar das atividades políticas e ocupar 

cargos da administração pública, ocorrendo com o passar do tempo a criação de 

classes intermediárias para serem ocupadas por alguns plebeus. 
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Apesar das distinções e diferenças da cidadania na Roma antiga em razão da 

distinção por classes, o seu sentido decorre de um único conceito advindo da 

cidadania, cidade e Estado, assim se verifica segundo Funari205: 

Em latim, a palavra ciuis gerou ciuitas, “cidadania”, “cidade”, “Estado”. 
Cidadania é uma abstração derivada da junção dos cidadãos e, para 
os romanos, cidadania, cidade e Estado constituem um único conceito 
– e só pode haver esse coletivo se houver, antes, cidadão. Ciuis é o 
ser humano livre e, por isso, ciuitas carrega a noção de liberdade em 
seu centro. 

 

Pode se observar que num dado momento as distinções que ocorreram em 

razão da cidadania e cidadania ativa, surgiram lutas e revoltas internas entre patrícios 

e plebeus, por direitos à participação política, resultando numa crescente evolução 

dos direitos desses últimos, ocorrendo que o direito civil regulava o cidadão e, por 

outro lado, aos estrangeiros era aplicado o Direito das gentes e, dessa forma foi 

ocorrendo paulatinamente uma extensão da cidadania a todos os romanos, conforme 

explica Bernades206, a partir da promulgação da Lex Iulia, Lex Plautia Papiria e Lex 

Roscia, as quais concediam cidadania a povos de outras regiões de Roma e aos seus 

aliados, com a ressalva da restrição a tais direitos, por exemplo, às mulheres, pois 

não podiam dispor da cidadania ativa, não se verificando nem no Senado e tampouco 

nas magistraturas, sua presença, conforme argumento de Dallari.207. Ainda que no 

Direito Romano se verificasse proteção à liberdade, assinala Quintão208 que se estava 

longe de uma igualdade entre os próprios cidadãos, em razão de uma exclusão social 

institucionalizada pela escravidão, bem como por uma desigualdade entre os próprios 

homens livres. 

Tais lutas segundo Funari209, constituíram o grande motor das transformações 

históricas a partir da República em Roma, mesmo porque a plebe naquela época 

passou a acumular riquezas mas não gozavam de igualdade de direitos na 

participação da vida política e social, o que foi resultando no surgimento de mais 

algumas outras leis, significando uma série de avanços para os direitos da cidadania, 

a exemplo da Lei Publília, a qual restringia o direito de veto do Senado, a Lei Ogúlnia 
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que permitia à plebe o acesso a cargos políticos e religiosos, verificando-se assim, 

que em todas essas medidas destacava-se cada vez mais um fundamento essencial 

para a cidadania, qual seja, a liberdade. 

Dessa forma, a cidadania em Roma significava a aquisição de privilégios legais 

e fiscais, conforme aponta Funari210, e que permitia ao cidadão direitos e obrigações 

quanto aos contratos, testamentos, direito de propriedade e de guarda, decorrendo 

mobilidade social em aspectos jurídicos e políticos, resultando no maior legado 

romano, qual seja o conceito moderno do que seria a democracia e a própria noção 

moderna de cidadania e de participação popular. 

No entanto, apesar do legado, Roma desenvolveu um Direito, conforme 

Hoornaert211, no qual era evidente a forma perfeitamente natural que a escravidão era 

encrustada na mentalidade dos cidadãos que compunham a sociedade romana na 

antiguidade, distinguida por aqueles que detinham o patrimônio para o exercício de 

alguma função pública, e por outro lado, aqueles que trabalhavam a terra, os escravos, 

sem valorização alguma, correspondendo a quase 80% da população da qual o 

Estado mantinha à margem dos serviços sociais propriamente ditos, o que ocasionava 

uma vida extremamente breve, quase sempre inferior aos 25 anos. 

A partir desse cenário, Hoornaert212 descreve a importante contribuição do 

cristianismo na luta pela cidadania no século II, e que se deu através da rápida 

expansão do movimento cristão dentro da sociedade romana e que foi se espalhando 

por uma longa faixa territorial que compreendia à época o delta do rio Nilo, 

Mediterrâneo ocidental, Síria oriental, Ásia Menor, África do Norte, interior do Egito, 

chegando a alcançar a Gália e a Espanha, mas, por uma grande razão que fora além 

da questão da pregação quanto ao martírio, milagres, evangelização, considerando-

se também a criação de uma rede associativa entre populações marginalizadas, que 

foi crescendo e agindo indistintamente entre os não cidadãos, no ambiente da 

paroikoi, termo que derivou a palavra paróquia, local onde agia a comunidade cristã, 

criando um sentimento de pertença ao grupo, de dignidade e identidade social. Sendo 
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assim, afirma Hoornaert213 que é um engano pensar que o status de respeito atribuído 

ao cristianismo no século II se deu em razão de um movimento de evangelização 

realizado por bispos, sacerdotes, mas, pelo contrário, tal movimento consistia numa 

cidadania real, limitada e modesta “quanto aos resultados em termos de sociedade 

global”, configurando-se numa “utopia que funciona”, vislumbrando-se que: 

O Cristianismo venceu pela pregação de seus apóstolos ou bispos, 
nem pelo testemunho destemido de mártires, pelas santidades de 
seus heróis, pelas virtudes nem pelos milagres de seus santos. 
Venceu, isso sim, por uma atuação persistente e corajosa na base do 
edifício social e político da sociedade.214 

 

Brito215 esclarece que no momento da decadência do Império Romano, 

ocorrem profundas alterações nas estruturas sociais, marcando a entrada para o 

período medieval, no qual a doutrina cristã contribuiu no alargamento do sentido de 

liberdade e igualdade para todos, mas que provocou transformações radicais nas 

concepções de direito e de estado, culminando no feudalismo que configurou um 

sistema de relações de dependência na qual o servo era fiel ao soberano que lhe 

garantia trabalho, proteção e segurança, diluindo-se o princípio da cidadania, vez que 

se acentuava a participação por status, seguindo-se para a Idade Média, num cenário 

de várias revoltas sociais, cujo resultado era a fuga do servo para cidades que tinham 

um ambiente propício para a prática da liberdade, em razão de certa autonomia que 

dispunham, ocasionando com o passar do tempo, no fim do feudalismo e formação 

dos Estados Nacionais. 

Dessa forma, explica Brito216, a sociedade ainda formada e organizada em 

clero, nobreza e povo, observa a centralização do poder nas mãos do rei que dispunha 

de autoridade sobre todo o território, reconhecida como legal pelo povo, mas que ao 

longo do tempo, passou a questionar mais e mais os privilégios do clero e nobreza, 
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voltando a se fortalecer uma cidadania mais próxima daquela experiência clássica de 

igualdade e liberdade. 

Assim, na evolução da cidadania ao longo da história, importante destacar a 

sua noção à época do Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, considerando a 

concepção clássica, reivindicada pelos renascentistas, conforme argumento de 

Zeron217, o qual afirma sobre a necessidade de se localizar a cidadania a partir do 

direito romano, quando estabelece para o ser humano três fontes dos direitos, quais 

sejam, a liberdade, a família e a cidade, este último no sentido de posse, condição de 

pertencer a uma cidade e sobre ela ter direitos. 

Porém, de acordo com Mondaini218, o fato de habitar uma cidade, ou seja, ser 

citadino, por si só, não é mais o bastante, a partir da chegada à Idade Moderna, 

quando se exige uma nova visão de mundo, com também uma nova percepção da 

desigualdade entre os homens, considerando-a não ser tão natural, mesmo porque 

esclarece, que num dado momento da história do ser humano não havia 

desigualdades e, num futuro seria possível nem existir; afirmando-se ainda que é 

nesse momento que ocorre uma das mais importantes transformações da 

humanidade, que seria a passagem do citadino/súdito para o citadino/cidadão, saindo-

se de uma “Era dos Deveres” para uma promissora “Era dos Direitos”. Nesse 

raciocínio que se destaca o desenvolvimento histórico dos direitos da cidadania na 

Europa, revelada por Marshall219, através de conflitos sociais durante três séculos, 

com a conquista de direitos civis no século XVIII, direitos políticos no século XIX, e os 

direitos sociais no século XX. 

Com efeito, o exercício da cidadania é ponto a ser necessariamente observado 

partindo-se da compreensão do termo, de acordo com a explicação de Smanio220, ao 

esclarecer que no ano de 1576 com a Les Six Livres de la Republique, momento do 

surgimento do Estado Moderno, o conceito ou ideia de cidadão dá seus primeiros 

passos a partir da relação entre soberano e seus súditos, na qual, aquele deveria 
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prezar pela proteção e justiça desses, que se encontravam sempre numa situação de 

submeter o exercício de direitos à sua obediência. Logo, conforme explica Smanio221, 

nem todos detinham essa condição, pois, à época, escravos, mulheres, crianças não 

se encaixavam nesse status. Assim, a qualidade de cidadão nasce de uma percepção 

claramente excludente de uma condição atribuída a poucos, ou seja, cidadão é uma 

qualidade, e essa vai sendo adquirida de formas distintas ao longo do tempo, 

verificando-se que mesmo aqueles que possuem status, portanto, cidadania em algum 

nível, estão sujeitos à sua  hierarquização, conforme Marshall222, afirmando ainda que 

a cidadania “é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma 

comunidade [...]  ocorrendo ainda que [...] todos aqueles que possuem tal status são 

iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status”, e nesse sentido: 

Não há nenhum princípio universal que determine o que estes direitos 

e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma 

instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania 

ideal em relação à qual o sucesso pode ser medido e em relação à 

qual a aspiração pode ser dirigida. A insistência em seguir o caminho 

assim determinado equivale a uma insistência por uma medida efetiva 

de igualdade, um enriquecimento da matéria-prima do status e um 

aumento no número daqueles a quem é conferido o status.(...) No 

primeiro destes, a classe de assenta numa hierarquia de status e 

expressa a diferença entre uma classe e outra em termos de direitos 

legais e costumes estabelecidos que possuem o caráter coercitivo 

essencial da lei.223 

 

No entanto, segundo Mondaini224, tais conquistas de direitos vinculados à 

modernidade, apenas teria sentido a partir das revoluções que romperam com o 

paradigma de mudanças cíclicas, até o início da era cristã, adotando-se a concepção 

da mudança como sendo fruto de um ato de liberdade e da vontade livre, localizadas 

temporalmente quando da Revolução Francesa de 1789 e da Revolução Industrial 

inglesa, resultando no primeiro grande passo para a cidadania liberal, que rompe de 

vez com a figura do súdito o qual possuía apenas deveres, originando o ambiente 

diferenciador de cidadãos ativos e passivos, bem como dos cidadãos com posses e 

cidadãos sem posses, convergindo com as implicações resultantes da independência 
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dos Estados Unidos da América, como afirma Karnal225, trazendo para a história uma 

nova concepção política e a promoção de transformações importantes nos conceitos 

de cidadania e liberdade. Ademais, é a partir da construção desse conceito de 

liberdade que ocorreria uma união pouco provável, constituída “como fator de 

integração nacional e de intervenção do novo Estado”, conforme explica Karnal: 

Só a construção de um determinado conceito de liberdade poderia unir 
fazendeiros escravocratas da Virgínia, comerciantes e manufatureiros 
da Nova Inglaterra, puritanos de Boston, católicos de Maryland, 
quacres da Pensilvânia, moradores das cidades como Nova York e 
muitos alemães das colônias centrais226. 

 

Observar a construção dos conceitos de cidadania e de liberdade que foram se 

desenvolvendo nos Estados Unidos a partir da sua independência, é ponto de 

destaque para a noção da própria cidadania que lá se desenvolveu, mesmo 

considerando, como explica Karnal227, as condições específicas da sua colonização, 

os discursos religiosos, a influência de pensadores, a luta contra a Inglaterra, 

alicerçada num mecanismo de defesa do indivíduo contra a intervenção estatal, o que 

contribuía para a ideia do país das oportunidades, do sonho americano, que, ao longo 

do tempo, tratou de produzir alguns paradoxos, como, por exemplo, a dificuldade 

estrutural nos Estados Unidos de entender os cidadãos de outros países como seres 

humanos com o mesmo grau de direitos que os norte-americanos. 

Bem destacado por Odalia228, o século XVIII conhecido como o século do 

Iluminismo, por pensadores como Voltaire, Montesquieu, Kant, Holbach, Diderot, 

D´Alembert, Goethe, Rousseau, Mozart e Beethoven, também é marcado tanto pelas 

Revoluções Francesas, Americanas e Industrial, quanto por estender seus 

desencadeamentos pelos séculos XIX, XX e até os dias de hoje, compreendendo aí a 

fundação dos direitos civis, destacando-se a ideia possível de felicidade para todos 

como um projeto de sociedade, na qual o ser humano havia criado os meios de fazer 

com que a educação e os meios de produção em geral, chegassem numa escala que 
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atendesse a todos, sem privilégios, em decorrência da abundância resultado da 

Revolução Industrial, levando filósofos a imaginarem a sociedade igualitária. 

No entanto, argumenta Dallari229, que no século XVIII, o movimento da 

Revolução Francesa teve sua importância mundial em razão do modelo de sociedade 

que pregava, com a eliminação de privilégios, inclusive com a consagração do termo 

cidadão e cidadã, para simbolizar a igualdade entre todos, nascendo uma moderna 

concepção de cidadania, na qual os seres humanos nascem livres e iguais, mas que, 

com o tempo, foi utilizada, por outro lado, “para garantir a superioridade de novos 

privilegiados”.  

Acentua Odalia230 sobre os direitos que irão sintetizar a natureza do novo 

cidadão por ocasião da Revolução Francesa, brotando como palavras de ordem para 

aqueles que sofreram com as opressões ao longo dos séculos, quais sejam a 

Liberdade, a Igualdade e a Fraternidade, consagrados na Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, cujo caráter universal, tinha a missão de transformar o homem 

comum em cidadão possuidor de direitos civis garantidos por lei, muito embora, tenha 

se verificado que a cidadania seria uma lenta e constante construção, com a abertura 

de possibilidades para que as minorias pudessem ser abrangidas não só pelos direitos 

civis, mesmo porque, segundo Brito231, constata-se também com os direitos 

conquistados por tal Declaração, como a igualdade e o direito de propriedade, são 

também pilares para a economia moderna de mercado. 

Todavia, no ambiente que fez brotar tal concepção de cidadania, em se 

tratando do período Iluminista e da Revolução Francesa, evoluíram sociedades que 

eram relativamente homogêneas, conforme explicação de Demant232, especialmente 

quanto à questão racial, religiosa e étnica, muito embora não se havia preparação ou 

não se tinha na agenda o problema da heterogeneidade que fazia complicar a relação 

entre minoria e maioria, destacando que: 

A Revolução Francesa aboliu as divisões societárias baseadas em 
privilégios feudais, e pela primeira vez introduziu uma sociedade de 
cidadãos juridicamente iguais na cena pública, mas pessoal e 
economicamente livres para prosseguir seu próprio interesse 
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individual e familiar, e neste ponto, portanto desiguais – prenúncio de 
uma sociedade de classes burguesa capitalista.233 

 

Daí que Demant234 argumenta sobre o respeito que a implantação dos direitos 

civis possuiu, mas que não foi indispensável e tampouco suficiente para apaziguar 

minoria e maioria, e isto por deficiências que estavam embutidas dentro daquela 

concepção de cidadão, uma vez que não era capaz de enxergar as diferenças entre 

os próprios cidadãos, como também vislumbrava as oposições que surgiriam em 

função de novos candidatos à cidadania, deixando a sociedade vulnerável ao racismo 

e ao antissemitismo por exemplo. Todavia, Demant235 destaca que, apesar das 

oposições, existe uma qualidade da coexistência entre a minoria e a maioria, o que 

resultaria nos benefícios de uma implementação formal da cidadania, a partir de 

alguns fatores, a exemplo dos fatores sociais, culturais e políticos. Dessa percepção, 

é possível se verificar um fator como o da formalização do direito ao meio ambiente 

saudável, verificado em documentos internacionais, tratados e conferências, 

conforme explica Dallari236, chegando a fazer parte da Constituição e legislação de 

vários Estados, institucionalizando-se como direito humano fundamental, cuja defesa 

estaria ao encargo tanto do Estado quanto do cidadão, a respeito do que se verifica, 

por exemplo, na Constituição Federal do Brasil de 1988. 

Sendo assim, tem-se que a cidadania é um conjunto de direitos civis, políticos 

e sociais, ao longo da história desenvolvidos nessa ordem, quando, considerando as 

Revoluções Inglesa, Francesa e Industrial, cronologicamente houve a aquisição legal 

de direitos fundamentais à vida, liberdade, propriedade e igualdade, e, após, já no séc. 

XIX sobrevieram os direitos de participação no governo, ao se instituir o direito de 

votar e ser votado237). Na sequência, o direito ao trabalho, educação e saúde 

despontam no séc. XX, porém, conforme o autor, tal ordem de surgimento e afirmação 
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desses direitos não segue uma teoria geral para a formação da cidadania em outros 

países238. 

Lima et al239 afirma então, quanto à definição de cidadania, tratar-se do 

conjunto das liberdades, direitos e deveres sociais, políticos, ambientais e 

econômicos, e para o seu exercício é necessário agir respeitando tais liberdades e 

direitos, ao passo que também é necessário se cumprir com deveres, como uma 

moeda de dois lados. Sendo assim, tem-se com a cidadania, conforme Lima et al240a 

possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu país e, em não se 

observando-a, confere-se ao indivíduo a sua exclusão da vida social e das tomadas 

de decisões políticas. 

 

 

2.2. Desenvolvimento da cidadania no Brasil 

 

No Brasil, os direitos do cidadão seguiram uma ordem diversa da apontada por 

Marshall. Explica Carvalho241 que “à época da independência não havia cidadãos 

brasileiros, nem pátria brasileira”. Desta feita, num Brasil recém independente e de 

proporções territoriais continentais, predominava um Estado absolutista de população 

analfabeta, sociedade escravocrata e de economia monocultora e latifundiária. Antes 

disso, conforme Ribeiro242, o brasileiro foi sendo construído sob as matrizes do índio 

que já habitava o território, o negro trazido da África e do europeu agressivo cujo único 

objetivo era gerar riquezas para suas pátrias. 

Tem-se que, na formação da cidadania brasileira, a força da escravidão aliada 

à grande propriedade em posse de pouquíssimos, foram fatores que contribuíram 

negativamente para delimitar as suas bases. Remetendo-se à época da Colônia, 

como não se verificavam direitos civis aos escravos, não há que se falar em cidadãos. 
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Por outro lado, o sentido de cidadania também não poderia ser encontrado naqueles 

que eram considerados os senhores, uma vez que, apesar de serem livres, não 

detinham a compreensão de igualdade para todos perante a lei243. Sendo assim, é 

possível se verificar que nessa fase histórica do Brasil, não há que se falar de cidadãos 

ante à ausência e percepção dos direitos civis, políticos e sociais, como argumenta 

Carvalho244: “Os direitos civis beneficiavam a poucos, os direitos políticos a 

pouquíssimos, dos direitos sociais ainda não se falava, pois, a assistência social 

estava a cargo da Igreja e de particulares”. 

Historicamente, a noção de cidadão no Brasil é concreta a partir da Constituição 

de 1824, após a independência, despontando e regulando-se os direitos políticos sem 

muita compreensão daquilo que representavam, haja vista definir quem podia votar e 

ser votado, contudo sem alteração consistente do período colonial, apenas 

transformando em cidadãos aqueles brasileiros analfabetos que não tinham a menor 

compreensão da prática do exercício do voto num governo representativo. À época, 

tudo funcionou para, concedendo-se direitos, permanecer o poder político local. 

Posteriormente se somaram os direitos civis notadamente o da propriedade, 

mas essa caracterizada pelo latifúndio, num país cuja herança e tradição fora a de 

estender o sistema de escravidão, de um valor muito forte na sociedade brasileira. 

Carvalho245 aponta as consequências da escravidão como algo que determina a 

formação do cidadão no Brasil, uma vez que afetou tanto o escravo quanto o senhor, 

ainda no momento pós abolição da escravatura, mesmo porque, não houve 

desenvolvimento da consciência de direitos civis porque uma classe sempre estava 

abaixo da lei e a outra acima. Ou seja, havia uma igualdade afirmada nas leis, mas 

negada na prática, fato particular no Brasil, pois, conforme argumento de Carvalho246 

mesmo os escravos, os quais lutavam pela própria liberdade repudiando sua 

condição, uma vez havendo alcançado a liberdade, admitiam escravizar os outros. 

Então, acrescenta que tal situação fosse normal para os senhores que achavam 

normal ou necessária a escravidão, mas, a partir do momento que libertos o fizessem, 

passa a ser matéria para reflexão. Sendo assim e ao que parece, os valores da 
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liberdade individual, base dos direitos civis, tão caros à modernidade europeia e aos 

fundadores da América do Norte, não tinham grande peso no Brasil247. 

Quando do Estado Novo, os direitos sociais se apresentam para o cidadão, no 

entanto de uma forma ainda excludente, destinada a alguns grupos sociais. Poucos 

foram os movimentos políticos destinados à luta por direitos sociais, a exemplo do 

movimento abolicionista. Com isso, a cidadania no Brasil tem a característica de haver 

sido ordenada diferentemente de um modelo francês ou inglês, e ainda de formação 

tardia, mas rumo a constantes superações diante da dinâmica e complexidade das 

transformações sociais. 

Ao que se verifica, cidadania implica em qualquer lugar do mundo em 

participação efetiva da vida política, contudo, no Brasil, diante da formação histórica 

do cidadão às avessas de um modelo padrão, não se habituou exercer instrumentos 

de participação num governo de representação, mesmo porque não houve sequer a 

consciência daqueles direitos que foram sendo oportunamente concedidos. 

Não obstante a discussão sobre evolução histórica da formação da cidadania, 

considerando o pensamento de Carvalho248 acerca das três dimensões consideradas 

(a primeira dimensão: o cidadão como nacional do Estado; a segunda dimensão: o 

cidadão como indivíduo sujeito de direitos; a terceira dimensão: o cidadão como 

participante da política), tem-se que Smanio249 considerou a ocorrência de 

desdobramentos em novas dimensões do conceito de cidadania, como a multicultural, 

a fim de permitir que as pessoas possam exercer seus direitos observadas as 

particularidades culturais e étnicas e a inclusiva, a possibilitar uma convivência social 

pacífica numa mesma comunidade,  observando-se que deve ser desenvolvida a 

“dimensão horizontal, uma condição objetiva de acesso a direitos, mas também de 

comprometimento com os interesses da comunidade” relacionado com a 

responsabilidade social, distribuição de renda e defesa ambiental. 

Nessa discursão sobre a cidadania, sua evolução considerando a conquista de 

direitos, os seus momentos históricos, a inserção de direitos nas legislações dos mais 

diversos Estados, remete-se cada vez mais a questões de caráter ético político, 
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conforme visão de Ribeiro250 e, em se tratando de um objetivo observado nas 

concepções e conceitos que são agregados à própria cidadania, tem a busca da 

qualidade de vida, na qual perpassa a temática ambiental, que necessariamente deve 

ser livremente expressada  como uma das maneiras de praticar a cidadania e ser 

exercida sobre a base material que sustenta a vida humana, mesmo porque, conclui, 

que a combinação da qualidade de vida e um desenvolvimento sustentável com a 

cidadania é um exercício interessante. Nesse raciocínio, Waldman251 observa que, 

Originalmente restrita ao movimento ambientalista, a questão 
ambiental está hoje em dia pautada como tema obrigatório nos mais 
diversos seguimentos de opinião. Esta assertiva evidencia-se pelo 
próprio fato de o meio ambiente marcar presença na agenda dos 
chefes de Estado, organizações não governamentais (ONGs), 
populações tradicionais, grupos rurais e urbanos, sindicatos, 
empresas, associações comunitárias e administrações públicas. 

 

Na contemporaneidade, a questão relativa a direitos e deveres quanto à 

natureza é cada vez mais observada e inserida do que em outros momentos 

históricos, sendo ponto crucial sua discussão enquanto conquistas de direitos do 

cidadão, a exemplo da garantia constitucional a todos de um meio ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, abrindo-se o debate 

para consideração de uma nova dimensão da cidadania. 

Trata-se então de uma condição de cidadão e do exercício da cidadania a qual 

vem ganhando novos contornos na modernidade, principalmente naquilo que se diz 

respeito à questão ambiental, provocando de igual forma novas discussões sobre a 

identidade de uma cidadania ambiental. Ainda assim, no modelo brasileiro de 

construção da cidadania, como qualquer outro, é patente uma incompletude e um 

necessário desenvolvimento constante, aliás, como observa Guerra252, ao enfatizar 

que a cidadania se apresenta em “múltiplas facetas relacionadas à liberdade e à 

igualdade e se pode dizer que ainda é uma tarefa inacabada, posto que sua 

construção continua em andamento, seja no âmbito local ou internacional”. 
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2.3. Da cidadania ambiental 

 

Com efeito, a cada conquista da humanidade realizada por meio do indivíduo 

ou de grupos sociais, tem-se um acréscimo na condição do cidadão. Tais conquistas 

ocorrem no seu tempo e no lugar que lhe convier, assim é o exemplo da formação da 

cidadania em diferentes partes do mundo. O que se observa de forma comum é a 

necessidade e capacidade de se colocar diante das dominações do Estado ou de 

grupos privilegiados, como destacou Moura253, aduzindo ainda que “cidadania não é 

uma atitude passiva, mas ação permanente, em favor da comunidade”, bem como que 

se trata de “um conceito aberto, que não termina com mais uma conquista”. 

Nesse contexto cabe frisar a observação de Silva254 quanto à aquisição de 

novos direitos e novos beneficiários resultado de uma cidadania ampliada, pautada 

na luta contra exclusão e no reconhecimento da dignidade humana, bem como na luta 

em busca do exercício de todos ao meio ambiente sadio, direito a cidades 

sustentáveis, considerando ainda uma relação mais flexível entre cidadania e 

nacionalidade, sem distinção entre nacional e estrangeiro, implicando ainda no 

reconhecimento da diversidade de grupos étnicos e diversos locais de sociabilidade, 

sem fronteiras espaciais e temporais. 

Entretanto, Dallari255 argumenta que a aquisição da cidadania “depende 

sempre das condições fixadas pelo próprio Estado”, sendo que tal aquisição pode 

“ocorrer com o simples fato do nascimento em determinadas circunstâncias, bem 

como pelo atendimento de certos pressupostos que o Estado estabelece”. 

Nota-se que a inquietude dos movimentos sociais, bem como o surgimento de 

novos direitos, ambos atuam na formação constante da cidadania, e não pode ser 

diferente quanto ao tratamento da questão ambiental no ordenamento jurídico 

brasileiro, especificamente a partir da CF/88, quando de uma vez por todas, passa-se 

a verificar tanto no direito como no dever ao meio ambiente como sendo uma questão 

de exercício da cidadania. Isto posto, reflete Waldman256 que a noção de cidadania 

                                                           
253 MOURA. Mara Águida Porfírio. Epistemologia ambiental na formação da gestão ambiental. Revista 
Innovare, Ponta Grossa, v.11ª, 2011, p. 79. 
254 TELES DA SILVA, Solange. A emergência de uma cidadania planetária ambiental. In: O Novo Direito 
Administrativo, Ambiental e Urbanístico: estudos em homenagem à Jacqueline Morand-Deviller (Coord) 
Claudia Lima Marques, Odete Medauar e Solange Teles da Silva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. 
255 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p. 100. 
256 WALDMAN, Maurício. Natureza e sociedade como espaço de cidadania. In:  História da Cidadania. 



86 
 

ambiental universaliza direitos específicos, e via de consequência, sugere uma 

ampliação daquela noção de cidadania que permeia os discursos e mobilizações 

sociais, e não se apresentar somente restrita aos movimentos ecologistas. 

Tem-se que, a respeito do estudo aqui objeto, uma relação direta com a 

participação oriunda do exercício da cidadania, ao se verificar na observação de 

Waldman257 acerca do ambientalismo, que este adveio de lutas ambientais no próprio 

território brasileiro na década de 80, por exemplo, e que tinha como objetivo 

conquistas sociais na reapropriação do ambiente de vida em muitas das populações 

tradicionais, a exemplo dos seringais da Amazônia que foram transformados em 

Reservas Extrativistas legalmente reconhecidas como de usufruto das populações 

locais exclusivamente, bem como destaca a luta das nações indígenas pela 

demarcação das suas terras, a luta das populações caiçaras quanto aos seus direitos 

de pesca, relacionando-os como um exemplo de conquistas obtidas pelas populações 

tradicionais. 

Sendo assim, tem-se que a expressão cidadania ambiental cada vez mais é 

pauta de discussão no mundo, fruto de uma evolução do conceito de cidadania em 

sintonia com as mudanças oriundas da sociedade, a qual carece cada vez mais de 

um sentido mais holístico, mesmo porque a noção de cidadania e o seu exercício está 

relacionada à ideia de participação tanto social quanto política nos assuntos cotidianos 

para gerar transformações que a favoreçam, sobretudo nos assuntos que tratem da 

questão ambiental contemporaneamente. 

Villarroel258 buscando desenvolver a noção de cidadania faz análise a partir da 

sua manifestação ambiental sugerindo que a cidadania ambiental é caracterizada” 

como a que se expressa em termos de direitos ambientais e se exerce, em 

consequência, na esfera pública, sendo suas principais virtudes a razoabilidade e 

vontade dialógica para aceitar os argumentos mais convincentes”259, afirmando 

                                                           
(PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi, organizadores). 5 ed. São Paulo: Ed. Contexto, 2010, p. 
546. 
257 WALDMAN, Maurício. Natureza e sociedade como espaço de cidadania. In:  História da Cidadania. 
(PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi, organizadores). 5 ed. São Paulo: Ed. Contexto, 2010, p. 
554. 
258 VILLARROEL, Raúl. Ética del desarrollo, democracia deliberativa y ciudadanía ambiental. el desafío 
global de la sustentabilidad <www.scielo.cl/scielo.ph?script=sci_arttext&pid:> acesso em 19/1/2016. 
259 Tradução livre do texto: “como la que se expresa em términos de derechos ambientales y se ejerce, 
em consecuencia, em la esfera pública, siendo sus principales virtudes la razonabilidade y la voluntad 
dialógica para aceptar los argumentos más convincentes”. VILLARROEL, Raúl. Ética del desarrollo, 
democracia deliberativa y ciudadanía ambiental. el desafío global de la sustentabilidad 
<www.scielo.cl/scielo.ph?script=sci_arttext&pid:> acesso em 19/1/2016. 

http://www.scielo.cl/scielo.ph?script=sci_arttext&pid
http://www.scielo.cl/scielo.ph?script=sci_arttext&pid
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inclusive que a cidadania ambiental estabeleceria um compromisso baseado no bem 

comum antes dos interesses particulares dos indivíduos e, ao mesmo tempo, 

implicaria na ideia de deveres para com a natureza que se derivam do direito 

ambiental, e, nesse aspecto, a cidadania ambiental estaria mais próxima da 

concepção republicana, desde que esta é centrada na responsabilidade do cidadão 

com o coletivo em detrimento da concepção liberal. E assim, diz que: 

Ou seja, embora os cidadãos republicanos reconheçam e valorizem 
seus direitos, eles são menos importantes para eles do que suas 
responsabilidades ou deveres. Nesse contexto, seria obviamente 
necessário considerar a cidadania ambiental muito mais compatível 
com o esquema republicano de cidadania do que com um esquema 
liberal. Por razões óbvias, os cidadãos do meio ambiente têm a 
responsabilidade de trabalhar para uma sociedade sustentável, e isso 
inclui todas as atividades que podem ser consideradas como normal e 
consabidas em relacionamento com uma ajustada cidadania 
ambiental, entre os quais, obviamente, reciclar, reutilizar e conservar. 
No entanto, a questão chave aqui é lembrar que o exercício da 
cidadania é uma atividade que sempre envolve implicações públicas 
e, portanto, induz ao reconhecimento de deveres para os outros. 
Sobretudo do ponto de vista ambiental, em que mesmo o menor ato, 
por mais imperceptível ou insignificante que possa parecer, tem 
repercussões e impactos públicos de difícil mensuração260. 

  

Para Leite e Ayala261 a cidadania ambiental é mais abrangente daquilo que 

entendem por cidadania clássica, tem fundamento na solidariedade e participação dos 

sujeitos políticos na proteção ambiental, e observam que naquela há um compromisso 

de lealdade ecológica que é diferente de um compromisso de lealdade nacional, 

mesmo porque vai mais além dos princípios gerais da cidadania e dos direitos civis, 

políticos, sociais e ainda das obrigações do indivíduo em uma nação, mas abrange o 

                                                           
260 Tradução livre do texto: Es decir, aunque los ciudadanos republicanos reconocen y valoran sus 
derechos, estos son menos importantes para ellos que lo que lo son sus responsabilidades o deberes. 
En este contexto, evidentemente habría que considerar a la ciudadanía ambiental mucho más 
compatible com el  esquema republicano de ciudadanía que com esquema liberal. Por razones obvias, 
los ciudadanos del medioambiente tienen la responsabilidad de trabajar por una sociedad sostenible, y 
esto abarca todas las actividades que se pueden considerar como normales y consabidas em relación 
com una ajustada ciudadanía ambiental, entre las cuales están, obviamente, reciclar, reutilizar y 
conservar. Sin embargo, el asunto clave aquí es recordar que el ejercicio de la ciudadania es una 
actividad que siempre conlleva públicas implicaciones y, por lo mismo, induce el reconocimiento de 
deberes para com los demás. Sobre todo desde un punto de vista ambiental, em el que hasta el más 
mínimo acto, por imperceptible o insignificante que nos parezca, tiene repercuciones e impacto público 
difíciles de dimensionar. VILLARROEL, Raúl. Ética del desarrollo, democracia deliberativa y ciudadanía 
ambiental. el desafío global de la sustentabilidad <www.scielo.cl/scielo.ph?script=sci_arttext&pid:> 
acesso em 19/1/2016. 
 
261 LEITE, Rubens José Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 317-318. 

http://www.scielo.cl/scielo.ph?script=sci_arttext&pid
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objetivo da proteção intercomunitária do bem difuso ambiental, não se limitando a 

determinado território ou estando vinculada a determinado povo. Nesse sentido Lima 

et al 262 conceituam cidadania ambiental, como: 

[...] um processo em constantes transformações, fruto das atividades 
do homem em sociedade, buscando desenvolver permanentemente a 
consciência de preservação ao meio ambiente em consonância com 
os direitos fundamentais da humanidade para o pleno convívio em 
uma sociedade definida por princípios de justiça social e igualdade de 
forma sustentável.263 

 

Silva e Sanchez264 explicam que o termo cidadania ambiental pode vir a ser 

relacionado com outras denominações, tais como a Ecocidadania, Cidadania 

Planetária ou Cidadania Ecológica, todas elas neologismo, mas com a mesma função 

de expressar a inserção da ética ecológica ou ambiental. 

A concepção do termo cidadania ambiental é fruto das transformações da 

sociedade e nascimento de novos direitos, tal como considera o argumento de 

Bobbio265, enfatizando que o conceito de cidadania se modifica a cada conquista 

social, destacando-se as discussões sobre questões ambientais e os rumos do direito 

quanto ao meio ambiente e que certamente passam a balizar um conceito de 

cidadania ambiental. Sendo assim, Leonardo Boff266, define-a “como o direito que 

cada pessoa tem de usufruir de um ambiente saudável”, o direito de poder “respirar 

um ar bom, beber uma água purificada, comer alimentos sãos, e não apenas 

manipulados quimicamente”, bem como ser “o direito das pessoas de terem relações 

humanas institucionais que sejam justas, que evitem conflitos”. Dessa conceituação, 

Boff267, retrata valores de uma nova sociedade que irão em verdade dar sustentação 

à nova concepção da cidadania ambiental, identificando-os como solidariedade, 

cooperação, compaixão. 

                                                           
262 LIMA, Antônio Jesuíta. MOURA, Mara Aguida Porfírio. TEIXEIRA, Solange Maria. Cidadania 
ambiental: um conceito em construção 
<www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/x_en/GT7-2071-1465-20130514194721.pdf)> 
acesso em 19/1/2016. 
263 LIMA, Antônio Jesuíta. MOURA, Mara Aguida Porfírio. TEIXEIRA, Solange Maria. Cidadania 
ambiental: um conceito em construção 
<www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/x_en/GT7-2071-1465- 20130514194721.pdf)> 
acesso em 19/1/2016. 
264 SILVA-SANCHEZ, Solange. Cidadania ambiental: novos direitos no Brasil. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 2000, p. 09. 
265 BOBBIO, N. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Apresentação de Celso Lafer. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
266 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: Ética do Humano: Compaixão pela Terra. Vozes, 8 ed. Rio de 
Janeiro, 2002, p. 19-20. 
267 Ibidem. 

http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/x_en/GT7-2071-1465-
http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/x_en/GT7-2071-1465-
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Ademais, Braido e Caporlingua268 trata dessa nova concepção considerando o 

teor do art. 225 da Constituição Federal de 1988, quando, ao colocar de forma clara a 

relação entre natureza e participação popular, faz surgir um conceito alargado de 

cidadania, a qual se denomina de cidadania ambiental, da qual se espera mais ações 

de participação efetiva dos cidadãos na busca de soluções para as questões 

ambientais contemporâneas. Nesse raciocínio de alargamento da cidadania, Braido e 

Caporlingua269 colocam a questão do exercício da cidadania como algo que vai além 

da legalidade de um instituto para se tornar o elemento central de uma cultura política 

compartilhada, não se limitando à visão dos direitos políticos, mas, de forma que 

possa abranger os direitos culturais e sociais. O pensamento de Freire270 também 

converge nesse mesmo sentido quanto à dimensão ambiental da cidadania, 

apontando que o compromisso do cidadão numa sociedade globalizada é o de buscar 

uma visão mais definida para uma qualidade ambiental no presente e para um futuro 

próximo que compreenda um horizonte planetário. Sendo assim, considerando-se a 

evolução conceitual da cidadania ambiental, é de fundamental importância a sua 

abordagem a partir da Educação Ambiental, uma vez que, é na educação que se 

procura o despertar de uma consciência de que o ser humano é parte da natureza e 

apto a lidar com as questões ambientais. 

De acordo com reflexão de Silva e Sanchez271 a cidadania ambiental passa a 

ser uma temática frequentemente discutida a partir do final do século XX, 

considerando a influência internacional para a formação de uma nova relação entre 

ser humano e as questões ambientais, em razão da necessidade do surgimento de 

uma nova ética global preocupada com a erradicação da fome e da pobreza, do 

analfabetismo, da poluição e da dominação do homem nos grupos minoritários. 

O objetivo de uma cidadania ambiental e efetiva conservação da natureza, 

conforme Walman272, deve necessariamente passar por três esferas conjuntas de 

participação, envolvendo a administração pública federal, estadual e municipal, 

considerando ainda a sociedade através de escolas, sindicatos, associações e, por 

                                                           
268 BRAIDO, Janaina Agostini; CAPORLINGUA, Vanessa Hernandez. Da cidadania ambiental à 
Educação Ambiental política: desafios na pesca artesanal em Rio Grande – RS e São José do Norte – 
RS. Revista Direito Ambiental e sociedade, v. 4,  n. 2, 2014, p. 179-205. 
269 Ibidem. 
270 FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação. São Paulo: Editora UNESP, 2000, p. 66. 
271 SILVA-SANCHEZ, Solange. Cidadania ambiental: novos direitos no Brasil. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 2000, p. 09. 
272 WALMAN, Maurício. Natureza e sociedade como espaço de cidadania. In: PINSKY, Jaime. PINSKY, 
Carla Bassanezi (orgs.). História da Cidadania. São Paulo: Ed. Contexto. 2003, p. 555. 
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fim no âmbito individual, a participação do cidadão no papel de cuidar da natureza a 

partir de sua casa, no seu bairro e no seu local de trabalho. 

 

 

2.4. Da cidadania e educação ambiental. 

 

Na concepção de uma cidadania ambiental e a sua difusão, conforme Leite e 

Ayala273 são indispensáveis alguns pressupostos, dentre eles o acesso à educação 

ambiental para conscientização do cidadão dos seus direitos e deveres diante das 

questões ambientais, e dessa forma poderá ocorrer uma transformação do seu modo 

de viver e pensar, aliado à presença do Estado para garantir exatamente mecanismos 

que permitam a sua participação. Sirvinskas274 entende que a educação ambiental 

tem como fundamento a ética ambiental, baseada na conduta humana e o seu valor 

para com a natureza. Ademais, é possível se compreender que a questão da ética 

ambiental disposta no art. 225 da Constituição Federal de 1988, registra não só o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também o dever de sua 

defesa e preservação para as presentes e futuras gerações. 

Sobre a conscientização cidadã, Reigota275, afirma ser um fator fundamental 

baseado na educação ambiental capaz de provocar mudança de comportamento e 

ainda desenvolver competências que incentivem a participação do cidadão, mesmo 

porque estará propiciando o aumento de conhecimentos para uma mudança de 

valores que possam estimular condições básicas de integração e harmonia na relação 

entre homem e natureza. Assim, educação ambiental é sinônimo de educação para a 

cidadania no seu sentido mais amplo, qual seja o do cidadão possuidor de direitos e 

deveres, corresponsável pela defesa e conservação da natureza. 

Verifica-se que na relação entre ser humano e natureza e a conscientização 

cidadã através da educação ambiental, há um grande desafio quanto às questões 

ambientais contemporâneas cada vez mais emergentes e complexas. Para Tristão276 

                                                           
273 LEITE, Rubens José Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 324. 
274 SIRVINSKAS, Luiz Paulo. Manual de Direito Ambiental. 10. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 7-8. 
275 REIGOTA, M. Desafios à educação ambiental escolar. In: JACOBI, P. et al. (orgs.). Educação, meio 
ambiente e cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA, 1998. p.43-50. 
276 TRISTÃO, M. As Dimensões e os desafios da educação ambiental na sociedade do conhecimento. 
In: RUSHEINSKY, A. (org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
p.169-173. 
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a educação ambiental é uma nova forma de encarar essa relação, e tem por base 

uma nova ética, com novos valores morais, de forma que a educação ambiental seja 

um processo permanente de aprendizagem com o objetivo de formar cidadãos com 

consciência acerca dos problemas ambientais. Nesse ponto Fischer277, comenta que 

parte dos problemas ambientais pode ser resolvido através da ética transmitida pela 

educação ambiental e contribuir para o exercício da cidadania, mesmo porque, 

conforme o autor, as causas da degradação ambiental são compreendidas através 

dos conhecimentos dos problemas socioeconômicos e políticos-culturais e, a partir 

daí, buscar alterar o comportamento das pessoas por meio de uma ética ambiental. 

De acordo com Moura278, educação ambiental é aquela que procura fomentar 

a epistemologia ambiental e com o objetivo de socializar tanto compreensão quanto 

conhecimentos socioambientais, não se constituindo em mais uma ciência, mas, tem-

se por educação ambiental mais uma área do conhecimento cujo fim é organizar, 

coordenar, direcionar e articular os saberes para minimizar os problemas ambientais 

e daí, incentivar uma nova  forma de cultura dentro de um processo sustentável, 

considerando o uso dos recursos naturais e sociais. Ao que parece, a Educação 

Ambiental tem a importante função na construção de conhecimento e formulação de 

uma consciência cidadã, compatível com uma forma de participação que considere a 

defesa dos direitos e deveres inerentes à natureza. 

O conceito legal de educação ambiental é definido no art. 1º da Lei 

nº9.795/99279, o qual dispõe ser [...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente [...], sendo que, 

conforme o seu art. 2º,  a responsabilidade da sua promoção como componente 

essencial e permanente da educação nacional,  é do poder público, e deve estar 

presente em caráter formal e não-formal, de forma articulada em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo. 

                                                           
277 FISCHER, Fabiana Janaina Vargas. Cidadania ambiental global e sustentabilidade. Revista  
Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica da 
UNIVALI, Itajaí, v.7, n.1, 1º quadrimestre de 2012. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica. 
278 MOURA. Mara Águida Porfírio. Epistemologia ambiental na formação da gestão ambiental. Revista 
Innovare, Ponta Grossa, v.11ª, 2011, p. 71. 
279 BRASIL. Lei nº9.795 de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm> Acesso em: 24 julho 2017. 
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Ademais, destaca-se a Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, uma vez que dispôs 

sobre educação ambiental, ao tempo que também instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental, observando-se assim uma tendência que fora estabelecida com 

a Conferência de Estocolmo de 1972, realizada pelas Nações Unidas e cujo tema 

versava sobre o meio ambiente. Dessa Conferência, percebe-se verdadeiro estímulo 

no Brasil quanto à consciência ambiental, a exemplo do art. 225 da CF/88, sendo 

esteio para as demais legislações ambientais posteriores. 

Dessa forma, verifica-se que através de um programa eficaz de educação 

ambiental, é possível se evoluir quanto à ética ambiental, permitindo-se cada vez mais 

a formação de cidadãos comprometidos com a sua condição de partícipe nas 

questões ambientais. Nesse sentido, destaca-se a visão de Leff280, quando aponta 

que os problemas ambientais cada vez mais crescentes e complexos, só serão 

possíveis de alguma solução, através de uma mudança nos sistemas de 

conhecimento, considerando ainda os valores e comportamentos com base no 

aspecto econômico do desenvolvimento. E ainda aduz que: 

[...] a consciência ambiental manifesta-se como “[...] uma angústia de 
separação de sua origem natural, como o pânico de ter entrado num 
mundo incerto, impenetrável, evasivo e pervertido da ordem 
simbólica”, surgindo a necessidade de “[...] recuperar o paradigma 
perdido, reintegrando o ser humano à mãe natureza”281. 

 

No entanto, a educação ambiental não deixa de ser um desafio voltado para a 

transformação social, mudança de comportamentos e atitudes. Sorrentino282, ao tratar 

de desafios da educação ambiental, aponta que seus educadores devem promover o 

resgate e o desenvolvimento de valores, assim como de comportamentos que 

propiciem confiança, respeito mútuo, responsabilidade, compromisso, solidariedade e 

iniciativa, bem como o estímulo à uma visão global e crítica das questões ambientais. 

 

 

2.5. Cidadania, ambientalização e justiça ambiental. 

 

                                                           
280 LEFF, E. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001. 
281 LEFF, Henrique. Educação ambiental e desenvolvimento sustentável. In: LEFF, Henrique. Saber 
Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. p. 242. 
282 SORRENTINO, M. De Tbilisi a Tessaloniki, a educação ambiental no Brasil. In: JACOBI, P. et al. 
(orgs.).  Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências.  São Paulo: SMA.1998. p.27-
32. 
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Disciplina a Constituição Federal de 1988 a defesa e proteção ambiental com 

a possibilidade da propositura de determinados instrumentos processuais. Verifica-se 

quanto aos mecanismos não jurisdicionais de tutela ambiental, instrumentos que têm 

o objetivo de se chegar à justiça, e no caso, a justiça ambiental, sem que se promovam 

ações judicias, a exemplo do estudo prévio de impacto ambiental, o manejo283 

ecológico, o zoneamento, o tombamento, o direito de informação e educação 

ambiental. 

Tem-se que a possibilidade de propositura de ações estaria diretamente 

relacionada à questão do acesso à justiça e do próprio sentimento de justiça. No 

entanto, tantos outros meios não judiciais e de soluções de conflitos podem ser 

utilizados para que se alcance medidas de efetiva justiça. Dessa forma, o 

entendimento de justiça ambiental necessariamente também não está atrelado ao 

ajuizamento de ações. Sendo assim, é fundamental no estudo se tratar da justiça 

ambiental, relacionada à compreensão e participação cidadã. 

Sendo assim, tem-se por justiça ambiental, conforme Bullard284, uma busca do 

tratamento justo e do envolvimento das pessoas, sem distinção, seja de raça, cor, 

origem, capacidade de renda, quanto à elaboração, desenvolvimento, implementação 

de políticas, leis e regulações ambientais, entendendo-se por tratamento justo a 

situação de que nenhum grupo de pessoas deva suportar desproporcionalmente 

consequências ambientais negativas, sejam elas resultantes de operações industriais 

e comerciais, ou da execução de políticas e programas federais, estaduais e locais, 

bem como advindas das consequências por ausência ou omissão destas políticas. 

Deduzindo-se que, em havendo por exemplo, uma destinação de maior carga de 

danos ambientais para uma parcela de grupos sociais de trabalhadores com baixa 

renda, ou grupos discriminados por questões raciais, estaria configurada a situação 

contraponto da Justiça Ambiental, qual seja a Injustiça Ambiental. Acselrad285, explica 

que o conceito de Justiça Ambiental tem origem na experiência inicial dos movimentos 

sociais dos Estados Unidos, nos quais havia o clamor dos cidadãos mais pobres e 

dos grupos de etnias socialmente discriminadas, em razão de estarem suportando 

                                                           
283  Scolforo define manejo florestal como a utilização de forma sensata e sustentada dos recursos 
florestais, de modo que as gerações futuras possam usufruir, pelo menos, dos mesmos benefícios da 
geração presente. SCOLFORO. José Roberto S. Manejo Florestal. UFLA – FAEPE, Lavras, 1998. 
284 BULLARD, Robert D. (ed.) Confronting Environmental Racism: voices from the grassroots. Boston: 
South End Press, 1993. 
285 ACSELRAD, H. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. 
Estudos Avançados, Revistas USP, vol.24 no.68 São Paulo/SP, 2010. 
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uma maior exposição a riscos ambientais, sobretudo por habitarem as vizinhanças de 

depósitos de lixos químicos, radioativos e ainda de indústrias com efluentes poluentes. 

Leite286 explica que os meios judiciais seriam o último recurso contra a ameaça 

e a degradação da natureza, uma vez que, antes destes, os mecanismos de 

prevenção e precaução devem ter um papel de destaque na política ambiental. Nesse 

raciocínio, Leite287 enfatiza que o sentimento de justiça ambiental vai mais além do 

entendimento de que justiça se promove perante o poder judiciário, mas, quando se 

trata de efetividade de uma cidadania ambiental, mister se destacar a questão 

participativa nas decisões em matéria ambiental diante do ordenamento jurídico, 

considerando uma conscientização da crise ambiental. 

Notadamente, o exercício da cidadania apresenta relação direta com a 

conquista de direitos e por consequência, há sempre um sabor ou um sentimento de 

justiça definido ao se atender os interesses e necessidades do cidadão pertencente a 

qualquer grupo ou classe social discriminada por questões raciais, econômicas, dentre 

outras. No entanto, ao se tratar historicamente da questão ambiental e do sentimento 

por justiça ambiental, há de se verificar momentos que antecederam a sua definição, 

partindo-se da noção de ambientalização, a qual, na explicação de Buttel e Leite 

Lopes apud Acselrad288, constitui-se no “processo de adoção de um discurso 

ambiental genérico por diferentes grupos sociais” ou ainda “a incorporação concreta 

de justificativas ambientais para legitimar práticas institucionais, políticas, científicas 

etc.”. Assim, ambientalização seria o movimento ou processo antecedente às lutas 

ambientais, correspondente aos movimentos ambientais propriamente ditos, e ao 

surgimento das expressões de proteção ao meio ambiente. 

Com o tempo, há de se esclarecer, que a questão ambiental pela 

ambientalização ganha outras denominações, a exemplo de movimento ambientalista 

o qual envolve discursos e práticas de proteção ambiental, conforme explica 

Acselrad289, as quais, inicialmente no Brasil, partem de uma nebulosa associativa290, 

                                                           
286 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial: teoria e 
prática. Ed.4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 48. 
287 Ibidem. 
288 ACSELRAD, H. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. 
Estudos Avançados, Revistas USP , vol.24 no.68 São Paulo/SP, 2010, p. 103-104. 
289 ACSELRAD, H. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. 
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predatórias que passam a ambientalizar seu discurso, demonstrando que não seriam necessários 
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qual seja um conjunto diversificado de organizações com o propósito de defesa 

ambiental, através também de ONG´s e representações nacionais e internacionais, as 

quais encontram um obstáculo na legitimidade para as questões ambientais sem 

desconsiderar as prioridades de se superar as lutas contra as desigualdades sociais, 

o desemprego e superação da pobreza, verificando-se que a noção de justiça não era 

tão determinada para uma justiça ambiental propriamente dita. 

Dessa forma, a expressão nebulosa291 associativa ou nebulosa ambientalista 

faz referência à falta de transparência dos agentes envolvidos na elaboração da 

defesa do meio ambiente, fruto de autonomeação de serem seus protetores, mas que 

se diferenciavam substancialmente das suas práticas. Ocorre que, durante um 

processo de ambientalização, há uma transição de uma de nebulosa para uma fase 

de transparência. Uma fase que é necessário se estabelecer, por exemplo, a 

diferenciação entre combate às desigualdades sem se desarticular das questões 

ambientais. Historicamente, explica Acselrad292 que esse assunto teve um momento 

de relevância com a Rio 92, quando a relação entre natureza e justiça social ganha 

importância particular em meados da década de 1980, culminando com o tratamento 

direto quanto à proteção e defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

pautado na Constituição Federal de 1988. 

Na percepção de Lopes293, trata-se de ambientalização de um neologismo 

semelhante a outros, a exemplo de industrialização, proletarização, 

desindustrialização, sub-proletarização, os quais querem significar novas percepções, 

caracterizando um processo histórico de construção de novos fenômenos, 

notadamente associado à interiorização pelas pessoas e grupos sociais e relacionado 

às diferentes facetas da questão pública quanto ao meio ambiente. 

                                                           
controles externos uma vez que tinham a capacidade de autocontrole ambiental, bem como autoridades 
governamentais flexibilizam a legislação ambiental com o argumento de ganhos de rapidez e rigor nos 
licenciamentos, ou ainda promotores de grandes projetos hidrelétricos que desestruturam a vida de 
comunidades indígenas, mas afirmam que serão desenvolvidos programas de sustentabilidade 
destinados a assegurar a continuidade dos aspectos econômicos, culturais e ambientais. 
291 ACSELRAD, H. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. 
Estudos Avançados, Revistas USP , vol.24 no.68 São Paulo/SP, 2010, p. 103. 
292 ACSELRAD, H. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. 
Estudos Avançados, Revistas USP, vol.24 no.68 São Paulo/SP, 2010, p. 105. 
293 LOPES, José Sergio Leite. A ambientalização dos conflitos sociais. (coordenador) / Diana Antonaz, 
Rosane Prado, Gláucia Silva (orgs.) / Beatriz Heredia... [et al.]. – Rio de Janeiro : Relume Dumará : 
Núcleo de Antropologia da Política/UFRJ, 2004, p. 09. 
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Sendo assim, destaca-se com a Rio 92, segundo Acselrad294, que se abriu um 

diálogo para a construção de “pautas comuns entre entidades ambientalistas e o 

ativismo sindical”, considerando ainda “o movimento dos trabalhadores rurais sem-

terra, os atingidos por barragens, os movimentos comunitários das periferias das 

cidades, os seringueiros, os extrativistas e o movimento indígena”. Dessa forma, a 

Conferência da ONU em 1992, possibilitou uma conjuntura para realização de uma 

nova articulação envolvendo o Fórum Brasileiro de ONG e Movimentos Sociais para 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, incorporando-se a temática ambiental num 

debate mais amplo no qual se procura buscar alternativas ao modelo dominante de 

desenvolvimento. Como consequência, Acselrad295 explica que a partir da década de 

1990, ocorre uma importante mudança no ambientalismo brasileiro, no qual se verifica 

a institucionalização de entidades e organizações com corpo técnico e administrativos 

profissionalizado, sendo uma fase de transição nessa clivagem ambiental, 

atravessando-se a nebulosa ambientalista, dividindo-a entre pragmatismo paraestatal 

e a crítica ao modelo de desenvolvimento dominante, bem como entre o instrumento 

da modernização ecológica do capitalismo brasileiro e ator social investido na 

expansão do campo dos direitos. 

O resultado disso, conforme Loureiro296, é o declínio do movimento 

ambientalista em razão da confusão entre a busca por um modelo de desenvolvimento 

e soluções paliativas. Explica que no final dos anos 90 o grupo de entidades 

combativas cresceu menos que o grupo daquelas que voltam para o mercado. Assim, 

foi ocorrendo ao longo dos anos 90 um processo de substituição de um ambientalismo 

contestatório por um ecologismo de resultados. No entanto esse entendimento não foi 

pacífico e nem generalizado, visto que também se defendeu que o ocorrido fora um 

movimento de neutralização das lutas ambientais praticado por empresas poluidoras 

e governos, onde tal movimento, segundo o autor, foi denominado de “ecologismo 

desenraizado”, o qual conforme Arnt & Schwartzman297 revela “a verdade torta de sua 
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falsidade: a modernização que exprime é a do sistema que obedece aos interesses 

que contempla”, referindo-se certamente ao capitalismo, e ao movimento de 

“modernização ecológica”. Tal movimento, conforme Blowers298, significa o processo 

utilizado pelas instituições políticas para internalizarem preocupações ecológicas, cujo 

objetivo é o de conciliar crescimento econômico com a resolução dos problemas 

ambientais, desde que ocorra uma ênfase à adaptação tecnológica, bem como à 

celebração da economia de mercado e à crença na colaboração e no consenso. 

Na expressão de Lopes299, verifica-se um maior interesse público local na 

questão ambiental quando ocorre proximidade física com a fonte de poluição, seja no 

risco ou no dano propriamente dito, quando se tem a possibilidade de mobilização e 

constituição de movimentos participativos através de ação coletiva local por 

associações já existentes, a exemplo de sindicatos, associações de moradores, 

agricultores, grupos de pescadores, do que através de novos grupos ou movimentos 

essencialmente ambientais, principalmente no que concerne à poluição industrial. 

De acordo com Boltanski & Chiapello300, o procedimento de modernização 

ecológica se refere a “deslocamentos” que seriam “mudanças organizativas ou de 

critérios de alocação social pelas quais o capitalismo assegura continuidade a seus 

próprios mecanismos, contribuindo para esvaziar as críticas que lhes são dirigidas”. A 

exemplo disso seriam as participações, por exemplo, de ONG´s de mercado para 

ocupar os espaços de prestação de serviços ao Estado, espaços institucionais, os 

canais de participação popular, conforme explicação de Loureiro301. Por outro lado, 

tem-se a partir dos anos 2000 no Brasil, os atores do ecologismo contestatório, 

entidades e movimentos, aqueles defensores de preservar um espaço para críticas 

ambientalistas ao modelo de desenvolvimento e assim, fazer com que a questão 

ambiental possa sempre constar da elaboração de um projeto político contra 

hegemônico, mas que associem suas ações à noção de justiça ambiental de forma 

mais combativa do que profissional, ou seja, tais entidades e movimentos estariam 
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mais envolvidos na “discussão crítica de políticas públicas do que no assessoramento 

técnico a governos e empresas”, de acordo com Acselrad302. 

Historicamente é importante se registrar que nos Estados Unidos o clamor por 

justiça ambiental através da iniciativa de cidadãos, quando verificaram alguns casos 

de contaminação química no solo e em regiões habitacionais, motivando-os a agir. 

Segundo Herculano303 citando Levine (1979) e Gibbs (1998), pode-se enumerar os 

casos de Love Canal, Niágara, Estado de Nova York em 1978, Warren County, 

Carolina do Norte em 1982, os aterros do Alabama, Flórida, Geórgia Kentucky, 

Mississipi, Carolinas do Norte e Sul e Tennesse, em 1983. A partir disso houve a 

iniciativa de cidadãos norte-americanos para se organizarem em coalizões nacionais 

e enfrentarem os problemas cobrando ações para saná-los. No Estado de Nova York, 

na cidade de Niagara, verificou-se a construção de casas de um conjunto habitacional 

de classe média baixa junto a um canal que fora aterrado com dejetos químicos 

industriais e bélicos. O caso da comunidade negra de Warren County, Carolina do 

Norte, onde moradores descobriram que seria instalado em sua vizinhança um aterro 

para depósito de solo contaminado por PCB304 (polychlorinated biphenyls). Naquele 

ano de 1982 fora registrado o primeiro protesto nacional feito pelos afroamericanos, 

surgindo a denominação de “racismo ambiental”. Resultado disto fora uma pesquisa 

que conseguiu comprovar que a distribuição espacial dos depósitos de resíduos 

químicos perigosos, bem como a localização de indústrias muito poluentes eram 

direcionadas intencionalmente nos locais onde se verificavam as etnias mais pobres 

nos Estados Unidos, não havendo nada de aleatório. Também se constatou em 1983, 

através de estudo oficial, a existência de quatro aterros de rejeitos perigosos na região 

que compreende o Alabama, Flórida, Georgia, Kentucky, Mississipi, Carolinas do 

Norte e do Sul e Tennesse, destacando-se que três destes quatro aterros estavam 
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localizados exatamente em comunidades afro-americanas, de acordo com 

Herculano305. 

De acordo com Acselrad306, citando Latturi e Kirby, fora realizada em 1987 uma 

pesquisa a pedido da Comissão de Justiça Racial da United Church of Christ, a qual 

concluiu que "a composição racial de uma comunidade é a variável mais apta a 

explicar a existência ou inexistência de depósitos de rejeitos perigosos de origem 

comercial em uma área". Após tal resultado, surge a expressão racismo social, de 

criação do reverendo Benjamin Chavis, cujo significado era o de destacar a imposição 

desproporcional, seja essa intencional ou não, para depósito de rejeitos perigosos 

aquelas comunidades que abrigam gente “de cor”. Verificou-se então que o fator raça 

estava mais fortemente relacionado com a distribuição dos rejeitos perigosos, mais do 

que com o fator baixa renda, sendo então o indicador mais relevante para a 

“coincidência” entre os locais onde vivem as pessoas afrodescendentes e aqueles 

locais onde tais rejeitos (químicos, tóxicos) eram depositados. 

Acrescenta Acselrad307 que tais atitudes encontravam explicação em práticas 

do mercado, discriminatórias, incluindo agências governamentais, que concorriam 

articuladamente para que tais desigualdades ambientais ocorressem. Tal forma de 

agir compreendia a disponibilidade de terras baratas em comunidades de minorias e 

suas vizinhanças, contando ainda com a falta de oposição dessas comunidades, em 

razão da sua fraca organização e carência de recursos políticos, bem como a 

existência de uma discriminação residencial que dificultava a mobilidade espacial 

dessas. Também há que se considerar que essas minorias eram sub-representadas 

nas agências governamentais que eram as responsáveis por decisões de localização 

dos rejeitos. 

Sendo assim, tais ocorrências resultaram num processo de organização dos 

cidadãos, conforme Herculano308 citando Bullard e Wright (1993), com a formação de 

entidades cujo objetivo seria o de realizar movimentos contra o racismo ambiental e 
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em prol da Justiça Ambiental, a exemplo da Clearinghouse for Hazardous Waste, Inc. 

(CCHW) de Love Canal em Niagara, o Center for Health, Environment and Justice 

(CHEJ), a Citizens Against Nuclear Trash (CANT), bem como se verificou também em 

1991 a realização do First National People of Color Environmental Leadership Summit. 

Outro fator resultado de tais movimentos por justiça ambiental liderados e 

empenhados por cidadãos, segundo Herculano309 citando Dower (1995), Sapiro 

(1995) e Roberts & Toffolon-Weiss (2001), fora o da formulação e implementação de 

mecanismos políticos que influenciaram toda uma legislação norte-americana e a 

criação de fundos direcionados às comunidades afetadas, com o objetivo de fornecer 

os meios financeiros necessários para contratação de serviços técnicos e 

advocatícios. 

Herculano310 aponta a necessidade de algumas providências para o 

desenvolvimento de uma justiça ambiental, considerando que essa temática 

apresenta pontos de interseção entre ciência e tecnologia, aspectos sociais da sua 

construção, do poder de definição das realidades por parte da comunidade científica, 

e dos saberes jurídicos. Sendo assim, seriam necessárias as providências de 

articulação de uma ciência-cidadã, ou seja, para assessoramento da população no 

conhecimento dos riscos e dos efeitos das tecnologias de produção sobre a saúde 

humana e, a partir disso compreender a dimensão social e política presente na 

construção dos riscos para que se organize em lutas por Justiça Ambiental, e ainda 

providências para a construção de uma cultura jurídica de acessibilidade ao Judiciário. 

Tais providências e necessidades se encaixariam perfeitamente no caso do Brasil, o 

país das grandes injustiças, encobrindo e naturalizando o fato da “exposição desigual 

à poluição e do ônus desigual dos custos do desenvolvimento”, conforme coloca a 

autora, considerando ainda que o tema da justiça ambiental é por demais incipiente e 

de difícil compreensão, pois, enfatiza que “a primeira suposição é de que se trate de 

alguma vara especializada em disputas diversas sobre o meio ambiente”, conforme 

Herculano.311 
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No entanto, e o que é importante se observar no presente estudo e ainda, como 

seu objeto, é possível se verificar dos casos ocorrido nas localidades dos Estados 

Unidos, que a ideia ou consciência de justiça ambiental estava relacionada às ações 

que necessitavam ser realizadas, não sendo colocada a situação como de 

judicialização. Como se verá adiante, quando da compreensão cidadã quanto às 

questões ambientais considerando sua efetividade em reservas extrativistas, 

analogamente, a população se mobilizou, foi se organizando e colocando em prática 

o que deveria ser feito para romper com a severidade das desigualdades sociais, e 

daí se combater a exposição desigual aos riscos químicos, conseguindo-se como 

consequências, a atenção dos órgãos públicos para agir contra os responsáveis, 

inclusive com a criação de legislações específicas que tratassem não só da proteção 

à natureza, mas também, do combate à desigualdade social.  

 

 

2.6. Cidadania ambiental e políticas públicas. 

 

No Brasil, a proteção destacada constitucionalmente do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, é um fim garantido que possui um caminho ainda em 

aberto e a ser perseguido e que, no entanto, necessariamente definido pela instituição 

de políticas e normas ordinárias com o objetivo de especificar como e em que medida 

este fim pode e deve ser alcançado, conforme entendimento de Derani312. Ademais, 

Bessa Antunes313 tratando do princípio da participação314, argumenta que apesar dos 

avanços nas legislações do mundo ao tratar a matéria da participação cívica na defesa 

e proteção ambiental, ainda não é o suficiente, porém fundamental. Assim sendo, 

qualquer caminho que se opte por seguir, terá como norte a responsabilidade social 

solidária do ponto de vista ético, ou seja, o cidadão necessita ir além dos próprios 

interesses e pensar essencialmente na coletividade, no agir de forma participativa, na 

visão de Lanfredi315. 
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Séguin316 com referência à participação popular na defesa ambiental, diz que o 

objeto do próprio princípio da participação é o de impedir “a formação de um exército 

de silenciosos”, provocando reflexões ao realizar indagações de que seriam realmente 

silenciosos, ou apenas mudos, por não terem aprendido a exercitar sua cidadania 

exigindo direitos fundamentais e civis? Ao que parece, a autora conduz para a questão 

da obrigação de participar de forma consciente, na qual a participação da proteção 

ambiental exige que o cidadão precise estar bem informado da necessidade da 

preservação à natureza e de estar convicto que em sendo necessário deverá interferir 

consciente de que estará praticando uma atividade solidária, a qual em verdade é a 

base do princípio da participação. Assim, prossegue Seguin317, ao se tratar do 

princípio da participação, mister o envolvimento de todos os segmentos da sociedade 

nas questões ambientais como forma do pleno exercício da cidadania e assim auxiliar 

na conscientização de que a comunidade também é responsável pela preservação da 

natureza ao atribuir-lhe responsabilidades, atuando como verdadeiro fiscal das 

atividades poluidoras, para daí deixar de ser um espectador e assumir seu papel de 

ator social. 

Com a fixação de políticas públicas específicas seria possível viabilizar a 

compreensão do significado do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

contribuindo-se de igual forma para a compreensão do seu dever de proteção 

enquanto exercício da cidadania e construção de um efetivo conceito de cidadania 

ambiental. Na observação de Bessa Antunes318, tal compreensão tem como 

fundamento o princípio democrático e previsto em lei, que assegura aos cidadãos o 

direito de participar das discussões para a elaboração das políticas públicas 

ambientais e de obter informações dos órgãos públicos sobre matéria referente à 

defesa do meio ambiente, bem como ainda de empreendimentos utilizadores de 

recursos ambientais e que tenham significativas repercussões sobre o ambiente. 

Sendo assim, política pública na definição de Bucci319 é o programa de ação 

governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente 

                                                           
Campinas, SP: Millennium Editora, 2006, p. 35. 
316 SÉGUIN, Elida. Direito ambiental: nossa casa planetária. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 
313. 
317 SÉGUIN, Elida. Direito ambiental: nossa casa planetária. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 
314. 
318 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 27. 
319 BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: 
Saraiva, 2006, p. 39. 
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regulados – processo eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, 

processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo 

judicial – com o objetivo de coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 

privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados. Secchi320 comenta que ao se tratar de política pública, estar-se-á 

tratando da dimensão do termo política relacionado com a orientação para decisão e 

ação, e que sobretudo tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de 

decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas decisões, 

considerando-se que a partir do momento que se estiver diante de um problema 

relevante e que deva ser entendido coletivamente, a exemplo da participação cidadã 

nas questões ambientais e de proteção à natureza, haverá a necessidade de se 

estabelecer uma política pública. Assim, tem-se que tal problema deve ser encarado 

como problema público o qual seguirá uma diretriz elaborada para enfrenta-lo por via 

de políticas públicas, para que se possa apresentar uma resposta ao problema e ainda 

uma intencionalidade pública como um dos seus elementos fundamentais, 

considerando que problema público, de acordo com Secchi321, é a diferença entre a 

situação atual e uma situação ideal possível para a realidade pública, e que 

necessariamente caberia a uma entidade pública por meio de uma ação, apresentar 

uma solução para o bem da coletividade. 

Verifica-se que políticas públicas, na ótica de Secchi322, têm uma relação íntima 

com a ideia de plano, o qual irá servir de base para uma determinada ação, geralmente 

organizada em forma de programas públicos, projetos, leis, campanhas publicitárias, 

esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais, subsídios 

governamentais, rotinas administrativas, decisões judiciais, coordenações de ações 

de uma rede de atores, gasto público direto, contratos formais e informais com algum 

público estratégico. Explica ainda Secchi323 como as políticas públicas passam por um 

processo de elaboração, conhecido como ciclo de políticas públicas, necessariamente 

contêm as seguintes fases: 1) identificação do problema, 2) formação da agenda, 3) 

                                                           
320 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012, p. 02. 
321 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012, p. 34. 
322 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012, p. 08 
323 Ibidem, p. 34. 
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formulação de alternativas, 4) tomada de decisão, 5) implementação, 6) avaliação, e 

por fim, 7) extinção. 

Secchi324 explica a identificação de um problema público a partir da 

discrepância entre a situação ideal e a situação atual, devendo se seguir a sequência, 

qual seja: 1) percepção do problema, 2) delimitação do problema, 3) possibilidade de 

resolução. Após, passa-se à fase seguinte, a Formação da Agenda, a qual nada mais 

é que um conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes e que são 

merecedores de intervenção pública ou que o poder público já tem por meta seu 

enfrentamento, detectando-se o momento de maior relevância e notoriedade, 

podendo ser modificada a sua posição dentro da agenda325. Estando na agenda, o 

problema público necessita de alternativas para a sua solução, sendo este o momento 

em que são elaborados os métodos, programas, estratégias ou ações que poderão 

alcançar os objetivos estabelecidos, ressaltando-se que um objetivo pode ser 

alcançado por diversos caminhos, e após essa fase, ocorrerá a tomada de decisão, 

ou seja, escolher qual das alternativas será utilizada326. 

Daí, verificando-se que o problema é de relevância coletiva, haja vista o seu 

resultado ou sua solução atender à coletividade, ainda que individualmente cada 

cidadão seja beneficiado, estar-se-á diante de um problema público e, assim, seguir-

se-á o próximo passo que é o da implantação de políticas públicas. A conversão das 

intenções em ações, conforme Secchi327, é o início da implementação da política 

pública, fase na qual se costuma analisar e visualizar os obstáculos e as falhas que 

porventura possam ocorrer, e daí fazer as devidas correções. A produção do feedback 

vem logo a seguir como a fase do ciclo da política pública na qual se avalia o processo 

de implementação e o seu desempenho com o intuito de conhecer melhor o estado 

da política e o nível de redução do problema que a gerou, o que pode ter como 

consequência a sua continuação, reestruturação ou ainda a extinção da política 

pública328. A extinção da política pública pode ser uma metáfora do ciclo de vida dos 

                                                           
324 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012, p. 35. 
325 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012, p. 36. 
326 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012, p. 36. 
327 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012, p. 44. 
328 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. São 
Paulo: Cengage Learning, 2012, p. 49. 
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organismos, e ocorre quando se verifica que o problema foi resolvido, ou quando as 

ações implantadas foram ineficazes, ou ainda, o problema não sendo resolvido, pode 

chegar a perder a importância e, consequentemente sair da agenda, de acordo 

explicação de Secchi329. 

Quanto às formas de participação cívica nos problemas ambientais, Bessa 

Antunes330 destaca o direito de opinar sobre as políticas públicas, citando a 

participação em audiências públicas por órgãos colegiados, como também a 

participação mediante mecanismos judiciais e administrativos de controle dos atos 

praticados pelo Executivo, a exemplo das ações populares, e ainda, a participação 

por iniciativas legislativas, a exemplo da Iniciativa Popular, Plebiscito e Referendo. A 

plena concretização desse direito ocorre na medida em que o cidadão, jurista ou não, 

trabalhe pela sua efetividade material e o Estado atue administrando, usando de seu 

poder de polícia, planejando e incentivando condutas, assim explica Derani331. 

No mesmo sentido, Seguin332 esclarece que a participação do cidadão deverá 

ser precedida de políticas públicas que envolvam não só o Estado mas, Organizações 

Não-Governamentais ambientalistas, “fortalecendo o papel do cidadão não apenas 

como titular de direitos, mas como segmento social representativo de poder”, e essa 

participação é característica de um Estado democrático de direito o qual deverá 

garantir os meios necessários para que o cidadão exerça o seu direito de intervir; 

ademais, o exercício da cidadania se dá também através da modalidade tida como 

participação. 

No entanto, a educação pode ser o instrumento essencial para essa 

participação do cidadão uma vez que trata de informação, essa que é uma garantia 

constitucional. Porto e Pamplona333 argumentam que a existência de um programa 

governamental não é suficiente, mas, a informação é essencial para o cidadão 

“fiscalizar a eficácia das decisões políticas tomadas” e ato contínuo que “o projeto 

apresente resultados efetivos aos olhos de uma população instruída”. Seguem adiante 

explicando que “cabe ao poder público garantir um nível essencial de educação para 

                                                           
329 Ibidem, p. 53. 
330 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 27. 
331 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 251. 
332 SÉGUIN, Elida. Direito ambiental: nossa casa planetária. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 
317. 
333 PAMPLONA, Danielle Anne. Políticas Públicas: elementos para alcance do desenvolvimento 
sustentável. Curitiba, Juruá, 2012, p. 116. 
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todos, de forma que as pessoas detenham conhecimento necessário para viabilizar 

sua participação”. 

Duarte334, argumentando que a crise ambiental da modernidade pode ser 

revertida com a compreensão da responsabilidade de todos e de cada um na proteção 

da natureza, acrescenta que na contemporaneidade é necessária uma nova condução 

da problemática ambiental, na qual a sociedade deve estar informada de uma 

compreensão ética e holística da realidade, bem como que o Estado, ao lado dessa 

sociedade, sejam os grandes atores do processo de construção de uma sociedade 

sustentável. 

Com efeito, conforme Leite e Ayala335, sem educação o indivíduo tem sua 

participação na construção de uma cidadania ambiental deficitária, o que poderia 

prejudicar o resultado de políticas públicas educacionais para a formação e 

informação do cidadão com o objetivo de melhor conscientizar para o exercício dos 

direitos socioambientais e defesa do meio ambiente. No entendimento de Morin336, 

em tempo de crises e preocupações ambientais globais, vivemos uma outra crise que 

é a do conhecimento, ou seja, se não conhecemos ou mal percebemos e ainda 

subvalorizamos os problemas ambientais, estaremos sendo conduzidos a erros no 

autoconhecimento, ressaltando acerca de uma reforma do conhecimento para 

reformar o pensamento, o que só seria possível através da educação. 

A crise de informação e de conhecimento da qual se tratou anteriormente, deve 

ser resolvida, considerando um Estado Democrático de Direito, através de políticas 

públicas adequadas e organizadas de um modo que expressem as necessidades mais 

urgentes da sociedade, conforme Smanio e Bertolin337 e, ainda assim, havendo falhas 

na aplicação dessas políticas públicas, o Estado poderá ser compelido a fazer cumpri-

las através de atos praticados pelo cidadão, verificando-se que “as políticas públicas 

são o objeto primário dos direitos sociais, e, na sua ausência ou insuficiência, os 

indivíduos e grupos podem compelir o Estado a executar o que deve”. Como 

                                                           
334 DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio ambiente sadio: direito fundamental em crise. 1ª ed. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 213. 
335 LEITE, Rubens José Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 135-139. 
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337 SMANIO, Gianpaolo Poggio. Cidadania e Políticas Públicas. In: O Direito na fronteira das políticas 
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originalidade de instrumento de política pública, Teisserenc338 explica que as reservas 

extrativistas, modalidade de unidades de conservação339, considerando toda a sua 

história de evolução e criação bem como os objetivos que possui340, resulta da rara 

experimentação de conflitos e movimentos sociais em parceria com experts e 

cientistas, dentro de um contexto nacional e internacional particularmente favorável, 

no qual se verifica a emergência da participação cidadã diante da consciência por 

justiça e educação ambiental. 

Nota-se por fim, que o exercício da cidadania é o resultado da evolução e 

aquisição de direitos desdobrando-se em novas dimensões nas quais são observadas 

as particularidades culturais e étnicas e de acordo com os interesses da comunidade, 

e, considerando o objeto do estudo, o exercício da cidadania diante das questões 

ambientais passou a ser uma realidade, sobressaindo-se o princípio da participação 

pública garantido constitucionalmente e associado à conquista de necessidades 

básicas da população por implementação de políticas públicas ambientais que 

envolvem além do Estado, a sociedade civil através dos movimentos sociais e 

culturais, a exemplo do que ocorreu em unidades de conservação de uso sustentável 

no Brasil, como o caso das reservas extrativistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
338 TEISSERENC, Maria José da S. A. Politização, ambientalização e desenvolvimento territorial em 
reservas extrativistas. Caderno CRH, Salvador, v. 29, n. 77, pp. 229-242, Maio/Ago. 2016.  
339 Teixeira explica que a Reserva Extrativista criada em 1990, é a principal categoria de unidade de 
conservação que permite conciliar conservação da biodiversidade, ocupação humana territorial e 
utilização sustentável dos recursos naturais. TEIXEIRA, Cristina.  Desenvolvimento Sustentável em 
Unidades de Conservação: a “naturalização” do social. Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS) 
Vol. 20 n°. 59, 2005. 
340 Será tratado mais adiante a reservas extrativista, seus conceitos, evolução, constituição histórica, 
que definem seus objetivos e desafios.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

CIDADANIA AMBIENTAL EM ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO: EFETIVIDADE 

NAS RESERVAS EXTRATIVISTAS 

 

No presente capítulo procura-se analisar o exercício da cidadania ambiental 

através da participação e sobretudo de novos atores, os quais alcançaram apenas 

recentemente um reconhecimento, seja constitucional, como é o caso dos indígenas 

e quilombolas, seja infraconstitucional, quanto às demais comunidades tradicionais. 

Entretanto, apesar desse reconhecimento, a afirmação de seus direitos é um processo 

em curso, as vezes com uma evolução, por outras vezes com ameaças de 

retrocessos. As atuais questões ambientais necessitam ser tratadas por meio de 

instituição de políticas que não só contemplem a obrigatoriedade da participação 

estatal, mas como forma de melhor efetividade, também estimulem iniciativas privadas 

e sobretudo o encorajamento da participação popular voluntária. A análise histórica 

dos conceitos e da evolução das populações e comunidades tradicionais é importante, 

considerando sua identidade cultural, relações com a natureza, economia própria e 

relações específicas quanto ao território que ocupam e com a sociedade em geral, 

notadamente em razão do objeto do estudo estar nas reservas extrativistas, tipo de 

unidade de conservação na qual a participação de comunidades tradicionais é 

destaque. Assim, examina-se a forma como é tratada a questão da participação dos 

povos e comunidades tradicionais considerando tratados e convenções internacionais 

bem como na legislação pátria, com destaque à questão da participação delineada na 

Constituição Federal, nos decretos de participação social, na participação observada 

na lei do SNUC. Cabe analisar a evolução da legislação quanto às políticas de 

proteção às comunidades tradicionais, garantia dos seus direitos e fortalecimento da 

sua participação cidadã nas questões ambientais, dificuldades enfrentadas. Na 

distinção das unidades de conservação previstas no ordenamento pátrio, em especial, 

a reserva extrativista, observa-se a sua forma de criação e implantação, qual o meio 

de sua regulação e gestão para seu uso e exploração considerando a participação da 

comunidade. A unidade de conservação do tipo reserva extrativista é analisada 

considerando além da sua constituição histórica quanto às lutas dos extrativistas e 

suas reivindicações, sua noção de coletividade, como também da forma de 
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administração e exploração da terra. Ato contínuo, cumpre analisar a participação da 

comunidade nos conselhos deliberativos e gestores das reservas extrativistas, bem 

como o entendimento da sua organização, do seu processo de criação e execução 

dos seus planos de utilização e desenvolvimento. Para tanto, o estudo considera 

informações e gráficos disponíveis em relatórios de Institutos criados para tal função 

e regulação das reservas extrativistas, visando avaliar a efetividade da participação 

cidadã, seus desafios e suas dificuldades, bem como os indicadores quanto à sua 

gestão, desenvolvendo-se ainda consulta ao Instituto Chico Mendes de conservação 

da biodiversidade sobre dados acerca da importância das reservas extrativistas, das 

informações que possam estar acessíveis à comunidade tradicional, do nível de 

consciência e efetividade da participação cidadã nessas unidades de conservação. 

 

 

 

3.1. Participação, novos atores sociais e cidadania. 

 

De acordo com Santos341, no Brasil ainda há de fato um predomínio da cultura 

jurídica estatal, centralizadora, positivista e formal, motivo pelo qual se torna difícil de 

verificar que existe uma evolução sociocultural e histórica que apresenta outros 

autores de projeção no cenário brasileiro, que tenham conseguido demonstrar uma 

contribuição significativa a partir do pluralismo legal, ocorrendo de ser necessário 

pensar uma alternativa no projeto emancipatório da sociedade, considerando ainda a 

diversidade de grupos culturais, com políticas sociais e discriminatórias em favor dos 

novos sujeitos coletivos que ao longo dos anos foram sendo excluídos, a exemplo dos 

indígenas e dos quilombolas. Isto porque, tais sujeitos coletivos compreendem o 

conceito sociológico do direito mais amplo do que o conceito do positivismo jurídico. 

Colocando-se tal raciocínio quanto às questões de proteção à natureza, pode-

se compreender que a importância e necessidade de uma justiça ambiental, não 

significa ter que se passar por judicialização, mas, tomando-se como exemplo a 

participação cidadã de novos atores sociais, tem-se que o reconhecimento da 

participação pública cidadã nas questões ambientais, seja no âmbito internacional e 

                                                           
341 SANTOS, Valdoir da Silva. O multiculturalismo, o pluralismo jurídico e os novos sujeitos coletivos no 
brasil, Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de 
Santa Catarina, como requisito à obtenção do Título de Mestre em Direito. 2006, p. 291. 
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nacional, observando-se o pensamento de Mirra342, deve considerar como 

fundamental a presença de um maior número possível de “atores sociais como fator 

preponderante para a preservação do meio ambiente nos diversos países e no 

mundo”, afirmando ainda, quanto ao Brasil, verificar-se uma ausência de envolvimento 

inicial da sociedade civil na política ambiental, apesar de uma evolução da 

participação pública para a defesa do meio ambiente, com destaque aos anos 1980, 

momento em que se conquistou a abertura de inúmeros canais para veiculação de 

reivindicações de cunho ambientalista, havendo um apogeu no início dos anos 1990, 

quando ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. 

Com efeito, as questões de proteção ambiental exigem necessariamente, 

conforme argumento de Mirra343, a participação popular considerando-se a orientação 

que vem se consagrando e se reafirmando nos principais fóruns internacionais de 

discussão, promovidos pela Organização das Nações Unidas, com o aceite dos seus 

países membros quando firmam o compromisso de implementação dessa 

participação, a exemplo do Brasil. 

No entanto, na observação de Silva-Sanchez344, há de se considerar que houve 

avanços institucionais no Brasil quanto à participação popular na defesa da natureza, 

contudo essa implementação foi mais fruto de uma consequência da estratégia para 

atender aos critérios rigorosos das agências de financiamento internacionais, do que 

visando ceder às pressões populares. Ocorre que, na concepção de Guerra e 

Guerra345, partindo da indispensável participação popular nas questões ambientais, 

afirmam ser de igual forma imprescindível a consciência cidadã e a atenção à coisa 

pública para a consagração de um paradigma democrático pautado na participação 

popular orientada na compreensão do texto constitucional e esse seria então, um ideal 

democrático como princípio característico do nosso Estado Constitucional que aponte 

para cidadãos “informados sobre os acontecimentos e capazes de optar entre as 

                                                           
342 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente no direito 
brasileiro, 2010.Tese (doutorado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2010, 
p. 43. 
343 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente no direito 
brasileiro, 2010.Tese (doutorado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2010, 
p. 51. 
344SILVA-SANCHEZ, Solange. Cidadania ambiental: novos direitos no Brasil. São Paulo: 
Humanitas/FFLCH/USP, 2000, p. 94. 
345GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Intervenção estatal ambiental: licenciamento e compensação 
de acordo com a Lei complementar nº140/2011.São Paulo: Atlas, 2012, p. 36. 
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alternativas oferecidas pelas forças sociopolíticas e interessados em formas diretas e 

indiretas de participação”346. Nesse sentido Dias347 enfatiza a questão do regime 

político da democracia participativa baseada  

[...] na intervenção direta, rotineira e transparente de cidadãos 
individualmente considerados ou organizados em associações ou em 
grupos representativos de interesses, de identidades ou de valores, no 
planejamento, na deliberação, no exercício ou fiscalização da atuação 
governamental, ou, ainda, na formação da vontade legiferante do 
Estado, por meio de canais formais de participação política. 

 

Ademais, a participação fora consagrada como princípio 10 da Declaração da 

Rio 92348, como sendo o melhor meio de se tratar as questões ambientais, de forma 

que a assegure no nível específico de todos os cidadãos interessados. Nesse 

raciocínio, Lanfredi349 coloca que a moderna administração pública, tratando da 

questão ambiental como objeto diversificado e difuso, deve pretender a sua tutela com 

a interferência sistemática e obrigatória da comunidade, mesmo porque, complementa 

que o administrador não pode mais decidir sozinho. Acerca dessa participação nas 

questões ambientais de forma eficiente pelo cidadão, Scruton350 comenta sobre a 

necessidade de instituição de políticas conservadoras que de um lado impeçam o 

Estado de assumir atribuições as quais seriam muito mais eficientes se assumidas 

pelos cidadãos, estimulando as iniciativas privadas, encorajando o aparecimento de 

grupos voluntários, fomentando soluções locais, e que possam inclusive 

desregulamentar sempre que a regulamentação seja parte do problema, mesmo 

porque, irão surgir problemas ambientais tão amplos que apenas o Estado conseguirá 

enfrentar, mas, outros específicos, poderão ser deixados para a sociedade civil. 

Na reflexão de Mirra351 considerando que a participação pública ambiental não 

é um movimento único e isolado na vida sócio-política e cultural brasileira, mas se 

revela numa expressão  

                                                           
346 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Intervenção estatal ambiental: licenciamento e compensação 
de acordo com a Lei complementar nº140/2011.São Paulo: Atlas, 2012, p. 36. 
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350 SCRUTON, Roger. Filosofia Verde: como pensar seriamente o planeta. 1 ed. São Paulo: É 
Realizações, 2016, p. 334. 
351 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente no direito 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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[...] de um movimento mais amplo de revitalização da participação 
política da sociedade civil em geral, fruto, entre nós, no Brasil, do 
processo de redemocratização pelo qual passou o País, em que se 
redefiniu o próprio significado cultural da democracia, no sentido da 
democracia participativa. 

 

Desta feita, tem-se que o fomento de políticas públicas para tutela ambiental 

na compreensão de Guerra e Guerra352 precisa ter consonância com as 

especificidades regionais para atender e observar tanto as potencialidades quanto as 

dificuldades que viabilizem determinadas ações com o objetivo de maior efetividade 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, considerando ainda situações nas quais 

possam ocorrer desastres ambientais junto a comunidades mais discriminadas e sem 

acesso à informação. Sobre o assunto, impende observar por exemplo o ocorrido na 

cidade de Mariana/MG, conhecido como “o desastre ambiental da Samarco”, 

amplamente divulgado na imprensa nacional e internacional, destacando-se o que 

fora verificado no estudo proveniente do relatório final do grupo PoEMAS353, 

apontando a magnitude e amplitude das áreas atingidas, muito diferente do que 

estava previsto no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), destacando-se a presença de 

grupos étnicos politicamente minoritários e economicamente vulneráveis, sem 

chances de se fazerem ouvir quanto aos seus direitos e reais necessidades. Assim, o 

caso do desastre da Samarco pode ser um exemplo pontual da ausência ou 

deficiência proposital de participação popular nas questões ambientais, num sistema 

de governo democrático, no qual há cada vez mais a necessidade de se atentar para 

ações através de políticas públicas cada vez mais eficazes. Acerca das dificuldades e 

problemas quanto à participação popular, Santos354 evidencia que 

[...]os grupos mais vulneráveis socialmente, os setores menos 
favorecidos ou interessados em agendas e identidades específicas e 
as etnias minoritárias não conseguem fazer com que os seus 
interesses sejam representados no sistema político com a mesma 

                                                           
brasileiro. 2010. Tese (Doutorado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
p. 29. 
352 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Intervenção estatal ambiental: licenciamento e compensação 
de acordo com a Lei complementar nº140/2011.São Paulo: Atlas, 2012, p. 41 
353 Grupo de estudos denominado de Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade, realizou 
a pesquisa que culminou no relatório final de título “Antes fosse mais leve a carga: avaliação dos 
aspectos econômicos, políticos e sociais do desastre da Samarco/Vale/BHP em Mariana(MG)”, 
proveniente da Universidade Federal de Juiz de Fora (http://ufjf.br/poemas/). PoEMAS. Antes fosse 
mais leve a carga: avaliação dos aspectos econômicos, políticos e sociais do desastre da 
Smarco/Vale/BHP em Mariana (MG). Memeo.2015. p. 12 
354 SANTOS, Boaventura de Souza; AVRITZER, Leonardo. Introdução: para ampliar o cânone 
democrático. In: SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da 
democracia participativa. 2. Ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 54. 

http://ufjf.br/poemas/
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facilidade dos setores majoritários ou economicamente mais 
prósperos. 

  

Nesse raciocínio e conforme observação de Solange Teles da Silva355, ao 

comentar o conceito de políticas públicas referenciado em Bucci, expõe que deve 

haver um componente prático e finalístico e que busque a concretização de 

determinados objetivos e metas, considerando um determinado espaço geográfico, 

referindo-se ao espaço nacional, e a partir de aí se realizar análises das modalidades 

de ação do Estado sob a forma de políticas públicas. Contudo, segundo Guerra e 

Guerra356 não se pode olvidar das especificidades e peculiaridades de cada local 

nessas ações governamentais, destacando-se que a atuação dos órgãos ambientais 

deve ser notadamente técnica, atentando-se à legislação pátria e não aos interesses 

privados, bem como aos propósitos político-partidários. 

Na explicação de Mirra357 quanto a questão da participação cidadã nos 

problemas e situações ambientais, é necessária a capacidade de inibir ou suprimir a 

ação do Poder Público quando verificada a sua atuação ilegal ou inconstitucional, bem 

como também de uma forma que seja possível integrar e reforçar a ação estatal, 

através da colaboração não só de indivíduos como de entidades ambientalistas em 

consultas e audiências públicas, e que possam resultar na correção dos rumos nas 

políticas ambientais. 

Sendo assim, a atuação do cidadão em prol dos problemas sobre natureza vem 

crescendo ao longo do tempo, sobretudo em razão da expansão da legislação 

ambiental, contudo, necessita de ajuda e suporte para enfrentar os embates que 

envolvam o ambiente, mas de forma solidária, na ideia de que somados serão mais 

fortes e aptos inclusive tecnicamente358. Segundo Nalini359, vale destacar que no 

                                                           
355 SILVA, Solange Teles da. Políticas Públicas, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade. In: O 
Direito na fronteira das políticas públicas. (SMANIO, GIANPAOLO POGGIO; BERTOLIN, PATRÍCIA 
TUMA MARTINS; BRASIL, PATRÍCIA CRISTINA, organizadores). São Paulo: Páginas & Letras Editora 
e Gráfica. 2015, p. 102. 
356 GUERRA, Sidney; GUERRA, Sérgio. Intervenção estatal ambiental: licenciamento e compensação 
de acordo com a Lei complementar nº140/2011.São Paulo: Atlas, 2012, p. 42/43. 
357 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Participação, processo civil e defesa do meio ambiente no direito 
brasileiro, 2010.Tese (doutorado em Direito). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2010, 
p. 61. 
358 OST, François. La responsabilité, fil d´Ariane du droit de l´environnement. Droit et Société: Revue 
Internationale de Théorie du Droit et de Sociologie Juridique n. 30/31. Paris: Librairie générale de Droit 
et de Jurisprudence, 1995, p. 281. 
359 NALINI, José Renato. A ética como matéria prima indispensável à ecologia. In: Novos rumos do 
direito ambiental, nas áreas civil e penal. LANFREDI, GERALDO FERREIRA, Coordenação. Campinas, 
SP: Millennium Editora, 2006, p. 59. 
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caminho para uma cidadania participativa, há de se considerar também a capacidade 

de se indignar, notadamente em se tratando de desastres ambientais, uma vez que a 

indignação é um exercício que cabe a qualquer cidadão para o desenvolvimento de 

um potencial proativo e, assim, lutar contra a anestesia da consciência e, passar a 

reagir. 

As conquistas de uma sociedade estão diretamente relacionadas com o 

exercício da cidadania, no entanto, esse exercício presume verdadeira ação 

participativa nas situações em que se verifiquem interesse público ou social, razão 

pela qual se tem, no caso do Brasil, a característica na Constituição Federal de 1988 

de ser eminentemente cidadã e, conforme lição de Machado360, acrescenta que “Ser 

cidadão é sair de sua vida meramente privada e interessar-se pela sociedade de que 

faz parte e ter direitos e deveres para nela influenciar e decidir”. 

Dessa forma, equilibrando-se os avanços institucionais no Brasil com a 

compreensão do texto constitucional aliado a uma legislação privilegiada sobre os 

assuntos ambientais, resultaria na formação de um cidadão cada vez mais capaz de 

exercer a pressão específica que possa atender aos seus reclames, identificados 

inclusive através das políticas públicas construídas num processo com esse fim 

específico, como seria então o caso da participação popular nas unidades de 

conservação do tipo reservas extrativistas. 

No entanto, para essa abordagem no estudo, é fundamental tratar das 

populações tradicionais que compões tais unidades de conservação, verificar seu 

conceito, evolução, o seu papel quanto à participação e exercício da cidadania, 

entender a incorporação de novos atores na sua constituição e as razões inclusive da 

disseminação da expressão populações tradicionais. 

 

 

3.2. Populações e povos tradicionais: conceitos e distinções 

 

A utilização muitas vezes como sinônimas das expressões povo e população, 

motivam a necessidade de se realizar sua distinção. Inicialmente, população tem seu 

significado referente a um quantitativo, indicando o total de habitantes de um Estado, 

independente da sua qualidade, ou seja, tanto nacionais ou estrangeiros, sem 

                                                           
360 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, 
p. 139. 
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distinção inclusive de qualquer relação ética, política ou jurídica.361 Povo, por outro 

lado, como um dos elementos constitutivos do Estado, já tem seu significado mais 

intimamente relacionado à condição de cidadão e, por conseguinte ao exercício de 

direitos, compreendendo-se assim, o conjunto de pessoas que compõe a coletividade 

política, com a qualidade de ser elemento ativo na formação da vontade geral.362 

Observa-se então que o povo tem no Estado a característica de ser sujeito de 

deveres, subordinados a comandos e determinações, bem como de ser integrante do 

próprio Estado e sujeito de direito, isto quer significar que tal direito é afirmado contra 

o Estado, como o direito à vida, direito à propriedade privada, direito à liberdade, 

direito à igualdade363 

Fabriz e Ferreira364 asseveram que considerando as dimensões sociológicas, 

povo pode ser concebido como a reunião de um montante de indivíduos e que se 

reconhecem e pertencem a uma mesma comunidade ética, compartilhando os 

mesmos sentimentos e anseios; assim, pertencer a um determinado povo, significa 

estar ligado por laços históricos, mesma visão de mundo e modo de vida. No entanto, 

as expressões povos e populações são utilizadas de forma análoga, tanto na doutrina 

e na legislação, e dessa forma será apresentada ao longo do texto. 

A partir da distinção das expressões, considerando o objeto de estudo, é 

possível se extrair o entendimento da formação das outras expressões como 

populações tradicionais, populações extrativistas, compreendendo-se como decorre a 

sua constituição coletivamente, e o interesse de participar ativamente dos processos 

decisórios e da conquista de direitos. 

Assim, acerca das populações tradicionais, tem-se que seu conceito passou 

por uma evolução a partir das décadas de 70/80 na Amazônia brasileira, segundo 

Silva e Simonian365, destacando que houve de se considerar várias situações teóricas 

e práticas que ocorreram no âmbito das demandas fundiárias e socioambientais dos 

grupos que se estabeleceram na região, a exemplo do grupo de seringueiros no Acre, 

                                                           
361 GROPALLI, Alexandre. Doutrina do Estado. 8. ed., Trad. De Paulo Edmur de Souza Queiroz. São 
Paulo: Saraiva, 1968, p. 111. 
362 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. In: Coleção "Os Pensadores", São Paulo: Nova 
Cultura, 1997, p. 70. 
363 JELLINEK, Georg. Teoria General Del Estado. 2. ed., Trad. Espanhola de Fernando de Los Rios. 
Buenos Aires: Albatros, 1970, p. 304-305. 
364 FABRIZ, Daury Cesar; FERREIRA, Cláudio Fernandes. TEORIA GERAL DOS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS DO ESTADO. Revista da Faculdade de Direita da Universidade Federal de Minas 
Gerais. N. 39. 2001. p. 113. 
365 SILVA, J. B.; SIMONIAN, L. T. L. População tradicional, Reservas Extrativistas e racionalidade 
estatal na Amazônia brasileira. In: Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 33,UFPR. abr. 2015. p. 166. 
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em razão da similaridade das suas atividades socioeconômicas com o modo de vida 

indígena, cuja base era a ideia de sustentabilidade que representava os anseios das 

populações extrativistas locais, passando a ser condição para a formação conceitual 

das populações tradicionais, mas que, porém, o entendimento de sustentabilidade 

ambiental que iria compor o conceito de população tradicional deve ser relativizado 

considerando a situação de homogeneização do território nacional para atender uma 

racionalidade instrumental, capitalista e mercadológica. Vianna366 analisa a origem da 

designação desses povos, verificando que: 

Na década de 1990, disseminou-se pelo Brasil a expressão 
“população tradicional” designando um conjunto de grupos humanos 
que habitam remanescentes florestais - pescadores artesanais, 
pequenos agricultores e subsistência, caiçaras, caipiras, camponeses, 
extrativistas, pantaneiros e ribeirinhos – que supostamente vivem “em 
harmonia com a natureza”. 

 

De acordo com a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais - CIMOS367 

do Ministério Público de Minas Gerais, povos e comunidades tradicionais368 são 

grupos que possuem cultura diferenciada, bem como “condições sociais, culturais e 

econômicas próprias, mantendo relações específicas com o território e com o meio 

ambiente no qual estão inseridos”; e que apresentam ainda outras características 

como o respeito ao princípio da sustentabilidade, reivindicação de seus territórios 

tradicionalmente ocupados, e ainda modos de ser, fazer e viver distintos dos da 

sociedade em geral, sendo assim, podem ser autorreconhecidos como portadores de 

identidades e direitos próprios, o que contribui para preservação da memória, história 

e patrimônio cultural material e imaterial e ainda para os saberes tradicionais no uso 

de recursos naturais. 

                                                           
366 VIANNA, L.P. De invisíveis a protagonistas: populações tradicionais e unidades de conservação. 
São Paulo: FAPESP: Annablume, 2008, p. 22. 
367 CIMOS - Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Direito dos povos e comunidades tradicionais. 
Organização Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Superintendência de Comunicação 
Integrada – MPMG. 2013. p. 12. 
368 Também se verifica no texto a expressão comunidade tradicional, definida na lei da biodiversidade 
no seu art. 2º, IV, como sendo o grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal, possui 
forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos naturais como condição para 
a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Do conceito legal, pode ser observado que há o mesmo 
significado dos conceitos legais atribuídos a povos e populações tradicionais. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm> Acesso em 06 outubro 
2018. BRASIL, Lei 13.123 de 20 de maio de 2015, que 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 Provisória no 2.186-16, de 23 
de agosto de 2001; e dá outras providências. 
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No entanto, Vianna369 explica que houve uma definição de consenso entre 

diversos autores, considerando então serem tais populações aquelas que vivem em 

harmonia com a natureza, resultando que tal concepção passou a ser utilizada de 

maneira política pelos movimentos ambientalistas e de seringueiros da Amazônia, 

com o objetivo de garantir o acesso aos seus territórios tradicionais370 e o uso dos 

recursos naturais. 

Tem-se que a expressão populações tradicionais passou a ser difundida 

durante a década de 90, conforme explica Silva371, significando ser aquelas 

populações etnicamente distintas, inspirando-se em outra expressão, que surgia nas 

décadas de 60 e 70, a indigenous people, muito comum nos encontros internacionais 

que discutiam questões ambientais e promovidos pela União Internacional para 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais e, que passou a ser utilizada pelo 

senso comum e de forma generalizada. 

Silvia e Simonian372 enfatizam então que o conceito de populações tradicionais 

estaria longe de ter um valor acadêmico-científico, mas, passou a ter um valor muito 

mais político e ideológico, culminando-se na conceituação legal contida no Art. 3º, I, do 

Decreto nº 6.040/2007, que trata da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais: 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 
e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição373. 

 

                                                           
369 Vianna, L. P. De invisíveis a protagonistas: populações tradicionais e unidades de conservação. São 
Paulo: Annablume; FAPESP, 2008, p. 22-24 
370 O art. 3º do Decreto nº 6.040/ 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, define em seu inciso II o que seria Territórios Tradicionais, 
como sendo “os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e 
comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no 
que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da 
Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações”. 
BRASIL, Decreto nº. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Consulta em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Acesso 20 agosto 2017. 
371 SILVA. S.R. Questão agrária em Camburi: território, modo de vida e problemas fundiários. 
Ruralidades Latinoamericanas  Identidades y luchas sociales. Buenos Aires: CLACSO, 2004. 
372 SILVA, J. B.; SIMONIAN, L. T. L. População tradicional, Reservas Extrativistas e racionalidade 
estatal na Amazônia brasileira. In: Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 33,UFPR. abr. 2015. p. 166-
168. 
373 BRASIL, Decreto n6040/2007, de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
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No entanto, é importante destacar a questão principiológica da participação 

contida no art. 1º do anexo do decreto, que prevê ações e atividades voltadas para o 

alcance dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais, garantindo-se a promoção dos meios necessários para 

a efetiva participação dos Povos e Comunidades Tradicionais nas instâncias de 

controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e interesses. 

Cabe salientar que são utilizadas na doutrina, legislação e por órgão e 

entidades, as expressões povos, populações e ainda comunidades como sinônimas, 

como explicado anteriormente. Sendo assim, verifica-se segundo o CIMOS374, 

consideram-se povos e comunidades tradicionais os povos indígenas, as 

comunidades remanescentes de quilombos, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, 

os povos ciganos, os povos de terreiro, os pantaneiros (do pantanal mato-grossense 

e sul-mato-grossense), os faxinalenses do Paraná e região (que consorciam o plantio 

da erva-mate com a suinocultura e com o extrativismo do pião a partir do uso comum 

do território), as comunidades de fundos de pasto da Bahia (que praticam a 

caprinocultura em territórios de uso comum), os caiçaras (pescadores artesanais 

marítimos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que consorciam 

a pesca artesanal e extrativismo em áreas comuns com o cultivo), os geraizeiros (que 

exercem ocupação tradicional dos gerais ou cerrado), os apanhadores de flores 

sempre-vivas (que tradicionalmente exerciam o extrativismo em áreas de uso comum 

nas campinas, hoje cercadas em grande medida pela monocultura do eucalipto e pela 

criação de unidades de conservação de proteção integral), entre outros que, somados, 

representam parcela significativa da população brasileira e ocupam parte considerável 

do território nacional, verificando-se que em verdade são territórios com dimensões 

simbólicas, onde estão impressos os acontecimentos e fatos históricos que mantêm 

viva a memória desses grupos e comunidades tradicionais375. 

Shiraishi Neto376 discorre sobre a forma de tratamento dos povos e 

comunidades tradicionais  a partir dos tratados e convenções internacionais, citando 

                                                           
374 CIMOS - Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Direito dos povos e comunidades tradicionais. 
Organização Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Superintendência de Comunicação 
Integrada – MPMG. 2013 p. 15. 
375 CIMOS - Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Direito dos povos e comunidades tradicionais. 
Organização Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Superintendência de Comunicação 
Integrada – MPMG. 2013. p. 12-13. 
376 SHIRAISHI NETO, Joaquim. Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: 
declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de uma política nacional. 
Joaquim Shiraishi Neto, org. Manaus: uea, 2007, p. 45 
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a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que dispõe dos 

“povos indígenas e tribais” abordando a noção de permanência da vida desses povos, 

sobre o reconhecimento da diversidade cultural, ocorrendo a partir disso uma 

reformulação das Constituições dos diversos Estados Nacionais, ressaltando-se que 

os dispositivos jurídicos tanto internacionais quanto nacionais vêm utilizando 

diferentes termos e expressões com praticamente os mesmos significados para 

grupos sociais portadores de identidade étnica e coletiva. Segundo Shiraishi Neto, a 

Convenção n.º 169 atribui o mesmo peso aos “povos indígenas” e “tribais’, porque não 

faz distinção de tratamento para esses grupos sociais, alargando-se as possibilidades 

de maior abrangência para incluir outros grupos. Assim: 

Para a Convenção, o critério de distinção dos sujeitos é o da 
consciência, ou seja, da auto-definição. Em outras palavras, é o que o 
sujeito diz de si mesmo, em relação ao grupo ao qual pertence. A 
maneira como se auto-representam reflete a representação sobre eles 
por aqueles com que interagem com eles. Nesse sentido, tem 
provocado e promovido de forma deliberada uma verdadeira ruptura 
no mundo jurídico, que sempre esteve vinculado aos intérpretes 
autorizados da Lei.377 

 

Verifica-se então, a partir da Convenção n.º 169 da Organização Internacional 

do Trabalho, órgão da Organização das Nações Unidas (ONU),  de 27 de junho de 

1989, que entrou em vigor internacional em 5 de setembro de 1991, e no Brasil, 

passando o seu cumprimento pelo Decreto Presidencial n.º 5.051, de 19 de abril de 

2004, a qual dispõe sobre o termo povos indígenas e tribais e a utilização, conforme 

o CIMOS378, significando os grupos que se enquadrariam em estilos de vida 

tradicionais, cultura e modo de vida diferentes dos outros setores da sociedade 

nacional, costumes e formas de viver e trabalhar diferentes e leis especiais que só se 

aplicam a eles. Há de se enfatizar o disposto no seu artigo 1°, quanto ao critério para 

se determinar se uma comunidade é ou não alcançada por ela seria a consciência de 

sua identidade pelos seus próprios membros e, a partir disso, terem acesso à uma 

série de direitos específicos, ao mesmo tempo que continuam havendo acesso a todos 

os direitos disponíveis ao cidadão brasileiro comum, além de que, deixa clara a 

                                                           
377 SHIRAISHI NETO, Joaquim. Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: 
declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de uma política nacional. 
Joaquim Shiraishi Neto, org. Manaus: uea, 2007, p. 45 
378 CIMOS - Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Direito dos povos e comunidades tradicionais. 
Organização Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Superintendência de Comunicação 
Integrada – MPMG. 2013. p. 23. 
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determinação de que os governos devem proteger tais povos e comunidades, bem 

como seus territórios, suas organizações, suas culturas, suas economias, seus bens 

(materiais e imateriais) e o meio ambiente em que vivem, mas sempre com ações 

realizadas com a participação das comunidades, de acordo com os seus desejos e 

interesses, conforme seu art. 4º379. 

Importante observação que se faz, conforme o CIMOS380, do disposto no artigo 

6° da Convenção 169, garantindo-se o direito aos povos e comunidades de serem 

previamente consultados em relação a qualquer medida que os afete direta ou 

indiretamente, de forma que possa efetivamente haver a participação dos 

comunitários, combinando-se aquilo que dispõe também no seu artigo 7º, que 

determina que são os próprios povos e comunidades que decidem aquilo que é ou 

não importante para eles.381 

                                                           
379 Dispõe os artigos 1º, 2º e 4º, da Convenção 169 da OIT, que: Artigo 1º. 1. A presente convenção 
aplica-se: a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e 
econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou 
parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial; b) aos povos em 
países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que 
habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da 
colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação 
jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou 
parte delas. 2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério 
fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção. 
Artigo 2º. 1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos 
povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos 
e a garantir o respeito pela sua integridade. 2. Essa ação deverá incluir medidas: a) que assegurem 
aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos direitos e oportunidades que a 
legislação nacional outorga aos demais membros da população; b) que promovam a plena efetividade 
dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua identidade social e 
cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições; c) que ajudem os membros dos povos 
interessados a eliminar as diferenças socioeconômicas que possam existir entre os membros indígenas 
e os demais membros da comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e formas 
de vida. [...] 
Artigo 4º. 1. 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. 2. Tais 
medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livremente pelos povos 
interessados. 
380 CIMOS - Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Direito dos povos e comunidades tradicionais. 
Organização Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Superintendência de Comunicação 
Integrada – MPMG. Ano 2014, p. 23. 
381 Dispõem os artigos 6º e 7º da Convenção 169, que: Artigo 6º. 1. Ao aplicar as disposições da 
presente Convenção, os governos deverão: a) consultar os povos interessados, mediante 
procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez 
que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente; b) 
criar meios pelos quais esses povos possam participar livremente, ou pelo menos na mesma medida 
assegurada aos demais cidadãos, em todos os níveis decisórios de instituições eletivas ou órgãos 
administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes afetem; c) estabelecer meios 
adequados para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas próprias desses povos e, quando 
necessário, disponibilizar os recursos necessários para esse fim. 2. As consultas realizadas em 
conformidade com o previsto na presente Convenção deverão ser conduzidas de boa-fé e de uma 
maneira adequada às circunstâncias, no sentido de que um acordo ou consentimento em torno das 



121 
 

Ao que se percebe, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT estabelece em seu artigo 1º a autoidenficação como critério pelo qual 

se deve dizer se a comunidade é ou não tradicional. Sendo assim,  o Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos – 

CAOPJDH, do Ministério Público do Paraná382, explica que a “identidade de um povo 

não é definida pela validação externa a ele, mas deve ser feita por aqueles que se 

reconhecem nessa identidade, ou seja, pela própria coletividade”, ocorrendo então 

que é dever do órgão público nos casos em que a legislação estabelecer, realizar a 

certificação da declaração de determinada identidade coletiva e, a exigência de laudo 

antropológico não serviria para aferir sobre a identidade de um povo, mas, teria 

apenas o objetivo de esclarecer questões ligadas à delimitação de determinado 

território tradicional. 

Como no Brasil não existem “povos tribais” no sentido estrito em que há em 

outros países, conforme explicação de Shiraishi Neto383, e que a Convenção não 

define a priori quem são esses “povos indígenas e tribais”, mas apresenta 

instrumentos para que os grupos sociais autodesignados como povos e comunidades 

tradicionais se definam enquanto tal devem ser recepcionados por ela, seguindo-se 

essa orientação no Decreto que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que não definiu os povos e 

comunidades tradicionais no Brasil, o que possibilita uma maior inclusão dos grupos 

sociais. Sendo assim, pode-se extrair do quadro a seguir, termos utilizados na 

legislação pátria para designar os grupos sociais portadores de identidade étnica e 

coletiva e que possuem o mesmo sentido relativo aos grupos sociais distintos pelo 

seu modo de “criar”, de “fazer” e de “viver” dentro da sociedade: 

 

 

                                                           
medidas propostas possa ser alcançado. - Artigo 7º. 1. Os povos interessados deverão ter o direito de 
escolher suas próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em 
que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras que 
ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio 
desenvolvimento econômico, social e cultural.  Além disso, esses povos deverão participar da 
formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regional 
suscetíveis de afetá-los diretamente. 
382 Disponível em <http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=62> 
Acesso em 29 de abril de 2018. 
383 SHIRAISHI NETO, Joaquim. Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: 
declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de uma política nacional. 
Joaquim Shiraishi Neto, org. Manaus: uea, 2007, p. 36-45. 

http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=62
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TABELA 1: Termos e legislação pátria para designar os grupos sociais 

Termo utilizado Dispositivo Jurídico Artigo 
 

Populações indígenas Convenção sobre Diversidade 
Biológica – CDB 

Preâmbulo; letra j, art. 8º  

Populações Locais Convenção sobre Diversidade 
Biológica – CDB 
 
Lei 9.985/2000 – Snuc 

Letra d, art. 10 
 
 
art. 5º, incisos III, V, IX 

Populações extrativistas Lei 9.985/2000 – Snuc art. 18, e art. 18, §1º  

Populações Tradicionais Lei 9.985/2000 – Snuc art. 4º, X. 
art. 5º, § 2º. 
art. 17, §2º, 5º. 
art. 18. 
art. 20, § 1º, §3º, §4º. 
art. 23, parágrafo único 
art. 28. 
art. 29. 
art. 32. 
art. 42, §1º, §2º. 

Comunidades indígenas Medida provisória 2.186-
16/2001 

art. 4º, art. 8º, § 1º. 

Comunidades locais Convenção sobre Diversidade 
Biológica – CDB 
 
OIT item 3 
 
Medida provisória 2.186-
16/2001 

Preâmbulo; letra j, art. 8º 
 
 
art. 25. 
 
art. 4º, art. 8º, § 1º. 

Comunidades tradicionais Lei 13.123 de 20 de maio de 
2015 

Art. 2º, IV 

Povos indígenas Convenção 169 da OIT 
 
 
 
Convenção sobre proteção e 
promoção da diversidade das 
expressões culturais 
 
Decreto 6040/2007 

Preâmbulo, art. 1º, item I 
Preâmbulo, art. 3º, 
Preâmbulo art. 32 
 
Preâmbulo, item 3, 
art. 2º, letra a item I 
art. 7º. 
 
Inciso II, art. 3º. 

Povos Tribais Convenção 169 da OIT 
 

Preâmbulo, letra a item I 
art. 1º, item I 
art. 3º 
art. 32 
art. 36  

Povo autóctones Declaração Universal sobre 
Diversidade Cultural 

art. 4º. 

Minorias Declaração Universal sobre 
Diversidade Cultural 
 
Convenção sobre proteção e 
promoção da diversidade das 
expressões culturais 

art. 4º. 
 
 
Preâmbulo, item 3, 
art. 2º, letra a, item I 
art. 7º. 

Fonte: SHIRAISHI NETO, Joaquim. Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: 
declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de uma política nacional. 
Joaquim Shiraishi Neto, org. Manaus: uea, 2007, p. 42-44 
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Na evolução dos direitos relativos aos povos e comunidades tradicionais, 

observa-se a Convenção da Diversidade Biológica – CDB, na qual foram traçados os 

objetivos: a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e 

equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, destacando-

se sua importância em razão de que trata ao mesmo tempo da conservação da 

biodiversidade e da proteção das comunidades tradicionais que vivem em estreita 

relação com os recursos naturais, e aí, sim, há uma inovação na forma como se 

percebe a relação entre ser humano e natureza, admitindo-se que podem conviver de 

forma sustentável, na forma como prevê o seu art. 10384.  

Sobre os direitos dos povos e comunidades tradicionais no Brasil, é possível se 

verificar uma análise evolutiva, tanto no ordenamento jurídico, e convenções 

internacionais, bem como numa série de decretos, destacando-se o contido na 

Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 215 e do seu §1º385, o qual determina 

que o Estado proteja as manifestações culturais populares, indígenas386 e afro-

brasileiras, e as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional e, no 

seu artigo 216387, verifica-se a disposição sobre como deve ser promovido e protegido 

                                                           
384 Dispõe o Art. 10 da CDB - Convenção da Diversidade Biológica: “Utilização sustentável de 
componentes da diversidade biológica. - [...] b) Adotar medidas relacionadas à utilização de recursos 
biológicos para evitar ou minimizar impactos negativos na diversidade biológica; c) Proteger e encorajar 
a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis 
com as exigências de conservação ou utilização sustentável; d) Apoiar populações locais na elaboração 
e aplicação de medidas corretivas em áreas degradadas onde a diversidade biológica tenha sido 
reduzida.” 
385 Dispõe o art. 215, da CF/88 e o seu §1º, que: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 
das manifestações culturais - § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional 
[...]BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm> Acesso em 29 de abril de 2018. 
386 Cita-se de igual forma os artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988, os quais tratam do 
reconhecimento aos índios da sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, bem como sobre a competência da 
União em demarcá-las, protege-las e fazer respeitar todos os seus bens, inclusive com a 
obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público na defesa judicial dos interesses dos índios. 
Consulta em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> acesso em 
06 outubro 2018. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
387 Dispõe o art. 216 da CF/88 que: Constituem 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, nos quais se incluem: I - 
as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico - § 1º O Poder Público, com a colaboração 
da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e 
preservação. [...]BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 05 de outubro de 1988. 
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pelo Poder Público o patrimônio cultural brasileiro, ressaltando-se a previsão do seu 

parágrafo primeiro quanto à colaboração da comunidade por meio de inventários, 

registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. Sendo assim, apresenta-se quadro evolutivo da 

legislação brasileira acerca dos direitos relativos ao povos e comunidades tradicionais 

e o que cada uma disciplina: 

 

TABELA 2: quadro evolutivo da legislação dos direitos relativos ao povos e comunidades tradicionais 
Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio 
Mundial, Cultural e Natural, promulgada pelo 
Decreto nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977, 
e aprovada pelo Congresso Nacional, através do 
Decreto Legislativo nº 77 de 30 de junho de 1977 

Estabelece mecanismos de reconhecimento e 
proteção de estruturas com destacado interesse 
para a humanidade. 

Convenção nº 169 da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT, promulgada pelo Decreto nº 
5.051, de 19 de abril de 2004, e aprovada pelo 
Congresso Nacional, através do Decreto 
Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002. 

Estabelece a auto-identidade das populações 
indígenas ou tribais como critério subjetivo para 
a definição dos povos, não cabendo ao Estado 
ou grupo social o direito de negar a identidade a 
um povo indígena ou tribal como tal ele próprio 
se reconheça, bem como estabelece a consulta 
e a participação dos povos interessados para 
decidir sobre suas próprias prioridades de 
desenvolvimento na medida em que afetem suas 
vidas, crenças, instituições, valores espirituais e 
a própria terra que ocupam ou utilizam. 

Convenção sobre Diversidade Biológica, 
assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho de 
1992, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 
de março de 1998, e aprovada pelo Congresso 
Nacional, através do Decreto Legislativo nº 2 de 
03 de fevereiro de 1994. 

Disciplina na alínea “j” do artigo 8º acerca de 
respeitar, preservar e manter o conhecimento, 
inovações e práticas das comunidades locais e 
populações indígenas com estilo de vida 
tradicionais relevantes à conservação e à 
utilização sustentável da diversidade biológica e 
incentivar sua mais ampla aplicação com a 
participação dos detentores desse 
conhecimento, inovações e práticas; e encorajar 
a repartição equitativa dos benefícios oriundos 
da utilização desse conhecimento, inovações e 
práticas; 
Disciplina na alínea c do artigo 10 acerca de 
proteger e encorajar a utilização costumeira de 
recursos biológicos de acordo com as práticas 
culturais tradicionais compatíveis com as 
exigências de conservação e utilização 
sustentável. 

Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais (assinada 
em Paris, em 20 de outubro de 2005, com 
Instrumento de Ratificação depositado pelo 
Brasil em 16 de janeiro de 2007, entrou em vigor 
internacional em 18 de março de 2007), 
aprovada pelo Decreto Legislativo nº 485, de 20 
de dezembro de 2006 

Respeitar e proteger os sistemas de 
conhecimentos tradicionais, bem como 
reconhecer a contribuição desses 
conhecimentos para a proteção ambiental e a 
gestão dos recursos naturais e favorecer a 
sinergia entre a ciência moderna e os 
conhecimentos locais, e, ainda, prevê a 
integração da cultura nas políticas de 
desenvolvimento, em todos os níveis, a fim de 

                                                           
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm> Acesso em 29 de 
abril de 2018.  
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criar condições propícias ao desenvolvimento 
sustentável e, nesse marco, fomentar aspectos 
ligados à proteção e promoção da diversidade 
das expressões culturais (artigo 13). 

Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial (adotada em Paris, em 17 de 
outubro de 2003, e assinada em 3 de novembro 
de 2003), promulgada pelo Decreto nº 5.753, de 
12 de abril de 2006, aprovada pelo Congresso 
Nacional, através do Decreto Legislativo n º 22, 
de 01 de fevereiro de 2006.  

Amplia a esfera de proteção de acervos culturais 
também no plano imaterial. 

Constituição Federal de 1988 que passa a tratar 
a cultura e os bens culturais de forma mais 
aprofundada, destinando uma seção específica 
ao assunto, reconhecendo e protegendo o 
pluralismo cultural e a diversidade de valores dos 
grupos étnicos integrantes do nosso “processo 
civilizatório” 

Prevê o artigo 216 da Constituição Federal: 
“Constituem 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, nos quais se incluem:  
I - as formas de expressão;  
II - os modos de criar, fazer e viver;  
III - as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais;  
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico.”  

Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000, lei do Snuc Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII 
da Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. 

Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que 
institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais 

Estabelece como objetivo geral o 
desenvolvimento sustentável dos povos e 
comunidades tradicionais, com ênfase no 
reconhecimento, fortalecimento e garantia de 
seus diretos territoriais, sociais, ambientais, 
econômicos e culturais, com respeito e 
valorização à sua identidade, suas formas de 
organização e suas instituições. 

Decreto Nº 8.750, de 09 de maio de 2016 Institui o Conselho Nacional dos Povos e 
Comunidades Tradicionais. 

Fonte: Disponível em <http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=62> 
acesso em 29 de abril de 2018. 

 

Da evolução da legislação, ressalta-se a PNPCT possui objetivo geral e 

específicos, previstos no seu art. 2º e seus incisos, observando-se como geral que há 

de se promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, 

com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, 

sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua 

identidade, suas formas de organização e suas instituições e, como específicos, pode-

se destacar a solução ou minimização dos conflitos gerados pela implantação de 

Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular 

http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Promulga_conv_div_cultural.doc
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Promulga_conv_div_cultural.doc
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Promulga_conv_div_cultural.doc
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Promulga_conv_div_cultural.doc
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Promulga_conv_div_cultural.doc
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Promulga_conv_div_cultural.doc
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Promulga_conv_div_cultural.doc
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Decreto_6040_2007(2).pdf
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Decreto_6040_2007(2).pdf
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Decreto_6040_2007(2).pdf
http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/Decreto_6040_2007(2).pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.750-2016?OpenDocument
http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=62
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a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, a garantia e valorização 

das formas tradicionais de educação e fortalecimento dos processos dialógicos como 

contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo a 

participação e controle social tanto nos processos de formação educativos formais 

quanto em não formais, buscar solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela 

implantação de Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios 

tradicionais e estimular a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável; 

buscar reconhecer celeremente a auto identificação dos povos e comunidades 

tradicionais, de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis individuais 

e coletivos, buscar garantir o acesso aos serviços de saúde de qualidade e adequados 

às suas características socioculturais, suas necessidades e demandas, com ênfase 

nas concepções e práticas da medicina tradicional; garantir o acesso e a gestão 

facilitados aos recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos de governo, e 

ainda reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e comunidades 

tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais.388 

Boaventura389 trata do assunto quanto às reivindicações de grupos dos até 

então excluídos, como seriam as populações tradicionais, assinalando a valorização 

e o respeito para reconhecimento das diferenças e promoção da igualdade, 

destacando-se o previsto pela Lei nº. 11.428/06390, que dispõe em seu art. 3º sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, diferenciando os 

sujeitos envolvidos nos processos de exploração da natureza:  

[…] Art. 3º.  Consideram-se para os efeitos desta Lei:  
I - Pequeno produtor rural: aquele que, residindo na zona rural, 
detenha a posse de gleba rural não superior a 50 (cinquenta) hectares, 
explorando-a mediante o trabalho pessoal e de sua família, admitida a 
ajuda eventual de terceiros, bem como as posses coletivas de terra 
considerando-se a fração individual não superior a 50 (cinquenta) 
hectares, cuja renda bruta seja proveniente de atividades ou usos 
agrícolas, pecuários ou silviculturais ou do extrativismo rural em 80% 
(oitenta por cento) no mínimo;  
II - População tradicional: população vivendo em estreita relação com 
o ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua 

                                                           
388 CIMOS - Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Direito dos povos e comunidades tradicionais. 
Organização Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Superintendência de Comunicação 
Integrada – MPMG. Ano 2014, p. 28. 
389 SANTOS, Boaventura de S. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo: 
Bomtempo, 2007, p. 127. 
390 BRASIL, LEI Nº 11.428, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. Disponível 
em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm>. 20 agosto 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
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reprodução sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto 
ambiental; […] 

 

Tem-se que, com a distinção entre pequeno produtor rural e população 

tradicional, revela o legislador situações distintas da exploração à natureza, 

provocando uma visibilidade legal a tais indivíduos que por tradição, nasceram e 

dependem daquele ambiente ao qual estão inseridos, observando-se uma forte 

ligação e legítima do que outras formas de ocupação, possibilitando a adoção de 

políticas públicas específicas para aquela realidade. Nesse sentido, Amarante391 

comenta que: 

Assim, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas a segmentos 
sociais diferenciados, a exemplo das populações tradicionais, visando 
contemplar suas peculiaridades no âmbito das ações governamentais, 
somente tem se tornado possível à medida que o ordenamento jurídico 
brasileiro definiu e personificou esses povos, garantindo-lhes, assim, 
o acesso a programas e projetos que abranjam todas as 
especificidades que os distinguem do restante da população nacional. 

 

Contudo, há de se destacar a forma de participação das populações 

tradicionais nos assuntos de seus interesses diante do conceito legal que lhe foi 

atribuído, uma vez que, segundo Silva e Simonian392, ao se considerar uma interação 

com o Estado e as suas burocracias, necessária uma mínima qualificação de tais 

grupos quanto ao conhecimento e as habilidades jurídicas no âmbito das 

organizações estatais. 

Do contrário, sem essa mínima qualificação, prosseguem Silva e Simonian393, 

resulta em grandes influências externas, como vem acontecendo com muitas 

populações extrativistas tradicionais, as quais não tiveram o devido preparo394 para 

lidar com a realidade de elaborar formalmente e aplicar seus estatutos e regras, uma 

vez que estiveram durante muito tempo à margem dos processos legais do Estado 

                                                           
391 AMARANTE, Caroline Bastos. Reconhecimento jurídico-normativo das populações tradicionais pelo 
estado brasileiro: uma revisão. Enciclopédia biosfera, centro científico conhecer - Goiânia, vol.7, n.12; 
2011, Pág. 5. 
392 SILVA, J. B.; SIMONIAN, L. T. L. População tradicional, Reservas Extrativistas e racionalidade 
estatal na Amazônia brasileira. In: Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 33,UFPR. abr. 2015. p. 169. 
393 SILVA, J. B.; SIMONIAN, L. T. L. População tradicional, Reservas Extrativistas e racionalidade 
estatal na Amazônia brasileira. In: Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 33,UFPR. abr. 2015. p. 169. 
394 Importante mencionar o fato de se verificar nas regiões extrativistas afastadas das sedes municipais 
que não havia escolas, chegando-se a um índice de analfabetismo em torno dos 70%, sem perspectiva 
de diminuição, mesmo porque as escolas não acompanhavam o crescimento da população. RUEDA, 
Rafael Pinzón. Evolução histórica do extrativismo. In: UICN, (1995). Reservas Extrativistas. Editores: 
Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, Reino Unido, p. 5. 
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brasileiro e passam a residir  em Unidades de Conservação395, como territórios criados 

legalmente e inseridos na “dinâmica do campo burocrático-administrativo estatal” 

[...] devem estar balizadas na formalidade das regulamentações 
estipuladas por estatutos legais, ou seja, suas práticas de uso ou 
manejo dos recursos naturais dentro do território demarcado deverão 
pressupor o que está normatizado nas leis, decretos, portarias, 
resoluções, regimentos, etc., uma realidade formal própria do campo 
burocrático-administrativo estatal. Todavia, essa nova realidade 
precisa ser debatida e compreendida, pois as populações tradicionais, 
que se adaptaram às realidades ambientais amazônicas há centenas 
de anos, sempre estiveram ligadas a um modo de vida baseado em 
valores comunitários não formais repassados de geração a geração e 
cristalizados através dos tempos.396 

 

Dessa forma explicam Silva e Simonian397 que o que se verifica é uma absoluta 

dificuldade das populações tradicionais que ocupam legalmente os espaços das 

Reservas Extrativistas como Unidades de Conservação no que se diz respeito às 

atividades burocrático-administrativa, composta por elaborações de estatutos, 

reuniões, confecções de atas, prestações de contas, gerando problemas para o 

desenvolvimento comunitário local vez que surgem contradições entre o tradicional e 

o moderno, considerando-se ainda que há uma exigência legal por parte dos 

organismos estatais de fazerem cumprir diversas outras ações que passaram a ser 

parâmetros para as resex. 

 

 

3.3. Participação cidadã nas reservas extrativistas 

 

O objeto do estudo versa acerca da participação cidadã nas reservas 

extrativistas398 e, por essa razão, cabe discorrer inicialmente sobre as Unidades de 

                                                           
395 A necessidade urgente de se criarem Unidades de Conservação pôde ser verificada com a 
implantação de fazendas de gado, especialmente no Maranhão que gerou problemas para 400.000 
famílias que viviam da exploração do babaçu, bem como para Pará, Rondônia, Mato Grosso, Acre, e 
tinha com o objetivo a defesa das espécies naturais e das famílias, vez que tal exploração 
desestruturava o extrativismo, transformava várias áreas em pasto e os extrativistas em peões, 
resultando numa crescente pressão dos próprios moradores das áreas extrativistas, populações 
tradicionais, somada à atuação de instituições internacionais e nacionais e do próprio governo que a 
partir de 1985 começa a tomar consciência da importância da conservação das florestas. RUEDA, 
Rafael Pinzón. Evolução histórica do extrativismo. In: UICN, (1995). Reservas Extrativistas. Editores: 
Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, Reino Unido, p. 5/6. 
396 SILVA, J. B.; SIMONIAN, L. T. L. População tradicional, Reservas Extrativistas e racionalidade 
estatal na Amazônia brasileira. In: Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 33,UFPR. abr. 2015. p. 169. 
397 SILVA, J. B.; SIMONIAN, L. T. L. População tradicional, Reservas Extrativistas e racionalidade 
estatal na Amazônia brasileira. In: Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 33,UFPR. abr. 2015. p. 170. 
398 Verifica-se no anexo do trabalho uma tabela desenvolvida pelo ICMBio com as reservas extrativistas 
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Conservação, visto que, as próprias reservas extrativistas são espécies daquelas, de 

forma que sejam observados conceitos, divisões, especificidades de cada tipo de 

Unidade de Conservação. 

Tem-se então, que Unidades de Conservação “são espaços territoriais 

especialmente protegidos destinadas primordialmente à conservação da natureza e 

ao uso sustentável dos recursos naturais”399, também definida legalmente a partir da 

Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, a qual institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza, dispondo em seu art. 2º, inciso I, que compreendem tanto 

o espaço territorial e os seus recursos ambientais, incluindo tanto as águas 

jurisdicionais como características naturais relevantes, e que devem ser instituídos 

legalmente pelo Poder Público, com seus objetivos de conservação e limites definidos, 

observando-se um regime especial de administração. As unidades de conservação400 

são classificadas como sendo de proteção integral e de uso sustentável, significando 

a primeiro como sendo aquelas de manutenção dos ecossistemas livres de alterações 

causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos 

naturais e, as Unidades de Conservação de uso sustentável, como sendo aquelas de 

exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 

renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais 

atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. Portanto, 

as Unidades de Conservação no Brasil de acordo com a classificação legal 

apresentada, ainda são divididas conforme se observa da tabela abaixo: 

 

TABELA 3: divisão e classificação das unidades de conservação 

Proteção integral Uso sustentável 

Parques nacionais PN Áreas de proteção ambiental APA 

Reservas biológicas RB Áreas de relevante interesse 

ecológico 

ARIE 

Estações ecológicas EE Florestas nacionais FN 

                                                           
do pais, contendo nome da unidade de conservação, coordenação regional, município, unidade da 
federação, ato legal de criação e área por hectares. Disponível em <Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 2009. RESEX Arapixi: Histórias e lutas de Um Povo. 
MMA/ICMBio. p. 23. > Acesso em 07 outubro 2017. 
399 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis Efetividade de gestão 
das unidades de conservação federais do Brasil. Ibama, WWF-Brasil. – Brasília: Ibama, 2007, p.15. 
400 Conforme dispõe o art. 2º, VI e XI da Lei 9.985/2000, a qual regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, 
II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza e dá outras providências. BRASIL, LEI 9.985 de 18 de julho de 2000. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm> Acesso em 06 outubro 2018. 

http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/RESEX%20Arapixi_HISTORIAS_E_LUTAS_DE_UM_POVO_2009.pdf
http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/RESEX%20Arapixi_HISTORIAS_E_LUTAS_DE_UM_POVO_2009.pdf
http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/RESEX%20Arapixi_HISTORIAS_E_LUTAS_DE_UM_POVO_2009.pdf
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Refúgios de vida silvestre RVS Reservas extrativistas RESEX 

  Reserva de 

desenvolvimento 

sustentável 

RDS 

Fonte: BRASIL, LEI 9.985 de 18 de julho de 2000. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm>  

 

O objeto do trabalho é centrado na análise da participação efetiva do cidadão 

em Reservas Extrativistas, decorrendo a delimitação em função da característica de 

tal unidade de conservação ser a principal que permite conciliar tanto a ocupação do 

ser humano no seu território, quanto a conservação e utilização sustentável dos seus 

recursos naturais, conforme explica Teixeira401. 

Por reserva extrativista – resex, entende-se de acordo com a Lei 

9.985/2000402, ser uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável, para 

que sejam utilizadas por comunidades tradicionais de subsistência basicamente no 

extrativismo, agricultura de subsistência e ainda na criação de animais de pequeno 

porte, conceito que deriva do art. 1º do Decreto 98.987/90403. Sendo assim, as resex 

têm como objetivo a proteção dos meios de vida e a cultura dessas comunidades 

tradicionais, assegurando-se o uso sustentável dos seus recursos naturais404. Dessa 

forma, considera-se que a forma de ocupação das reservas extrativistas permite a 

utilização daquilo que é produzido dentro da sua área e pelas comunidades 

tradicionais para a sua própria subsistência e ainda comercialização, mas dentro da 

concepção do desenvolvimento sustentável405. 

Sendo assim, no que se refere às unidades de conservação do tipo reserva 

extrativista, podem-se observar as seguintes características: 

                                                           
401 TEIXEIRA, Cristina.  Desenvolvimento Sustentável em Unidades de Conservação: a “naturalização” 
do social. Revista Brasileira de Ciências Sociais (RBCS) Vol. 20 n°. 59, 2005. 
402 BRASIL 2000. Lei Federal Nº 9.985 de 18/07/2000. Regulamenta o artigo 225 da Constituição 
Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC e da outras providências. 
403 O Decreto 98.987 de 30 de janeiro de 1990 já dispunha das reservas extrativistas, definindo-as em 
seu art. 1º como espaços territoriais destinados à exploração autossustentável bem como para a 
conservação dos recursos naturais renováveis por população extrativista. BRASIL, Decreto 98.987/90. 
Dispõe sobre as reservas extrativistas e dá outras providências. 
404 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em <http://mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-
de-conservacao/categorias.html> Acesso em: 07. Outubro. 2017.  
405 O art. 3º do Decreto nº 6.040/ 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, define em seu inciso III o que seria Desenvolvimento 
Sustentável, como sendo “o uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade 
de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras”. BRASIL, 
Decreto nº. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Consulta em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Acesso 20 agosto 2017. 
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TABELA 4: características da unidade de conservação tipo reserva extrativista 

Objetivos principais 
Conservação, proteção dos meios de vida e 
cultura da comunidade tradicional e uso 
sustentável dos recursos 

Processo de criação Geralmente iniciado pela comunidade 

Posse de terras  
Pública com concessão de real de uso para a 
comunidade 

Compatível com presença de moradores 
Compatibilidade com a presença de 
populações tradicionais 

Processo de regularização Pode incluir desapropriações de terra 

Conselho Gestor Deliberativo 

Instrumentos de gestão ordinários 
Plano de uso e plano de manejo, aprovado 
pelo conselho e pelo órgão gestor 

Realização de Pesquisas 
Existe a possibilidade, dependendo de 
aprovação prévia do órgão gestor 

Fonte: Unidades de Conservação (https://uc.socioambiental.org). Disponível em < 
https://uc.socioambiental.org/o-snuc/quadro-comparativo-das-categorias> Acesso em 
11.outubro.2018. 

 

Castillo406 destaca que as reservas extrativistas são criadas mediante decreto 

assinado pelo Presidente da República, através de um processo iniciado por demanda 

da população tradicional local e deve recair sobre uma área com três requisitos legais: 

1. Potencial extrativo; 2. Possibilidade de exploração autossustentável; 3. Presença 

de população tradicionalmente extrativista, conforme prevê o roteiro para criação e 

legalização das reservas extrativistas, na Portaria 51/94 DO IBAMA. 

Apesar da previsão de criação das reservas extrativistas ser através de decreto 

presidencial, cabe sinalizar o caso tratado na ADI 3646 na qual é questionada a 

inconstitucionalidade do art. 22 da Lei do Snuc407. A Ação Direta de 

Inconstitucionalidade foi ajuizada em 2006 pelo governador de Santa Catarina sob o 

argumento de que o texto constitucional de 1988 determina que a alteração de 

espaços territoriais especialmente protegidos – ETEP - só pode ser realizada por lei, 

e sendo assim, a criação desses espaços, em particular as unidades de conservação, 

também haveria de ser mediante lei e não por ato do Poder Público tal qual prevê a 

legislação infraconstitucional. O julgamento procedente da ação poderia paralisar a 

                                                           
406 CASTILLO, Carlos Aragón. Gestão das reservas extrativistas. In: UICN, (1995). Reservas 
Extrativistas. Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, 
Reino Unido, p. 50. 
407 Verifica-se na redação do art. 22 da Lei 9.985/2000 que: “As unidades de conservação são criadas 
por ato do Poder Público”. BRASIL. Lei 9.985 de 18 de julho de 2000. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm> Acesso em 30 out. 2018 
 

https://uc.socioambiental.org/
https://uc.socioambiental.org/o-snuc/quadro-comparativo-das-categorias
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criação de áreas protegidas, mas pode trazer uma situação inusitada no caso das 

resex, uma vez que, todas elas foram criadas por decreto. Recentemente, em 24 de 

setembro de 2018 foi negada liminar na Ação Cível Originária - ACO 838, que pedia 

suspensão de decreto de criação do Parque Nacional das Araucárias em Santa 

Catarina no ano de 2005, pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal 

Federal. Na decisão o ministro afirma não ter verificado nos autos os elementos que 

autorizam a concessão da liminar uma vez que, a própria jurisprudência do STF 

admite a possibilidade da criação de unidades de conservação por meio de decreto, 

e ainda por não haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que a criação 

da unidade de conservação tem como objetivo preservar o meio ambiente, e com a 

suspensão dos efeitos do decreto haveria o iminente risco da sua deterioração. 

Ressalta-se que a ACO 838 havia sido sobrestada em 2006 pelo ministro à época, 

Ayres Brito, para aguardar o julgamento da ADI 3646. Porém, em razão do tempo 

transcorrido, o ministro Alexandre de Morais deu andamento ao processo.408 

Tem-se que acerca da criação das unidades de conservação de uso 

sustentável, Shiraishi Neto409 argumenta que inicialmente foram incorporadas como 

instrumentos de defesa de direitos pelos movimentos sociais, mas que, no entanto, 

passaram por problemas decorrentes da aplicação dos dispositivos ambientais 

previstos no ordenamento jurídico,  vez que há uma certa cautela pelos próprios 

movimentos, quando da sua implantação, por constituir muitas vezes um empecilho à 

reprodução física e cultural dos povos e comunidades tradicionais. 

Sobre o conceito de Reserva Extrativista, Allegretti410 revela que já havia 

surgido na década de 80, tendo como ideia inicial uma proposta do Conselho Nacional 

de Seringueiros, baseada num novo sistema acerca do direito de propriedade e do 

uso da terra, o qual poderia ser visualizado como uma alternativa para conservação 

dessas áreas, aliando-se ainda o desenvolvimento sustentável. A respeito da 

expressão Reserva Extrativista, Moreira411 destaca que tem como nascedouro o I 

                                                           
408 Supremo Tribunal Federal. Notícias do STF. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390537> Acesso em 30 out 2018. 
409 SHIRAISHI NETO, Joaquim. Direito dos povos e das comunidades tradicionais no Brasil: 
declarações, convenções internacionais e dispositivos jurídicos definidores de uma política nacional. 
Joaquim Shiraishi Neto, org. Manaus: uea, 2007, p. 30 
410 ALLEGRETTI, Mary. (1990). "Extrativist Reserve: an alternative for reconciling development and 
environmental conservation in Amazonia" in ANDERSON, Anthony(ed).  Alternative to Deforestation: 
Steps Towards Sustenable Use of the Amazon Rainforest. New York, Columbia University Press. 
411 MOREIRA, André de Castro Cotti.  Reserva Extrativista do Bairro Mandira:  A Viabilidade de uma 
Incerteza. São Paulo: Fapesp, 2000. 
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Encontro Nacional dos Seringueiros que ocorreu em 1985, considerando o debate de 

dois critérios quanto à política oficial de colonização, reconhecendo-se o fracasso 

quanto à divisão e a forma como a floresta nacional fora ocupada uma vez que não 

estava de acordo com o desenvolvimento de alguma atividade extrativista, bem como 

houve o reconhecimento das Reservas Indígenas como referência para uma forma 

legal de posse e uso exclusivo das populações tradicionais. Sobre o assunto, 

Rueda412 destaca que o Encontro de Seringueiros significou o marco histórico para se 

oficializar o pedido de criação de reservas extrativistas, enfatizando que 

[...] A proposta de criação das Reservas Extrativistas, apareceu então, 
como a “Reforma Agrária” para os extrativistas, na medida em que a 
sua criação deveria ser uma forma de legitimas a posse, e de 
reconhecer os direitos à terra daqueles que nela trabalhavam e viviam 
há muitos anos. Conclui-se, portanto, que as Reservas Extrativistas, 
historicamente foram uma proposta, no espírito da Reforma Agrária, 
isto é, para que a terra cumpra sua função social”.413 

 

Ademais, Cunha414 explica que fora no 1º Encontro Nacional dos Seringueiros 

que pela primeira vez se discutiu problemas comuns e alternativas quanto aos 

desmatamentos na Amazônia, surgindo não só a proposta da criação das resex, mas, 

a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), que seria então, a entidade 

representativa dos interesses específicos dos povos da floresta, responsável pela luta, 

reivindicações e articulação de propostas junto às populações indígenas e ao 

movimento ambientalista, destacando ainda a autora que: 

Do encontro surge a proposta de criação de uma modalidade própria 
de reforma agrária, com especificidades da vida florestal, em 
contraposição aos projetos oficiais de partilhar as terras em lotes 
individuais, para se preservar o direito histórico de permanecer na 
floresta, em analogia às reservas indígenas, com outra parte de 
originalidade que foi a iniciativa da proposta por sujeitos sociais à 
margem das história, das políticas públicas, que eram os seringueiros 
extrativistas, salvaguardando exatamente as suas características e 
territórios.415 

 

                                                           
412RUEDA, Rafael Pinzón. Evolução histórica do extrativismo. In:  Reservas Extrativistas. Editores: Julio 
Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, Reino Unido, 1995, p. 8. 
413RUEDA, Rafael Pinzón. Evolução histórica do extrativismo. In:  Reservas Extrativistas. Editores: Julio 
Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, Reino Unido, 1995, p. 8. 
414CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 6. 
415CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 6. 
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Convergindo nessa mesma reflexão, observa Arnt416 quanto ao movimento do 

Conselho Nacional dos Seringueiros que foi fundamental à abertura de um novo 

caminho na política brasileira, uma vez que não significou parar o relógio da economia 

ou da história, mas, numa aposta alta de virada do jogo, que tratou de, 

[...] abrir caminho para o que pode vir a ser (...). Aquilo, que se espera 
que venha, e para o qual muita gente trabalha, dentro e fora da 
Amazônia, e uma outra economia – uma economia sustentável dos 
produtos da floresta, um modelo de uso dos recursos naturais, que 
acelere, diversifique e compatibilize o progresso econômico com o 
desenvolvimento social e a preservação da floresta em pé. Algo muito 
bonito e quase intangível. Os seringueiros compreendem que a 
sobrevivência da floresta depende das mudanças no modo de 
expansão de economia e em arraigados padrões culturais (e) 
econômicos (...). A aposta tem que ser alta senão o jogo não vira”[...]  

 

Observou-se que o movimento dos seringueiros teve alguns elementos 

estruturais que segundo Allegretti417 expressaram uma contradição clássica entre 

classes sociais, referindo-se aos proprietários de terras e aos posseiros, porém, foi se 

desenvolvendo de forma que mais se aproxima dos movimentos sociais 

contemporâneos, destacando a relação aos conceitos de ação e identidade coletivas 

por se firmarem como “extrativistas”, em atenção às características da atividade 

profissional e não às de classe. 

Sendo assim, Cunha418 destaca que as reservas extrativistas consistem numa 

das unidades de conservação de manejo sustentável que admite modificações, bem 

como a adoção de novas tecnologias e práticas econômicas modernas, ao ponto de 

serem sempre um desafio histórico tanto para o Estado, como para a ciência, 

tecnologia e para os próprios movimentos sociais, uma vez que se situam num 

cruzamento de várias temporalidades, onde protagonizam o desenvolvimento de um 

conjunto de propostas e ações que coloque o passado e o futuro no presente. 

Da reflexão de Santilli419 verifica-se da proposta de criação das reservas 

extrativistas que naquele momento houve realmente uma inspiração no modelo 

                                                           
416 ARNT, Ricardo A. Seria Mais Prático Ladrilhar? (prefácio) In: ANDERSON, A. et al (org) O destino 
da Floresta: reservas extrativistas e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Rio de Janeiro: 
Relume/ Dumará – Curitiba, PR: Instituto de Estudos Amazônicos, 1994, p. 11 
417 ALLEGRETTI, Mary. A construção social de políticas públicas. Chico Mendes e o movimento dos 

seringueiros. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 18,  jul./dez.2008. Editora UFPR.p.42 
418 CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 26. 
419 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 141. 



135 
 

indígena, no qual a terra é de propriedade da União e a posse e uso dos recursos é 

coletivo e compartilhado, culminando no Decreto 98.987/90, o qual disciplina que as 

reservas extrativistas são bens de domínio público e sua implantação decorre também 

de desapropriar terras particulares  nos seus limites420, para conceder às populações 

tradicionais extrativistas o uso por meio de contrato421/422 de concessão de direito 

real423 a título gratuito, nele incluído o plano de utilização aprovado pelo Ibama, 

inclusive com cláusula de rescisão se houver danos ao meio ambiente ou a 

transferência da concessão inter vivos424. No pensamento de Diegues, representou a 

criação da Reserva Extrativista num 

[...] um marco para o próprio sistema nacional de conservação – ainda 
que marginal – à medida que pressupõe a preservação da 
biodiversidade, com a participação ativa das comunidades que 
historicamente a integram, rompendo com as visões que, assentadas 
no princípio do preservacionismo puro, preconizam a intocabilidade 
dos recursos.425 

 

                                                           
420 Verifica-se no parágrafo único do art. 2º do Decreto 98.987/90 a definição dessas terras e no seu 
art. 3º a previsão das desapropriações que possam ocorrer de responsabilidade do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. 
421 O que fora disposto no Decreto 98.987/90 quanto à forma contratual sobre posse e uso, é mantido 
pela Lei 9.985/2000 que institui o Snuc (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza) 
dispondo ainda e inclusive sobre a forma de visitação dessas reservas extrativistas, permitida se for de 
acordo com o plano de manejo, bem como dispõe sobre a forma como ocorrem as pesquisas científicas 
que devem seguir às regras e restrições impostas por órgão responsável, e ainda, dentre outras regras, 
disciplinam sobre proibição de uso de espécies ameaçadas de extinção, ou de práticas que causem 
danos ao seu habitat, proibição de atividades que impeçam a regeneração natural de ecossistemas, 
obrigando ainda as populações tradicionais a preservarem, recuperarem e defenderem as suas 
reservas extrativista. SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à 
diversidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 144/145. 
422 Sobre a forma contratual de apossamento da terra nas reservas extrativistas, Benatti define-o como 
uma posse agroecológica realizada por um grupo de famílias que se apossam da terra, considerando 
as influências sociais, culturais, econômicas, jurídicas e ecológicas, num espaço de uso comum que 
seja possível desenvolver atividades extrativistas de forma sustentável. BENATTI, José Heder. Posse 
agroecológica e manejo florestal à luz da Lei nº 9.985/00. Curitiba: Juruá, 2003. 
423 A concessão de Direito Real de Uso é um direito real criado e disciplinado pelo art. 7º do Decreto-
Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967, e que pode ser aplicada em terrenos públicos ou particulares, 
remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, com fins específicos de regularização 
fundiária de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, 
aproveitamento sustentável das várzeas, preservação das comunidades tradicionais e seus meios de 
subsistência ou outras modalidades de interesse social em áreas urbanas. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0271.htm> Acesso em: 06. Outubro. 2018. 
424 Significa dizer que a concessão pode ser transferível por ato entre pessoas vivas por ocasião da 
rescisão contratual estipulado se houver destinação diversa do imóvel daquela especificada no 
instrumento contratual, ou se houver descumprimento de qualquer cláusula resolutória do ajuste. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0271.htm> Acesso em: 06. 
Outubro. 2018.  
425 DIEGUES, Antônio C.  O Mito Moderno da Natureza Intocada. São Paulo: Hucitec. 1996. 
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No entendimento de Allegretti426 as resex tinham de ser criadas com os 

pressupostos de serem espaços territoriais protegidos pelo Poder Público, reguladas 

por contrato de concessão real de uso, a partir de um plano de utilização aprovado 

pelo Ibama, órgão responsável pela política ambiental do País, e destinadas à 

exploração autossustentável e conservação dos recursos naturais renováveis, por 

populações com tradição no uso de recursos extrativos, destacando-se que são áreas 

utilizadas por populações extrativistas tradicionais, e o extrativismo é a sua forma de 

subsistência complementar, bem como a agricultura de subsistência e criação de 

animais de pequeno porte, mas que também cumulam a responsabilidade da proteção 

cultural delas próprias, dos meios de vida e uso sustentável dos recursos naturais 

contidos no seu território. Nesse sentido, Almeida427, explica que as reservas 

extrativistas consistem numa combinação de um regime de propriedade com um 

regime de gestão, verificando-se que naquele se atribui direito de uso a populações 

tradicionais de um determinado espaço, enquanto que o último é baseado na 

regulamentação desses direitos através de planos de manejo e regulamentos de uso. 

Em específico com relação à gestão das reservas extrativistas, a legislação de 

acordo com a lei do Snuc,428 regulamenta que na sua estrutura deverá considerar a 

existência de um conselho gestor como espaço formal de cogestão429 funcionando 

como um espaço de consulta ou deliberação, e cuja finalidade será a de fixar diretrizes 

para auxiliar o seu administrador, sobretudo, havendo que considerar também a 

integração da população tradicional em todas as ações realizadas no seu entorno. 

Sobre cogestão, Walker430 apresenta uma definição que converge com a forma de 

administração prevista legalmente no Brasil, com relação às unidades de conservação 

                                                           
426 ALLEGRETTI, M. H. Política de uso dos recursos naturais renováveis: a Amazônia e o extrativismo. 
Revista de Administração Pública, v. 26, n. 1, 1992, p. 150. 
427 ALMEIDA, Mauro. As Reservas Extrativistas e o Valor da Biodiversidade. In O Destino da Floresta: 
Reservas Extrativistas e desenvolvimento sustentável na Amazônia, ARNT, Ricardo (org.) Rio de 
Janeiro, Relume Dumará, 1994. 
428 BRASIL. Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000. Regulamenta o artigo 225, § 1º, incisos I, II, III e VII 
da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Ministério do Meio Ambiente, Brasília. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=322>.Acesso em: 27 jun. 2018. 
429 Durante o estudo serão utilizadas as expressões cogestão e gestão compartilhada como sinônimas, 
referindo-se ao tipo de gestão repartida entre Poder Público e a população tradicional de uma unidade 
de conservação. 
430 WALKER, Jane. Processes for effective management: learning from Agencies and Warlpiri people 
involved in managing the Northern Tanami Indigenous Protected Area, Australia. 2010, 392 f. 
Dissertação (Doutorado)–Charles Darwin University, Darwin, 2010. p.35.Disponível 
em:<http://www.nintione.com.au/resource/WalkerJ_ProcessesforEffectiveManagement_PhD.pdf> 
Acesso em: 30 out. 2018. 
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e no caso específico, das reservas extrativistas. Assim, cogestão é um tipo de gestão 

que tem o desenvolvimento dos objetivos e estratégias definidos a partir de uma base 

colaborativa entre representantes de um órgão oficial gestor e população local, 

verificando-se responsabilidades compartilhadas e participação equitativa.431 

Assim, trata-se de um ineditismo segundo Cunha432, e que se manifesta tanto 

por constituir uma conquista histórica, preenchendo-se um vazio demográfico regional 

nas políticas de desenvolvimento da Amazônia, quanto por consagrar a participação 

ativa das populações extrativistas no modelo de gestão dos recursos naturais, 

demonstrando-se que com as resex  é possível conciliar populações extrativistas com 

a proteção à natureza, e ainda por também constituir numa “forma de promoção da 

inclusão social e da cidadania”, tendo em vista que tais populações e seus 

representantes são os cogestores, os agentes negociadores junto aos órgãos estatais 

das políticas públicas que serão apropriadas à sua realidade socioambiental. Acerca 

da cogestão, o ineditismo que adveio da criação e implementação das reservas 

extrativistas, põe em prática a forma de gestão participativa a qual pode significar a 

aproximação de diversos segmentos do governo e ainda, pode contribuir para o 

empoderamento da sociedade quanto ao exercício da cidadania.433 

As reservas extrativistas como categoria de unidades de conservação, tem sua 

concepção atrelada a um contexto de luta social, conforme explicação de Risso434, e 

como fora iniciado através de um movimento sindicalista precedido de uma forte 

organização popular, ao longo do tempo foi sendo alargado a ponto de reunir 

populações que antes eram hostis entre si, a exemplo de ribeirinhos, castanheiros, 

seringueiros e povos indígenas, com o objetivo de fazer com que seus direitos fossem 

respeitados a partir de uma forma original de interação e conservação da natureza a 

                                                           
431 Tradução livre do texto:  “comanagement is an approach to protected area management that seeks 
to develop management objectives and strategies on a collaborative basis between park managers and 
local people, requiring  shared management responsibility and equal participation”. WALKER, Jane. 
Processes for effective management: learning from Agencies and Warlpiri people involved in managing 
the Northern Tanami Indigenous Protected Area, Australia. 2010, 392 f. Dissertação (Doutorado)–
Charles Darwin University, Darwin, 2010. p.35.Disponível 
em:<http://www.nintione.com.au/resource/WalkerJ_ProcessesforEffectiveManagement_PhD.pdf> 
Acesso em: 30 out. 2018. 
432 CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 11/12. 
433 PITTERI, S. et al. Gestão Participativa em Áreas Metropolitanas: Formação de Organizações  
Estratégicas para o Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social. Revista de Gestão Pública: Práticas e 
Desafios, Recife, v. III, n. 6, dez. 2012. 
434 RISSO, Luciene Cristina. A importância das reservas extrativistas para a discussão mundial de 
conservação da natureza. Revista Geografia e Pesquisa, v. 6, 2013, p. 131-135. 
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qual “[...]está justamente no fato de visionar a conciliação cultural com o uso 

sustentável dos recursos naturais”, considerando ainda “[...]o empoderamento e o 

reconhecimento dos direitos destas comunidades à repartição dos benefícios”. 

Situando-se num contexto temporal e ainda sobre o fim que se buscava com o 

surgimento histórico das resex, Cunha435 reflete que: 

[...]a Reserva Extrativista (RE) surge, em âmbito institucional, entre 
fins dos anos 80 e início dos anos 90, como a única modalidade de 
conservação da legislação ambiental brasileira que prevê, 
simultaneamente, o uso sustentável dos recursos naturais e a 
regularização fundiária dos espaços das populações tradicionais. 

 

Há de se reconhecer nesse processo histórico de formação das reservas 

extrativistas o grande mérito dos sindicatos quanto à organização social das 

populações extrativistas, segundo Rueda436, verificando-se inclusive a criação no 

coração da floresta, das Delegacias Sindicais, funcionando como componentes 

importantes do sindicato e que serviram de verdadeiros palcos para inúmeras 

reuniões, cursos e debates que foram aos poucos mudando a mentalidade dos 

extrativistas, para uma tomada de consciência sobre a importância da sua 

organização social, fazendo com que perdessem o medo do sindicalismo e se 

associassem, havendo então se transformado as Delegacias e os Sindicatos em 

verdadeiras escolas de socialização dos extrativistas, constituindo-se nas primeiras 

células da organização das reservas extrativista. 

Santilli437, com relação à proposta das reservas extrativistas, destaca que 

surgiram a partir do projeto de assentamento extrativista que foi incluída no Programa 

Nacional de Reforma Agrária através da Portaria 647 de 30 de julho de 1987 para 

funcionarem como alternativa aos projetos de colonização do INCRA438 para explorar 

as áreas que tivessem as riquezas extrativistas, mas por meio de atividades 

                                                           
435CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 1. 
436 RUEDA, Rafael Pinzón. Organização social das populações extrativistas. In: UICN, (1995). Reservas 
Extrativistas. Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, 
Reino Unido, p. 14. 
437 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 141. 
438 INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é uma autarquia do Governo Federal, 
criada pelo decreto nº1 110 de 09 de julho de 1970, extinguindo-se à época o Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e o Grupo Executivo da Reforma 
Agrária. BRASIL, Decreto 1.110/1970. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/1965-1988/Del1110.htm>. Acesso em 20 maio 2018. 
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ecologicamente sustentáveis executadas exclusivamente pelas populações que já 

ocupassem ou que viessem a ocupar determinada área. Revela ainda que o projeto 

contemplava tais populações tradicionais da Amazônia que possuíam atividades 

distribuídas em unidades familiares espalhadas de forma aleatória pela floresta e que 

já exploravam as seringueiras, áreas de caça, pesca, agricultura de subsistência, 

coleta de frutos. 

No entanto, esclarece Cunha439 quanto ao termo extrativista sempre presente 

nesse tipo de unidade de conservação, não significa ser tão somente a sua única e 

exclusiva atividade, mas, refere-se à atividade desenvolvida de característica secular, 

que já fazia parte da cultura da população local, e, por outro lado, existem também 

outras formas de atividade econômica, praticadas em conjunto com a agricultura de 

subsistência, criação de pequemos animais, caça e pesca. Como diz Allegretti440: 

[...] a base extrativista atualmente existente na região assegura a 
ocupação e a proteção de largas extensões daquele território (...) não 
constitui, no entanto, a base exclusiva sobre a qual se pretende o 
desenvolvimento econômico regional. Ou seja, Reserva Extrativista 
define um território, um espaço e uma forma de regularizar o acesso a 
ele. Não define, porém, o tipo exclusivo de economia que se pretende 
ali desenvolver. Estabelece, sim, uma condicionalidade – a 
sustentabilidade”. 

 

Acerca do extrativista, Rueda441 explica que tradicionalmente era aquele que 

morava no coração da floresta, isolado, vivendo da coleta das riquezas naturais, 

complementando sua renda com a caça, pesca, coleta de outros frutos, como o açaí 

e na dependência de patrões e comerciantes que lhe fornecia bens de subsistência 

em troca daquilo que conseguisse produzir, uma vez que não era o dono da terra e 

tampouco tinha vínculo empregatício. Sendo assim, Cunha442 expõe sobre a origem 

das Reservas Extrativistas a partir de uma ideia que se forma e conforma no seio de 

                                                           
439CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 18. 
440ALLEGRETTI, Mary. Reservas Extrativistas: Parâmetro para uma política de desenvolvimento 
Sustentável na Amazônia. In: ANDERSON, A. et al (org) O Destino da Floresta: reservas extrativistas 
e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Rio de Janeiro: Relume/ Dumará - Curitiba, PR: Instituto 
de Estudos Amazônicos, 1994, p. 19. 
441 RUEDA, Rafael Pinzón. Evolução histórica do extrativismo. In: UICN, (1995). Reservas Extrativistas. 

Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, Reino Unido, 
p. 4/5. 
442 CUNHA, Cláudia Conceição.  Reservas Extrativistas: institucionalização e implementação no Estado 
brasileiro dos anos 1990.  2010. Tese de Doutorado (Programa EICOS/UFRJ). Rio de Janeiro: UFRJ, 
2010, p. 106. 
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um movimento social que se contrapunha às bases estruturais de um Estado o qual, 

de início não se mobilizava a favor dos seus interesses. 

Destaque-se que a ideia ecológica bem como o apelo de defesa dos recursos 

renováveis foi se tornando uma práxis segundo Rueda443, e sendo incorporado às 

populações extrativistas através da luta444 dos seringueiros, especialmente do 

Conselho Nacional dos Seringueiros em 1985, que passaram a insistir na criação das 

Reservas Extrativistas como espaços destinados à utilização sustentável e 

conservação dos recursos. 

De acordo com Santilli445, na década de 80 ocorreu a mobilização realizada 

pelos seringueiros do vale do rio Acre, liderados por Chico Mendes446, à época líder 

do Conselho Nacional de Seringueiros, cujo objetivo era se opor às consequências 

resultantes do sistema de aviamento o qual consistia em basicamente escraviza-los e 

às suas famílias, através da troca da produção e força de trabalho por alimentos 

comprados dos seus patrões e que nunca conseguiam saldar suas dívidas, 

ressaltando que a forma de resistência e oposição se dava pacificamente, através de 

mobilizações promovidas pelo sindicato de trabalhadores rurais por meio dos 

“empates”, que consistiam em ações praticadas pelos seringueiros e por suas famílias 

para impedir o desmatamento promovido pelos fazendeiros, uma vez que colocavam 

em risco a subsistência das populações tradicionais bem como a própria atividade 

extrativista. 

Sobre os empates Rueda447 expõe que fora uma prática ocorrida durante a 

recente evolução histórica do extrativismo e serviam como impeditivos dos 

                                                           
443 RUEDA, Rafael Pinzón. Evolução histórica do extrativismo. In: UICN, (1995). Reservas Extrativistas. 
Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, Reino Unido, 
p. 9. 
444 Pode-se destacar no contexto histórico o surgimento da figura do seringueiro autônomo, que era 
aquele que não possuía patrão, que fora expulso das suas moradias para dar lugar a loteamentos de 
Reforma Agrária nas glebas de terra adquiridas pelo Governo Federal, ocorrendo em virtude disso uma 
autonomia que foi possibilitando a tomada livre de decisões, significando o início de lutas e conquistas 
mais amplas futuramente. RUEDA, Rafael Pinzón. Evolução histórica do extrativismo. In: UICN, (1995). 
Reservas Extrativistas. Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e 
Cambridge, Reino Unido, p. 6,7. 
445 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à diversidade biológica e 
cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 142/143. 
446 Chico Mendes foi um líder seringueiro que se tornou sindicalista e ativista ambiental, lutando pela 
preservação da floresta Amazônica e os seringais, fundando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Xapuri assumindo a sua direção em 1981, chegando a receber da ONU o prêmio global de preservação 
ambiental, porém assassinado em 22 de dezembro de 1988. Disponível em 
<https://www.ebiografia.com/chico_mendes/>. Acesso em 20 maio 2018.  
447 RUEDA, Rafael Pinzón. Evolução histórica do extrativismo. In: Reservas Extrativistas. Editores: Julio 
Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, Reino Unido, 1995, p. 7. 
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desmatamentos bem como serviram de essência para o amadurecimento político e 

social dos extrativistas, uma vez que era exigida um mínimo de organização e coesão 

como necessidades para se manter a união e cada vez mais, com o fortalecimento do 

sindicalismo, desenvolvendo-se a aceitação ao princípio da concessão de uso coletivo 

da reserva. Nesse mesmo sentido, Cunha448 explica que essa prática funcionava, 

Como forma de impedir ou embargar as derrubadas da mata, os 
“empates” configuram-se como ações coletivas, de caráter 
espontâneo, empreendidas pelos seringueiros, a partir do início dos 
anos 70, quando um grupo que varia entre setenta, cem ou duzentas 
pessoas (homens, mulheres e crianças) realiza uma espécie de 
mutirão, com o intuito de convencer os peões – encarregados da 
derrubada – a não utilizar as motosserras para o corte das árvores, 
desmontando seus acampamentos. 

 

Cunha449 argumenta ainda que a prática dos empates se traduziu numa forma 

de luta e resistência peculiar contra os desmatamentos e pecuarização das áreas 

tradicionais, adotando os seringueiros um modelo de preservação da vida na floresta, 

ao tempo que, a partir dessa prática, ocorre uma transformação dos próprios 

seringueiros em posseiros, conforme previsão do Estatuto da Terra. Ademais, é 

possível se destacar o ineditismo que se deu com os empates, decorrente da 

dimensão ecológica que se sucedeu das lutas sociais amazônicas e que tinham no 

seu âmago as formas seculares de interação do ser humano da floresta interagindo 

com a natureza, fruto de um conhecimento florestal e da diversidade das espécies 

nativas e ainda, da complexidade dos sistemas ambientais, todos acumulados pelos 

seringueiros em mais de cem anos da sua existência social, demonstrando que há 

uma visão natural da ecologia integrada às práticas sociais e culturais, o que realça o 

discurso ambientalista seringalista ao longo do tempo, amplificado por suas lutas 

internas as quais sempre fizeram reverência à natureza, seja evidenciada na sua 

atividade econômica, nas habilidades e cuidados no corte tradicional da seringa, que 

respeita as condições ecológicas de sua reprodução450. 

                                                           
448CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 3. 
449 CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 5. 
450CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 5.  
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Conforme Allegretti451, os empates expressaram uma dinâmica desse 

movimento social dos seringueiros caracterizada por uma identidade coletiva que 

aglutina os membros do movimento, estabelece as fronteiras em relação a outros 

grupos sociais e ainda orienta as ações em todas as etapas até a institucionalização 

das reservas extrativistas. 

Acerca da particularidade desses movimentos, Cunha452 explica que foi um 

modelo que se contrapôs ao modelo de desenvolvimento imposto na floresta 

amazônica, com todos seus custos econômicos, sociais e ecológicos, para um modelo 

de movimento social com características singulares emergente no próprio cenário 

amazônico, já nas décadas de 70 e 80, com o fim de defesa da região, e de forma 

bem singular e nítida como uma luta pelo direito à terra e aos seus espaços de vida 

na floresta, refletindo num inédito movimento social dos seringueiros. 

Prossegue Cunha453 destacando que esse movimento social desde o seu início, 

teve por base uma forma de sindicalismo adaptado às condições da realidade 

amazônica, com o desenvolvimento de estratégias de lutas muito peculiares, formas 

de ação e linguagem inovadoras, inclusive com a denúncia das práticas desmedidas 

de desmatamento na região e de um conjunto de injustiças sociais ocorridas com a 

invasão de fazendeiros do centro sul do Brasil nos territórios tradicionais dos 

seringueiros. 

Nesse contexto, Allegretti454 observou que os extrativistas se constituem em 

guardiões do território nacional, englobando também as fronteiras e recursos naturais, 

deixando bem claro um novo modelo de desenvolvimento, observando ainda que, com 

as Resex, há uma queda da especulação da terra, considerando a proibição dos 

desmatamentos bem como os custos de proteção de florestas diminuem. 

                                                           
451 ALLEGRETTI, Mary. A construção social de políticas públicas. Chico Mendes e o movimento dos 
seringueiros. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 18, p. 39-59, jul./dez.2008. Editora UFPR. 
452CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 2. 
453CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 2. 
454 ALLEGRETTI, Mary. Reservas Extrativistas: Parâmetro para uma política de desenvolvimento 
Sustentável na Amazônia. In: ANDERSON, A. et al (org) O Destino da Floresta: reservas extrativistas 
e desenvolvimento sustentável na Amazônia. Rio de Janeiro: Relume/ Dumará - Curitiba, PR: Instituto 
de Estudos Amazônicos, 1994, p. 19. 
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Dentro de uma evolução histórica do extrativismo, Rueda455 aponta que a 

criação das reservas extrativistas sinalizou um grande avanço inclusive para vários 

ideais da sociedade contemporânea a exemplo de:1) equilíbrio entre 

desenvolvimento, conservação do meio ambiente e justiça social; 2) participação da 

sociedade como agente e não como objeto do processo, ocorrendo das reservas 

serem autogeridas pelos moradores; 3) resgate e aperfeiçoamento do saber popular, 

pois o plano de utilização das Reservas tem como base a experiência e sabedoria dos 

moradores que durante muitos anos ali convivem harmonicamente com a natureza; 4) 

diminuição dos custos de proteção das florestas, uma vez que os moradores se 

constituem em seus defensores. Há de se considerar também, conforme Castillo456, 

que a exploração dos recursos nas resex deve buscar a harmonia necessária com o 

desenvolvimento econômico, de forma que equilibre a ótica do explorador que tem o 

desejo da apropriação dos seus valores econômicos, bem como a ótica do 

preservacionista que deseja a intocabilidade dos recursos, com o objetivo de se 

identificar quais as alterações que possam ocorrer com a exploração e quais medidas 

devem ser tomadas para garantir a manutenção dos recursos naturais renováveis. 

Acentua inclusive que: 

A importância da biodiversidade tropical, por sua vez, determina a 
perspectiva de uma nova ordem na condução dos mecanismos de 
gestão pública dos recursos florestais, para buscar o equilíbrio entre 
os valores patrimoniais e os valores de uso desses recursos. Para 
tanto, políticas e modelos de gestão passam por um processo de 
reflexão entre o homem e o uso desses recursos.457 

 

Conforme explicação de Cunha458, há de se destacar sobre o desenvolvimento 

histórico das reservas extrativistas que, após um longo período de anonimato e, por 

força exclusiva dos seringueiros, foi possível saírem da mata e demonstrar a todos 

um projeto não só político, mas sobretudo social e ambiental de absoluta conexão 

                                                           
455 RUEDA, Rafael Pinzón. Evolução histórica do extrativismo. In: UICN, (1995). Reservas Extrativistas. 
Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, Reino Unido, 
p. 11. 
456 CASTILLO, Carlos Aragón. Gestão das reservas extrativistas. In: UICN, (1995). Reservas 
Extrativistas. Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, 
Reino Unido, p. 51. 
457 CASTILLO, Carlos Aragón. Gestão das reservas extrativistas. In: UICN, (1995). Reservas 
Extrativistas. Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, 
Reino Unido, p. 51. 
458CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 8. 
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entre desenvolvimento e conservação da natureza, a partir de um modelo já 

experimentado secularmente que em nada afeta as condições naturais de reprodução, 

afirmando-se para o Brasil e para o mundo um sujeito sui generis histórico-social, bem 

como dando a visibilidade e a força política para a reserva extrativista, o que foi 

resultando nas mais diversas alianças entre diversos setores sociais, viabilizando, por 

fim, a sua proposta técnico-científica e política. A título de ilustração, pode-se verificar 

o número de reservas extrativistas federais criadas por ano, conforme a representação 

gráfica, bem como quadro informativo por ano e por governo. 

 

GRÁFICO 1: número de reservas extrativistas criadas por ano. 

 

Fonte: https://uc.socioambiental.org/uso-sustent%C3%A1vel/reserva-extrativista459 

 

 

QUADRO 1: informativo sobre a criação de resex federais por ano e por governo.  

Ano de criação Nº resex GOVERNO 

1990 4 Fernando Collor de Melo 

1992 5 Itamar Franco 

                                                           
459 Dados extraídos de informações constantes do Instituto Socioambiental (ISA), Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Disponível em< https://uc.socioambiental.org/uso-
sustent%C3%A1vel/reserva-extrativista> Acesso em 27.outubro.2018. 
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1997 2 Fernando Henrique Cardoso 

1998 1 Fernando Henrique Cardoso 

1999 1 Fernando Henrique Cardoso 

2000 4 Fernando Henrique Cardoso 

2001 6 Fernando Henrique Cardoso 

2002 7 Fernando Henrique Cardoso 

2003 1 Luiz Inácio Lula da Silva 

2004 4 Luiz Inácio Lula da Silva 

2005 8 Luiz Inácio Lula da Silva 

2006 8 Luiz Inácio Lula da Silva 

2007 3 Luiz Inácio Lula da Silva 

2008 3 Luiz Inácio Lula da Silva 

2009 3 Luiz Inácio Lula da Silva 

2010 1 Luiz Inácio Lula da Silva 

2014 3 Dilma Rousseff 

2018 4 Michel Temer 

 
Assim, a luta dos seringueiros resultou num reconhecimento histórico das suas 

ideologias socioambientais, passando a ser incorporadas pelos órgãos estatais e a 

fazer parte em políticas públicas, como ocorreu especificamente acerca das reservas 

extrativistas figurando como unidade de manejo sustentável dos recursos naturais, no 

Projeto de Assentamento Extrativista (PAE - Portaria 627 de 30 de julho de 1987, do 

Incra), bem como no Programa Nacional do Meio Ambiente, atual Sistema Nacional 

de Conservação (SNUC - Lei 7.804, de 18 de julho de 1989, artigo 9, e Decreto 98.897, 

regulamentado em 30 janeiro de 1990).460 

As reservas extrativistas, conforme explicação de Cunha, vêm sendo geridas 

pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado de Populações Tradicionais – 

CNPT, o qual é um órgão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), cuja função é a de gerenciar tais unidades de conservação a 

partir das demandas das suas próprias populações tradicionais, num trabalho em 

conjunto; destaque-se então, que o Conselho Consultivo do CNPT há de ser formado 

por representantes dessas populações tradicionais, contando ainda na sua estrutura 

de funcionamento, com os Conselhos Regionais que se destinam a acompanhar suas 

ações e atividades em âmbito regional.461 

                                                           
460CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 9. 
461CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 10. 
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Por outro lado, uma reserva extrativista será gerida por um conselho 

deliberativo, criado através de portaria do Ibama e publicado no diário oficial da União, 

composto essencialmente por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, bem como caberá 

ao conselho a aprovação do plano de manejo, conforme previsão da Lei 9.985/2000, 

em seu art. 17, §2º e §5º.462 

Nesse contexto, convém ressaltar que as reservas extrativistas têm dois 

momentos: um antes da instituição do SNUC, no qual as comunidades através de um 

contrato de uso do IBAMA com as associações locais tinham mais poder, e a gestão 

era de sua responsabilidade, inclusive a de apresentar ao órgão o plano de utilização 

(documento que definia a forma de uso da área, a partir da forma tradicional de 

extrativismo local); e após o enquadramento das reservas extrativistas ao SNUC, 

quando se altera o papel das comunidades, deixando de serem os responsáveis total 

pela área para serem  os beneficiários da RESEX, e consequentemente ocorre uma 

restrição nas tomadas de decisão dentro dos conselhos deliberativos e a forma de 

atuação dentro dos planos de manejo.463 

Com relação à forma de participação institucionalizada pelos conselhos, pode-

se destacar que representa um canal de interação entre governo e sociedade, com 

novos padrões de interação baseados na gestão democrática com maior 

responsabilidade dos governos municipais em relação às políticas públicas e as 

demandas dos seus cidadãos e o reconhecimento de direitos sociais, bem como numa 

abertura de canais para a ampla participação da população.464 

Por outro lado, Machado, Costa, Vilani465, advertem acerca do caráter 

deliberativo dos conselhos, que, no entanto, funcionam como espaço meramente de 

manifestação de consulta e aconselhamento, sem poder para deliberação ou decisão, 

                                                           
462 BRASIL, Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm> 
Acesso em: 11.outubro.2018. 
463 LIMA, M.E.A.de; SELVA, V.S.F.; Rodrigues, G.G. Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.04 
(2016) 1072-1087 
464 AZEVEDO, S.; SANTOS JUNIOR, O. A.; RIBEIRO; L. C. Q. Governança democrática e poder local: 
a experiência dos conselhos municipais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2004, p. 25. 
465 MACHADO, C.J.S; COSTA, D.R.T.R; VILANI, R.M. A análise do princípio da participação social na 
organização federal dos conselhos de unidades gestoras de conservação e mosaicos: realidades e 
desafios. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, Taubaté, SP, v. 8, n. 3, p. 50-75, 
set/dez. 2012. 
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cuja reflexão também compartilha Ferreira et al466, quanto à predominância do caráter 

consultivo desses conselhos, referindo-se à participação da comunidade local. Nesse 

sentido verifica-se na reflexão de Cordeiro, Cornwall e Delgado467, a instituição dos 

conselhos desconsidera as diferenças locais, notadamente à capacidade de 

organização da sociedade, uma vez que, antes mesmo da institucionalização legal da 

participação no interior desses conselhos, havia de se considerar as habilidades, os 

saberes práticos de gestão e uso do território construídos dentro das relações 

tradicionais, mas que, no entanto, na medida em que metodologias participativas são 

colocadas dentro de contextos políticos e culturais diferentes, ou seja, urbanos, 

escolarizados, regido por regras da legislação, surge o questionamento de que as 

formas nativas de participação estão sendo ignoradas por agentes externos 

Conforme Romano, Andrade e Antunes468, a participação exercida por 

indivíduos de comunidades tradicionais em espaços institucionais é definida como 

participação nativa, observando-se a maneira própria como comunidades tradicionais 

se organizam para pleitear suas demandas e administrar o seu espaço coletivo, bem 

como a observação peculiar uso de sua cultura, tradição, conhecimentos, e ainda a 

relação com o território e com a natureza. A participação popular deve ser considerada 

como um processo que se constrói de maneira coletiva e, dessa forma, vai ocorrendo 

a criação de uma nova cultura política e democrática, observando-se a existência de 

canais permanentes de inserção social que vão moldando uma nova configuração à 

relação entre Estado e sociedade, mas, contudo, a efetivação ou não dessa nova 

cultura política e democrática deve considerar a valorização de um conjunto 

diversificado de experiências a partir das relações cotidianas.469 

Nessa reflexão, cabe considerar pesquisa realizada acerca da participação 

comunitária no conselho deliberativo da Reserva Extrativista Verde para Sempre no 

Estado do Pará, a qual revelou que a forma de participação institucionalizada no 

                                                           
466 FERREIRA, Ynis Cristine de S. M. L.; SOBRINHO, Mário Vasconcellos; VASCONCELOS, Ana Maria 

de Albuquerque. Cogestão em reserva extrativista na Amazônia: inovação social para sustentabilidade? 
O caso da Resex Terra Grande do Pracuúba, estado do Pará. P2P & inov. Rio de Janeiro, RJ, v. 3 n. 
1, set./mar. 2017. p. 97. 
467CORDEIRO, S.; CORNWALL, A.; DELGADO, N. G. A luta por participação e controle social: o caso 

do Conselho Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. In: ROMANO, J.; 
ANDRADE, M. P.; ANTUNES, M. (Org.). Olhar crítico sobre a participação e cidadania:  a construção 
de uma governança democrática e participativa a partir do local. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
468 ROMANO, J.; ANTUNES, M. R. J.; ANDRADE, M.  Olhar crítico sobre participação e cidadania. São 

Paulo: Expressão Popular, 2007. 
469 DANIEL, C. et al. Participação popular nos governos locais. São Paulo: Instituto Pólis, 1994. 
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interior do conselho dessa reserva extrativista, a relação com o Estado é eivada de 

contradições a ponto de se levantar o questionamento sobre a existência ou não de 

uma nova cultura política de fato, uma vez que há um conflito na posição social dos 

conselheiros comunitários, quando por um lado barganham direitos e serviços para as 

comunidades, e por outro, encontram-se também na posição de agentes do governo 

como representantes do conselho, explicam Andrade e Meneses470, enfatizando que 

essa percepção decorre de situações nas quais se verifica grande demanda para 

acesso às políticas públicas nas áreas da saúde, educação, energia e moradia, as 

quais “levam os conselheiros comunitários a se colocarem numa posição de troca 

entre a garantia de alguns serviços básicos”, bem como na implementação de ações 

de interesse do Estado que nem sempre questionadas pelos próprios conselheiros, 

em razão de carência de informações que deveriam ser repassadas e ainda pela 

pressa com que são implementadas essas ações. 

Oportuno então, na reflexão acerca da participação popular nos conselhos, 

mencionar os oito degraus que estão relacionados aos três níveis de poder do cidadão 

na escada da participação, conforme Arnstein471, que assim os classifica: quanto ao 

nível de não participação – terapia (1) e manipulação (2); quanto nível de concessão 

mínima de poder -  informação (3), consulta (4) e pacificação (5); e quanto ao nível de 

poder cidadão – parceria (6), delegação de poder (7) e controle cidadão (8). 

A respeito da participação comunitária na gestão das reservas extrativistas, 

vale ressaltar que recentemente fora criada a Comissão Nacional das Reservas 

Extrativistas Federais (Conarex), pela Portaria Conjunta MMA/ICMBio nº. 96, de 5 de 

abril de 2018, como resultado de reivindicações surgidas dentro do Grupo de Trabalho 

(GT) sobre Gestão Compartilhada de unidades de conservação de uso sustentável.  

O objetivo da Conarex fora o de apoiar, propor e monitorar a execução de 

políticas relativas à proteção dos meios de vida e da cultura das populações 

extrativistas tradicionais, o uso sustentável dos recursos naturais renováveis das 

reservas extrativistas federais e a conservação da biodiversidade. Observa-se que a 

Conarex será formada por representantes do governo, academia e dos movimentos 

                                                           
470 Ling. Acadêmica, Batatais, v. 7, n. 4, p. 77-112, jan./jun. 2017 Rejane Freitas de ANDRADE. Alcione 
Sousa de MENESES. A participação comunitária no conselho deliberativo da Reserva Extrativista 
Verde para Sempre: entre possibilidades, conflitos para a democratização e processo de aprendizado 
social. Pesquisa realizada como requisito de avaliação na especialização em Educação, Diversidade e 
Sociedade da Universidade Federal do Pará. 
471 ARNSTEIN, S. Uma escada da participação cidadã.  Revista da Associação Brasileira para o 
Fortalecimento da participação, Santa Cruz do Sul, v. 2, n. 2, p. 4-13, jan. 2002. 
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sociais, a Comissão vai fortalecer a gestão das reservas extrativistas, cuja constituição 

será de 15 membros, assim distribuídos: 2 vagas ocupadas por representante do 

Ministério do Meio Ambiente, 4 vagas ocupadas por representantes do ICMBio, 1 vaga 

ocupada por representante de instituição de pesquisa, ciência e tecnologia, e, as 

outras oito vagas de titularidade dos movimentos sociais.472 

Por conseguinte, fora observado todo um histórico legal de medidas inclusivas 

de participação popular na legislação ambiental e atos normativos quanto, e que 

seguem nessa vertente, procurando-se sempre o incremento e efetividade dessa 

participação. Assim, foi possível se verificar que as unidades de conservação de uso 

sustentável apesar de haverem sido criadas como instrumentos de defesa de direitos 

dos movimentos sociais e de comunidades tradicionais, também decorrem problemas 

quando da aplicação de dispositivos legais que podem trazer algum empecilho à 

reprodução física e cultural dos povos e comunidades tradicionais, uma vez que, a 

exemplo da reserva extrativista, é necessária uma forma distinta de outros modelos 

de unidade de conservação, pois as comunidades tradicionais que se dedicam a 

atividade extrativista, seguem práticas culturalmente particulares. 

 

 

3.4. O processo de criação das reservas extrativistas: participação legal das 

comunidades tradicionais no processo de criação. 

 

No estudo da participação da população tradicional nas reservas extrativistas, 

tratando-se do entendimento por exercício da cidadania, cabe realizar inicialmente a 

descrição legal do processo de criação das reservas extrativistas, mensurando em 

suas etapas a presença da comunidade. Sendo assim, Informa Castillo473 que no 

processo de criação e legalização das Resex verifica-se um conjunto de iniciativas 

realizadas pelo Ibama, também pela população extrativista e ainda pelas Associações 

(entidades representativas dos moradores das reservas) possuindo todos esses 

atores competências específicas. Quanto às competências do Ibama, verificam-se: 

1.regularização fundiária; 2.elaboração do contrato de concessão de direito real de 

                                                           
472 Ministério do Meio Ambiente. Disponível em <http://www.mma.gov.br/informma/item/15047-apoio-
%C3%A0-gest%C3%A3o-das-reservas-extrativistas.html> Acesso em 15.outubro.2018. 
473 CASTILLO, Carlos Aragón. Gestão das reservas extrativistas. In: UICN, (1995). Reservas 
Extrativistas. Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, 
Reino Unido, p. 53. 
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uso; 3.elaboração do modelo de autorização de uso; 4.fiscalização; 5.cadastramento 

populacional; 6.diagnóstico socioeconômico. Quanto às competências da população 

destinatária no processo de criação: 1. Constituição de entidades representativas de 

moradores; 2. Elaboração do plano de utilização e plano de desenvolvimento. Quanto 

às competências das Associações: 1. Assinatura do Contrato de Concessão de Direito 

Real de Uso; 2. Outorga dos títulos de autorização de uso aos moradores da reserva. 

Tem-se então que se verificar quando da criação de uma reserva extrativista, 

todo um processo legal a partir de um roteiro previamente estabelecido na Portaria 

51-N/94474 do Ibama. Sendo assim, são estabelecidos no roteiro os seguintes passos: 

1. Solicitação dos moradores. Prevê o roteiro a participação dos futuros 

responsáveis pela reserva, através de um pedido assinado pelos 

moradores e entidades que os representam e encaminhado à 

representação Estadual do CNPT/IBAMA ou, se não houver, encaminhado 

à Coordenação Nacional do CNPT/IBAMA, para que seja aberto um 

processo para criação da reserva, contendo o número de extrativistas 

residentes na área, a quantidade de produtos de origem extrativista por 

safra ou por ano, as linhas de comercialização dos produtos e preços, os 

limites propostos para a reserva (acidentes geográficos, municípios, 

distritos), a manifestação dos moradores das intenções de utilização dos 

recursos naturais; (grifou-se) 

2. Associações dos moradores. Trata-se de uma condição indispensável já 

que os moradores trabalharão em grupo, funcionando acima de tudo para 

compreensão, harmonia e mutua colaboração, devendo representar uma 

percepção natural de que a cogestão da reserva exige a coesão e 

organização da associação, uma vez que receberá a Concessão de Direito 

Real de uso; 

3. Vistoria do CNPT/Ibama. Nessa fase cumpre-se o que dispõe o art. 1º e 2º 

do Decreto 98.987/90, sobre a existência de população extrativista na área, 

                                                           
474 A portaria do Ibama 51-N de 11 de maio de 1994 estabelece um roteiro para criação e legalização 
das reservas extrativistas com o objetivo de orientar as comunidades e as organizações 
governamentais ou não, que se propuserem participar na criação e legalização de reservas 
extrativistas, enfatizando-se que tal roteiro teve como parâmetros as experiências adquiridas com as 
reservas já criadas, os conhecimentos dos moradores das reservas, ressaltando-se inclusive que seus 
representantes participaram da elaboração desse roteiro. Disponível em < 
https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/PT0051-110594.PDF> Acesso em: 
08.outubro.2018. 
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a possibilidade de exploração autossustentável com a conservação dos 

recursos naturais renováveis e a existência de interesse ecológico e social 

sobre o espaço territorial proposto para a reserva, gerando-se ao final um 

relatório preliminar, indicando se o processo deve continuar, verificando-se 

inclusive a situação demográfica e as tradições culturais, aferindo-se o nível 

de consciência para solicitação de criação da resex, bem como o grau de 

organização e propostas, o uso dos recursos naturais, qual a ocupação 

principal da população, sua fonte de renda, a quantidade dos produtos 

extraídos e os preços obtidos, analisando-se o potencial de exploração 

futura, verifica-se também se há atividades não extrativistas, bem como a 

situação fundiária, e a infraestrutura existente, a exemplo do transporte, 

educação, saúde, comunicação e habitação; 

4. Complementação de dados para criação da reserva.  Após análise do 

relatório resultado da vistoria pelo colegiado técnico do CNPT de Brasília, 

solicita-se a sua complementação, a partir dos estudos de dados 

planimétricos e geográficos para confecção de mapa da situação da área; 

mapa de localização da área dentro do Estado da Federação; mapa 

demonstrativo dos Recursos Naturais existentes (não havendo outras 

informações, usar o Projeto RADAM). Todos os mapas possíveis: 

hidrografia, vegetação, solos, etc.); memorial Descritivo do perímetro da 

área; estudos de laudo biológico da área para caracterização das espécies 

preponderantes; ocorrência e incidência na área; capacidade produtiva 

presente e futura; informações sobre a viabilidade e formação de Manejo 

sustentado dos recursos (econômicos e ecológicos); diversificação da flora 

e fauna; realização de levantamento socioeconômico sobre o perfil da 

população existente; nº de famílias; condições culturais e econômicas; 

inventários das benfeitorias existentes (Órgãos Públicos e iniciativa 

privada); caracterização de posse; formas de Manejo do uso dos Recursos 

Naturais; antecedentes de ocupação da área; realiza-se também um 

registro fotográfico para demonstração dos trabalhos realizados pelas 

populações, os aspectos fisiográficos da área, os aspectos antropológicos 

da área; e por fim a justificativa legal reunindo abaixo-assinado da 

Comunidade solicitando a criação da Reserva, aspectos constitucionais 

previstos na Constituição Federal, Estadual e Municipal, considerações 
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gerais com parecer jurídico da situação a nível regimental (legislação 

estadual), certidões SUPES/IBAMA, reconhecendo as características 

ambientais da área, cópias de convênios e Atas de audiências públicas 

realizadas envolvendo a questão dos recursos existentes nas áreas e 

possíveis conflitos sociais, certidão da Secretaria de Meio Ambiente dos 

Estados, quando for possível, sobre as características ambientais 

preponderantes (zoneamento ecológico, relatórios, pareceres, etc.), mapa 

fundiário do INCRA ou Instituto Estadual de Terras com cadastro das 

propriedades se for o caso,  cópias de Convênios, Atas de Audiências 

Públicas realizadas, Protocolos de Intenções, etc., recolhendo-se toda a 

bibliografia técnica e científica, bem como artigos de jornais e revistas 

científicas a respeito da situação social e ambiental dos recursos da área.  

5. Aprovação da comissão e criação da reserva. Concluída a 

complementação, o processo segue para análise da Comissão das 

Populações Tradicionais, criada no IBAMA para tratar os assuntos 

específicos das Populações Tradicionais, e, aprovado, o CNPT prepara a 

minuta do decreto de criação da reserva e sua respectiva exposição de 

motivos e encaminha tais documentos à presidência do IBAMA para que 

siga os trâmites legais, junto à Presidência da República.  

6. Regularização fundiária e imissão de posse. Nessa fase, uma vez 

publicado no Diário Oficial da União o Decreto de criação da Reserva, segue 

à sua regularização fundiária pelo IBAMA, para identificar todos os imóveis 

e pessoas que estão dentro da Reserva, avaliando-se as terras, e 

benfeitorias para que se proceda à indenização daqueles que deverão sair 

da Reserva por desapropriação. Só após isso, concede-se judicialmente a 

imissão de posse da área em nome do IBAMA, passando a ser propriedade 

da União. 

7. Cadastramento dos moradores. Com a criação das reservas, o IBAMA 

junto com os moradores das áreas deverá iniciar a atualização do 

cadastro objetivando a futura Concessão Real de Uso. (Grifou-se) 

8. Plano de utilização da Reserva. com base nas informações cadastrais e 

socioeconômicas, os moradores da reserva, apresentam um plano de 

utilização, que é um instrumento administrativo para provar a utilização dos 

recursos naturais de forma autossustentável, sem prejudicar o meio 
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ambiente e de acordo com legislação ambiental, contendo suas finalidades, 

os responsáveis pela execução do plano, quais as intervenções do ser 

humano na reserva, também quais as intervenções extrativistas e 

agropastoris, se ocorrem novas intervenções na floresta, bem como na sua 

fauna e áreas de uso comum, cabendo a fiscalização também ao sindicato, 

à associação de moradores e às demais entidades existentes na área, e 

ainda conter no plano como se dará a fiscalização e o monitoramento da 

reserva, nos termos definidos pelo plano, com a previsão de penalidades, 

apresentando o conjunto de penas impostas a quem de alguma forma violar 

a lei, as cláusulas contratuais, a decisão majoritária de um grupo social ou 

de uma entidade, bem como constar outros aspectos que sejam relevantes 

e, por fim a aprovação do plano pelos moradores. (Grifou-se) 

9. Carta de anuência aos moradores. No roteiro de criação e legalização das 

resex há a faculdade da emissão desse documento, com o objetivo de 

possibilitar as operações de crédito junto aos bancos, se houver atraso no 

recebimento da Concessão do Direito Real de Uso, desde que ocorra a 

prévia aprovação do Plano de Utilização que fixa os limites e características 

da utilização e a comprovação da existência do Cadastro dos Moradores 

visando identificar quem tem o direito de receber a Carta; 

10. Aprovação do plano de utilização. Fase seguinte será o encaminhamento 

do Plano de Utilização à Comissão das Populações Tradicionais com o 

objetivo de emissão do parecer, aprovando-o, permitindo que se siga ao 

procedimento de elaboração do contrato de concessão de direito real de 

uso; 

11. Contrato de concessão de direito real de uso. Trata-se da fase que é 

firmado o contrato475 entre o Ibama e a Associação dos Moradores da 

Reserva, pelo qual o Poder Público atribui um bem de seu domínio a 

particular, para que seja explorado conforme a destinação específica, 

conferindo maior segurança e estabilidade à relação jurídica, concedido a 

título gratuito e com cláusulas de rescisão quando houver qualquer dano ao 

                                                           
475 Tal instituto, Contrato de Concessão de Direito Real de Uso é previsto no art. 7º do Decreto-Lei 271 
de 28 de fevereiro de 1967, o qual dispõe: "Contrato solene, pelo qual se transfere, a título de direito 
real, o usufruto temporário, por prazo certo ou indeterminado, de terreno público ou particular, para fins 
específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra ou outra utilização de interesse 
social". 
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meio ambiente ou a transferência da concessão "inter vivos", sendo de sua 

essência a temporariedade, seja a tempo certo ou indeterminado; 

12. Plano de Desenvolvimento da resex. O planejamento da gestão da 

reserva que comprove a participação da comunidade, indicando as 

atividades, os prazos de execução, os executores e colaboradores, os 

recursos humanos, materiais e financeiros necessários, a proveniência dos 

recursos, ocorrendo o acompanhamento e controle do pessoal contratado 

pelas associações, dos monitores de saúde e educação e os professores, 

das organizações existentes na reserva, das construções, dos bens 

adquiridos e demais investimentos,  dos trabalhos grupais e comunitários 

previstos, da elaboração e cumprimento do Plano de Monitoramento 

Ambiental, e ainda deverá ser descrito o sistema de fiscalização da reserva, 

bem como um Regimento Interno da Reserva que explicite o compromisso 

de obediência ao Plano de Utilização, e com a previsão de um sistema de 

avaliação pelos moradores sobre o andamento da Reserva, inclusive sobre 

as metas de produção, as áreas a serem plantadas, as culturas novas a 

serem introduzidas, os animais a serem adquiridos e distribuídos, a 

aquisição de sementes, a formação de mudas, as metas e atividades na 

piscicultura, apicultura ou qualquer outra atividade produtiva, quantificadas 

e programadas de acordo com o calendário agrícola da região. Nessa fase 

ocorre ainda os estudos que se fizerem necessários para a diversificação e 

o aumento da produção, verificando-se também a possibilidade de aumento 

de renda dos moradores em razão das atividades de artesanato e de 

produção caseira e, por fim, considerando que o objetivo da Reserva é a 

melhoraria das condições de vida dos moradores, o Plano deverá 

contemplar o que será feito no âmbito da habitação, transporte, saúde, e 

educação dos moradores, constando de que forma ocorrerá a participação 

técnica e financeira das instituições especializadas, mencionando-se o grau 

de colaboração dos órgãos de governo e de todas as instituições que 

prestarem apoio à reserva. (Grifou-se) 

 

Da descrição do roteiro de criação da reserva extrativista, enfatiza-se 

essencialmente as etapas que necessariamente comportam a participação das 

comunidades interessadas, qual seja aquela formada pela população tradicional, 
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destacando-se incialmente a solicitação dos moradores diretamente por pedido para 

abertura do processo de criação da reserva e especialmente a manifestação desses 

próprios moradores acerca das intenções de utilização dos recursos naturais. 

Cabe frisar que o roteiro deixa clara a percepção de que haverá a participação 

da comunidade local na cogestão da reserva, uma vez que é condição indispensável 

a participação da associação de moradores, mesmo porque é essa associação que 

receberá a Concessão de Direito Real de uso. Ademais, decorre da fase de 

complementação de dados para criação da reserva, mais uma confirmação da 

participação dos moradores, quando são realizados registros fotográficos dos 

trabalhos realizados pelas populações, a juntada de abaixo-assinado da comunidade 

solicitando a criação da Reserva, bem como de atas de audiências públicas 

realizadas. 

Permite-se observar ainda, de acordo com Cunha476, a partir da criação de uma 

reserva extrativista, que decorre de uma demanda ou uma reivindicação proveniente 

das próprias populações tradicionais para o Centro Nacional de Desenvolvimento 

Sustentado de Populações Tradicionais – CNPT, observando-se quanto a 

participação do processo gestionário, que são tais populações tradicionais que 

elaboram o Plano de Utilização dos recursos naturais, definem as regras de uso 

econômico e social das atividades a serem implantadas na Reserva, onde tais regras 

devem necessariamente serem expressas em Portarias do IBAMA e publicadas em 

Diário Oficial da União, ocorrendo a administração, fiscalização e monitoramento 

pelos próprios moradores da Reserva Extrativista, de acordo com a Lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (LEI No 9.985/2000, 

verificando-se ainda que o seu Conselho Deliberativo deve ser formado tanto pelo 

órgão responsável por sua administração, como por representantes de órgãos 

públicos, de organizações da sociedade civil e sobretudo das  populações tradicionais 

moradoras da resex.  

Nesse contexto, Ferreira et477 al explicam que a gestão das reservas 

extrativistas realmente assume pressupostos de cogestão dos recursos comuns entre 

                                                           
476CUNHA, L. H. O. Reservas extrativistas: uma alternativa de produção e conservação da 
biodiversidade. Disponível em <nupaub.fflch.usp.br> Acesso em 19 maio 2018. (Nupaub. 
BIBLIOGRAFIA: ALLUT, A. 2000, p. 10.  
477 FERREIRA, Ynis Cristine de S. M. L.; SOBRINHO, Mário Vasconcellos; VASCONCELOS, Ana Maria 

de Albuquerque. Cogestão em reserva extrativista na Amazônia: inovação social para sustentabilidade? 
O caso da Resex Terra Grande do Pracuúba, estado do Pará. P2P & inov. Rio de Janeiro, RJ, v. 3 n. 
1, set./mar. 2017.p.93. 
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os seus diversos atores (do setor público, privado e comunidade local) e com 

convergentes e divergentes interesses, enfatizando que a participação da sociedade 

civil nessa forma de gestão ambiental coloca no centro do debate a importância da 

participação das comunidades tradicionais, com destaque para o grande avanço que 

possa significar em termos de gestão democrática de espaços de participação, 

mesmo que se verifique nesse modelo a influência de forças políticas e econômicas. 

 

 

3.5. Participação cidadã nos conselhos gestores das reservas extrativistas 

 

Após criada a reserva extrativista, considerando-se a forma da sua gestão, 

orienta Castillo478 que cabe ao CNPT – Centro Nacional de Desenvolvimento 

Sustentado das Populações Tradicionais479 a sua responsabilidade, havendo ainda 

por sua finalidade a elaboração, implantação e implementação de planos, programas, 

projetos e ações demandadas pelas populações tradicionais, seja por meio das 

associações, órgão governamentais ou organizações não governamentais, cabendo 

ainda ao CNPT reunir os líderes e dirigentes das populações tradicionais com técnicos 

e consultores, para realizar cursos de capacitação sobre gestão e administração. 

O CNPT tem a estrutura organizada em Órgãos Colegiados e Órgãos 

Executivos. São órgãos colegiados o Conselho Consultivo e os Conselhos Regionais, 

enquanto que são Órgãos Executivos o Escritório Central em Brasília e as 

Representações Estaduais. Composto por 15 membros de instituições não 

governamentais e representantes das populações extrativistas, o Conselho Consultivo 

fiscaliza e propõe diretrizes para atuação da CNPT. Os Conselhos Regionais 

acompanham as ações do CNPT através de representante do IBAMA, representante 

do Governo do Estado e outros organismos da sociedade civil. Já os escritórios 

                                                           
478CASTILLO, Carlos Aragón. Gestão das reservas extrativistas. In: UICN, (1995). Reservas 
Extrativistas. Editores: Julio Ruiz Murrieta e Manuel Pinzón Rueda. UICN, Gland, Suíça e Cambridge, 
Reino Unido, p. 53/54. 
479 O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e 
Comunidades Tradicionais (CNPT) foi criado em 1992 e fazia parte da estrutura do Ibama e, após a 
criação do Instituto Chico Mendes, passou a fazer parte da sua estrutura. Em 2009 foi reestrutura pela 
portaria ICMBio 078/2009. Assim o CNPT é um dos 11 centros nacionais de pesquisa e conservação 
do Instituto Chico Mendes, e como objetivos pode se observar: promover pesquisa científica em manejo 
e conservação de ambientes e territórios utilizados por povos e comunidades tradicionais, seus 
conhecimentos e modos de organização social; estudos sobre formas de gestão dos recursos naturais, 
em apoio ao manejo das Unidades de Conservação federais. Disponível em 
<http://www.icmbio.gov.br/cnpt/quem-somos.html > Acesso em 08.outubro.2018. 
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executivos são compostos por um grupo de técnicos do Governo Estadual, do Ibama 

e aqueles indicados por ONG´s, para executar as ações da CNPT. Por sua vez, os 

Escritórios do CNPT em Brasília mantêm uma estrutura compacta com a finalidade de 

manter desburocratizadas as relações com as populações extrativistas. 

Com efeito, considerando a estrutura organizada no CNPT, pode-se visualizar 

de forma mais clara o organograma a seguir, evidenciando-se a participação das 

populações tradicionais na constituição dos seus conselhos, e especial atenção ao 

que prescreve a Lei 9.784/99480, art. 9º, IV, no tocante à legitimação da participação 

como interessados no processo administrativo de pessoas ou associações legalmente 

constituídas quanto a direitos ou interesses difusos: 

 

QUADRO 2: ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO CNPT 

 

 

Oportuno observar, no tocante à participação das populações tradicionais, que 

tais conselhos consultivos ao longo do tempo foram crescendo em número, conforme 

                                                           
480 BRASIL, 1999. Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito 
da Administração Pública Federal. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm> Acesso em: 11.outubro.2018. 
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informação do constante no endereço eletrônico do ICMBio481, considerando o gráfico 

a seguir, aferindo-se as curvas de crescimento dos conselhos na Unidades de 

Conservação de uma forma geral: 

 
GRÁFICO 2: CRESCIMENTO DE CONSELHOS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO/ANO 

 

Fonte:http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&ho
st=Local&anonymous=true 

 

De forma mais específica, recentemente considerando as espécies de Unidade 

de Conservação de uso sustentável do tipo reservas extrativistas, verifica-se conforme 

informação do ICMBio482, que 100% possuem instituídos os seus conselhos 

deliberativos, marca alcançada com a publicação no Diário Oficial da União (DOU) de 

3 de julho de 2013 da última portaria de conselho deliberativo da Reserva Extrativista 

Renascer, totalizando com isso 59 reservas extrativistas com conselho formalizado, o 

que se constata de igual forma no gráfico a seguir, com conteúdo comparativo do 

número de conselhos por unidade de conservação. 

 

                                                           
481Disponível em < 
http://qv.icmbio.gov.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&size=long&host=Local&name=Te
mp/ba8bf02adb654da5a1cd33f89e9d80dc.html> Acesso em 28 abril 2018. 
482 Informação constante do endereço eletrônico do ICMBio, relativo ao número de conselhos 
deliberativos em reservas extrativistas, celebrando-se o número de 100% instituídos, considerando que 
os primeiros foram criados em 2003. MMA. ICMBio. Disponível em < 
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/4237-icmbio-chega-a-100-das-resex-com-
conselho-deliberativo> Acesso em: 11.outubro.2018.   

http://qv.icmbio.gov.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&size=long&host=Local&name=Temp/ba8bf02adb654da5a1cd33f89e9d80dc.html
http://qv.icmbio.gov.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&size=long&host=Local&name=Temp/ba8bf02adb654da5a1cd33f89e9d80dc.html
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GRÁFICO 3: COMPARATIVO DO NÚMERO DE CONSELHOS POR UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

 

Fonte:http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&ho
st=Local&anonymous=true 

 

Ao que parece, o crescimento da instituição dos conselhos deliberativos para 

se atingir a totalidade das reservas extrativistas parte da política de inclusão social 

desse modelo de gestão que é parte integrante e essencial na promoção do 

gerenciamento de espaços e bens comuns, significando uma mudança no padrão de 

relação entre Estado e a sociedade civil483, bem como que o caráter de inclusão da 

sociedade na gestão das políticas públicas têm a finalidade de atender um anseio da 

própria população em integrar os processos de tomadas de decisões, inclusive o de 

tratar diretamente com o governo as suas demandas.484 

No entanto, a morosidade da burocracia institucional é um fator que dificulta a 

atuação dos conselheiros e sua relação com as comunidades por eles representada, 

bem como os prazos curtos para análise e apreciação coletiva de temas, planos e 

                                                           
483 PEDRO, V. V. O Movimento Social pela Criação e Defesa da RESEX RENASCER – Pará: da 
estratégia de ação ao plano de manejo. 2012. 172 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento do 
Desenvolvimento)- Universidade Federal do Pará, Belém, 2012 
484 SIMÕES, G. L.; SIMÕES, J. M. Reflexões sobre o conceito de participação social no contexto 
brasileiro. In: Jornada Internacional de Políticas Públicas, 7, 2015. São Luís. Anais eletrônicos... 
Disponível em: < http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo3/reflexoes-sobre-oconceito-
de-participacao-social-no-contexto-brasileiro.pdf>. Acesso em: 15 outubro. 2018. 
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propostas, conforme reflexão de Cordeiro, Cornwall e Delgado485, o que resultaria 

numa pressão institucional para aprovação dos mesmos. 

Como já afirmado, o gerenciamento das reservas extrativistas decorre através 

de um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração 

e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade 

civil e das populações tradicionais residentes na área, de acordo com o disposto no 

seu regulamento no ato da criação de cada unidade, observando-se que esse mesmo 

conselho deliberativo aprovará o plano de manejo da respectiva unidade, desde que 

compatível com os interesses locais. No entanto, é possível se verificar que o número 

de planos de manejos, segundo o ICMBio não corresponde exatamente ao número 

de Resex criadas, conforme o gráfico: 

 

GRÁFICO 4: NÚMERO DE PLANOS DE MANEJOS POR CATEGORIAS 

 

Fonte:http://qv.icmbio.gov.br/QvAjaxZfc/QvsViewClient.aspx?public=only&size=long&host=Local&nam
e=Temp/43885d32052447f783173b57161e4849.html 

 

Rememorando-se quanto às características de uma reserva extrativista bem 

como considerando o objeto do estudo no que se refere à participação cidadã, convém 

ressaltar que plano de manejo486 é um documento técnico baseado nos objetivos 

                                                           
485 CORDEIRO, S.; CORNWALL, A.; DELGADO, N. G. A luta por participação e controle social: o caso 
do Conselho Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. In: ROMANO, J.; 
ANDRADE, M. P.; ANTUNES, M. (Org.). Olhar crítico sobre a participação e cidadania:  a construção 
de uma governança democrática e participativa a partir do local. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
486 Definição prevista no art. 2º, XVII da Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza. 
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gerais de uma unidade de conservação, que estabelece o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive 

estabelecendo a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. 

Assim, verifica-se então que funciona o plano de manejo como um documento 

essencial norteador para as ações que serão desenvolvidas numa unidade de 

conservação. 

Acerca da instituição do plano de manejo nas unidades de conservação, a 

coordenadora de elaboração e revisão de plano de manejo do Instituto Chico Mendes 

de Conservação (ICMBio), Ana Rafaela D’amico, revela que a demanda das unidades 

é grande e, por outro lado o processo de criação desses planos é demorado e 

burocrático, além de que a equipe encarregada de estruturar tais planos é reduzida. 

Enfatiza a coordenadora que há muita burocracia e pouca eficiência, o que impede 

que os planos de manejo sejam mais enxutos e integrados com o contexto da unidade, 

além de que, ressalta que as principais dificuldades na elaboração dos planos de 

manejo residem na necessidade de tentar fazer o planejamento mais completo 

possível que alcance todas as áreas e todos os programas de gestão que a unidade 

pode desenvolver, que vão desde o uso público, proteção, integração com o entorno 

e regularização fundiária à recuperação de áreas degradadas, somado à redução e 

limitação das equipes das unidades de conservação, resultando numa demanda de 

tempo muito grande.487 

Considerando as informações sobra as dificuldades para a elaboração do plano 

de manejo, cumpre destacar o que é previsto no art. 5º da Instrução Normativa ICMBio 

nº 1 de 18 de setembro de 2007, publicada no diário oficial de 20 de setembro de 2007 

acerca das suas etapas que são necessariamente obrigatórias, sequenciais e 

devidamente documentadas, e que pode ser um fator a se considerar no tocante à 

burocracia imposta às populações tradicionais locais: 

I - Planejamento prévio: o grupo de trabalho deve elaborar um plano de trabalho 

onde serão previstos os recursos humanos, financeiros, logísticos, estratégias 

de mobilização das comunidades e de divulgação das informações, bem como 

                                                           
487 Informação extraída da entrevista concedida à Associação O Eco que é uma ONG brasileira sem 
fins lucrativos e sem vinculação com partidos políticos, empresas ou qualquer tipo de grupo de 
interesse. Disponível em < https://www.oeco.org.br/reportagens/e-hora-de-repensar-o-plano-de-
manejo/> Acesso em: 11.outubro.2018. 
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o cronograma de execução e parcerias necessárias para a elaboração do Plano 

de Manejo Participativo da Unidade; 

II - Estudos fase I: Levantar, compilar e analisar dados e informações 

disponíveis sobre a área e a região, analisando as informações em conjunto 

com a população tradicional da Unidade e identificando e indicando se há 

necessidade de estudos complementares; (grifou-se) 

III - Estudos fase II: De acordo com os resultados da fase I dos estudos, realizar 

os levantamentos complementares indicados para a elaboração do Plano de 

Manejo Participativo, utilizando-se de metodologias apropriadas que 

garantam a participação efetiva da população tradicional da Unidade, 

integrando conhecimentos técnico-científicos e saberes, práticas e 

conhecimentos tradicionais; (grifou-se) 

IV - Construção do Plano de Manejo Participativo: As informações levantadas 

e sistematizadas nas etapas anteriores deverão ser analisadas e debatidas 

com a população tradicional da Unidade e suas representações para 

construção do Plano de Manejo Participativo, podendo ser convidadas 

instituições parceiras para apoiar este processo. (Grifou-se) 

 

Da análise das etapas obrigatória para a elaboração do plano de manejo, 

verifica-se realmente uma sintonia com o que fora colocado anteriormente como 

burocrática, demorada e de pouca eficiência. Por outro lado, é de se perceber a 

garantia da participação da população tradicional em praticamente todas as suas 

fases, conforme lei que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), e a previsão no §2º do seu art. 27 de se assegurar a ampla participação da 

população residente na unidade de conservação, na elaboração do plano de manejo. 

Todavia, convém observar que o seu §3º contém que a previsão da elaboração do 

plano de manejo possa ser realizada num prazo de cinco anos após a criação da 

unidade de conservação, no entanto, não há por outro lado, nenhuma previsão de 

penalidade quando tais unidades de conservação descumprem o prazo. 

Porém, cabe refletir de acordo com Lima e Selva488, que a inserção das 

reservas extrativistas no SNUC foi estratégica dentro de um ponto de vista legal, 

                                                           
488 LIMA, M.E.A.de; SELVA, V.S.F.; Rodrigues, G.G. Revista Brasileira de Geografia Física v.09, n.04 

(2016) 1072-1087. 
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localizando-as no sistema de proteção nacional, porém, descaracterizou o tipo de 

participação da população tradicional na conservação de seus territórios visto, 

afetando-a negativamente e que resultou na perda de poder para atender ao 

paradigma global de desenvolvimento. 

Assim, considerando as informações extraídas dos últimos gráficos, quanto ao 

número de reservas extrativistas com conselhos deliberativos instalados e quanto ao 

número de planos de manejos por reservas extrativistas, é possível se verificar que 

das 59 unidades, apenas 20 registram o plano de manejo, representando-se 

graficamente da seguinte forma: 

 

GRÁFICO 5: RESERVAS EXTRATIVISTAS COM PLANO DE MANEJO INSTALADO 

 
 

Observa-se então, retomando o que já fora tratado quanto às características de 

composição e formação de uma reserva extrativista, considerada a questão da 

participação cidadã por ocasião da instituição do plano de manejo bem como da 

atuação do conselho deliberativo, que, em função da ausência de plano de manejo 

numa parte considerável das reservas extrativistas, elementos como o uso da área, 

manejo dos recursos naturais e a implantação das estruturas físicas necessárias à 

gestão da unidade, não são totalmente observados, podendo-se associar tal fato às 

dificuldades e desafios relativos à cogestão em função de conflitos entre interesses 

individuais, coletivos, políticos, sociais e econômicos, comprometendo as ações que 

Com plano de 
manejo; 33,89%; 

34%

Sem plano de 
manejo; 66,11%; 

66%
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serão desenvolvidas. Nesse contexto, Losekann489 revela que tais conflitos são 

baseados em três explicações relacionadas à existência de uma dificuldade em se 

priorizar as reivindicações ambientais, bem como ao caráter consultivo e não 

vinculantes das decisões provenientes da participação das organizações civis na 

política ambiental e ainda a baixa qualidade das deliberações dos conselhos por 

desconhecimento da política ambiental. 

 

 

3.6. Execução dos planos de utilização e desenvolvimento: consciência e 

efetividade da participação cidadã nas resex. 

 

Planos de utilização da reserva extrativista490 são regras internas construídas, 

definidas e compactuadas pela sua própria população tradicional, e que devem prever 

as atividades tradicionalmente praticadas, o manejo dos recursos naturais, o uso e 

ocupação da área e a conservação ambiental, constituindo-se no documento base 

para que seja firmado o termo de compromisso entre a população tradicional e o 

ICMBio, para posteriormente ser assinado o contrato de concessão. 

Constitui o plano de utilização uma das etapas do roteiro de criação da reserva 

extrativista como já explicitado anteriormente, cuja previsão está na portaria do Ibama 

51-N de 11 de maio de 1994491, havendo que considerar as mesmas diretrizes e 

etapas participativas na elaboração do Plano de Manejo Participativo, podendo, 

porém, anteceder a elaboração deste, de acordo com as necessidades de gestão de 

cada unidade, bem como das demandas da sua população tradicional492. 

Rememorando-se o que já fora descrito no roteiro de criação de reserva 

extrativista, verifica-se a participação cidadã de forma bastante presente, ao que 

parece, em todas as precisões normativas, desde a apresentação do plano de 

                                                           
489 LOSEKANN, Cristiana. Participação da sociedade civil na política ambiental do Governo Lula. 
Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 15, n. 1, jan./abr. 2012. 
490 Definição contida no art. 6º, III da Instrução Normativa ICMBio nº 1 de 18 de setembro de 2007, 
publicada no diário oficial de 20 de setembro de 2007. Disponível em < 
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/in012007.pdf> Acesso em: 
12.outubro.2018.  
491 Disponível em < https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/PT0051-110594.PDF> 
Acesso em: 08.outubro.2018. 
492 Explicação contida no art. 17º da Instrução Normativa ICMBio nº 1 de 18 de setembro de 2007, 
publicada no diário oficial de 20 de setembro de 2007. Disponível em < 
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/in012007.pdf> Acesso em: 
12.outubro.2018. 
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utilização pelos próprios moradores da reserva, a indicação dos responsáveis pela 

execução do plano, as intervenções extrativistas, a fiscalização também realizada 

através da associação de moradores e, por fim a aprovação do plano pelos próprios 

moradores, para a seguir ser aprovado pelo Ibama e incluído no contrato de 

concessão que deverá conter cláusula de rescisão quando houver quaisquer danos 

ao meio ambiente ou a transferência da concessão inter vivos.493 

Quanto ao plano de desenvolvimento, cumpre rememorar o que fora tratado 

nas etapas do roteiro de elaboração da reserva extrativista, considerando as 

competências da sua população tradicional, especial destinatária no processo de 

criação, que é uma fase obrigatória e necessária, estabelecida na Portaria 51-N/94494 

do Ibama, e que consiste notadamente no planejamento da gestão da reserva, 

comportando ainda na elaboração e cumprimento do Plano de Monitoramento 

Ambiental, descrição do sistema de fiscalização da reserva, bem como de um 

regimento interno da reserva que explicite o compromisso de obediência ao Plano de 

Utilização e tudo o mais que for necessário para estudos para a diversificação e o 

aumento da produção, melhoraria das condições de vida dos moradores, 

contemplando o que será feito no âmbito da habitação, transporte, saúde, e educação 

dos moradores, incluindo um sistema de avaliação pelos próprios moradores. 

Muito embora possa ser verificada uma burocracia nas etapas de construção 

na elaboração dos planos de utilização e desenvolvimento, a exemplo também do 

plano de manejo da reserva extrativista, é notória a questão da participação cidadã 

destacada nos normativos que orientam o roteiro de criação desse tipo de unidade de 

conservação, numa atenção à evolução da administração pública contemporânea com 

relação à participação administrativa, no que diz respeito à identificação do interesse 

público de modo compartilhado com a população, decréscimo da discricionariedade, 

atenuação da unilateralidade na formação dos atos administrativos e às práticas 

                                                           
493 Previsão contida no art. 2º do Decreto No 98.897, de 30 de janeiro de 1990. Dispõe sobre as reservas 

extrativistas e dá outras providências 
494 A portaria do Ibama 51-N de 11 de maio de 1994 estabelece um roteiro para criação e legalização 
das reservas extrativistas com o objetivo de orientar as comunidades e as organizações 
governamentais ou não, que se propuserem participar na criação e legalização de reservas 
extrativistas, enfatizando-se que tal roteiro teve como parâmetros as experiências adquiridas com as 
reservas já criadas, os conhecimentos dos moradores das reservas, ressaltando-se inclusive que seus 
representantes participaram da elaboração desse roteiro. Disponível em < 
https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/IBAMA/PT0051-110594.PDF> Acesso em: 
08.outubro.2018. 
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contratuais baseadas no consenso, negociação e conciliação de interesse, conforme 

lição de Medauar.495 

Contudo, porém, conforme já discutido, cogestão ou gestão compartilhada está 

diretamente relacionada ao compartilhamento de poder e de responsabilidade entre 

governo e comunidade, enfatizando-se assim, a descentralização pública e afirmação 

da participação popular no gerenciamento de recursos naturais em áreas de proteção, 

com destaque para a importância do reconhecimento e a legitimação de 

gerenciamento local informal ou tradicional. No entanto, a efetividade dessa forma de 

gestão, e pari passu a efetividade da participação cidadã, deve considerar a 

superação de alguns desafios de acordo com Bauman et al496, que são: 1) a criação 

de uma cultura organizacional de gestão compartilhada; 2) o suporte da gestão 

compartilhada pela comunidade, de forma mais ampla; 3) a gestão compartilhada cria 

a necessidade, dentro da Administração Pública, de investimento em relacionamento, 

que demanda mais servidores. 

Com a intenção de buscar outras informações acerca da participação da 

população tradicional nas reservas extrativistas, tendo em vista as previsões legais 

quanto à participação nos planos de utilização, desenvolvimento, manejo, bem como 

nos conselhos deliberativos, para se somar às informações já disponíveis nos 

relatórios constantes no próprio endereço eletrônico do ICMBio, fora realizada 

consulta ao mesmo instituto através de questionário enviado por meio eletrônico. 

Sendo assim, fora enviado e-mail ao serviço disponível no endereço eletrônico 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, 

ouvidoria@icmbio.gov.br, na data de 24 de abril de 2018, contendo o questionário497 

e, recebendo-se a confirmação do seu envio na data de 03 de maio de 2018, com a 

informação de que seria de imediato encaminhado ao setor competente. 

Apesar da confirmação do seu recebimento e encaminhamento, até a 

conclusão do estudo não houve retorno com as respostas ao questionário. Ressalta-

se que novo e-mail498 fora enviado em 03 de julho de 2018 para se obter alguma 

                                                           
495 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed. São Paulo: RT, 2003, p.230. 
496 BAUMAN, Toni; STACEY, Claire; LAUDER, Gabielle. Joint Management of protected areas in 

Australia: native title and other pathways towards a community of practice: workshop reports. Canberra: 
AIATSIS Research Publications, 2012. 
497 A comprovação do e-mail enviado contendo o questionário se encontra nos anexos. 
498 A comprovação de novo e-mail enviado contendo questionamento acerca da primeira consulta se 
encontra nos anexos. 
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informação acerca do primeiro contato realizado esse haveria alguma previsão de 

resposta, mas, sem sucesso também até à conclusão da pesquisa. 

Com a consulta, pretendia-se confirmar e obter mais algumas informações 

acerca da participação da população tradicional nas fases de criação das reservas 

extrativistas bem como na sua gestão, de forma que fosse possível aferir a qualidade 

da participação da população tradicional e sua consciência quanto aos assuntos de 

interesse da reserva extrativista. Cumpria se verificar com o questionário: a 

confirmação da participação da população tradicional diretamente na iniciativa do 

processo de criação, como se determina no seu roteiro; se haveria nos conselhos 

deliberativos sempre a presença de representantes da população tradicional e ainda 

se essa presença era consciente, ou seja, se tais representantes estavam 

participando de tais conselhos cientes da sua responsabilidade; procurava-se obter 

informação acerca da periodicidade das reuniões dos conselhos deliberativos e da 

convocação/participação da população tradicional; se há publicidade das atas de 

reuniões desses conselhos e em havendo, em qual ou quais meios, se virtual ou 

impresso e se são de fácil acesso à sociedade em geral; se todos os conselhos 

deliberativos estão instalados e ativos; se, quanto às tomadas de decisões dos 

conselhos deliberativos a participação da população tradicional é direta ou se há ainda 

outra forma de participação. 

No entanto, acerca da consulta realizada junto ao ICMBio, também se pretendia 

atender ao princípio da informação que deve estar mais do que presente em matéria 

ambiental dada a sua importância, conforme inclusive já tratado anteriormente quando 

na necessidade do acesso à informação naquilo pertinente à participação popular, 

educação e justiça ambiental. Sendo assim, tem-se que no Brasil o acesso a dados e 

informações ambientais é previsto na lei 10650/2003499, garantindo-se a 

obrigatoriedade dos órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e 

fundacional, integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente a permitir o acesso 

público aos documentos, expedientes e processos administrativos que tratem de 

matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que estejam sob sua 

guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico. 

                                                           
499 BRASIL. Lei No 10.650, de 16 de ABRIL de 2003. Dispõe sobre o acesso público aos dados e 
informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.650.htm> Acesso em 01 nov.2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.650-2003?OpenDocument
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Essa obrigatoriedade em fornecer informações e dados independe de 

comprovação de interesse específico daquele que as solicitar, desde que mediante 

requerimento escrito e assumindo a obrigação de não utilizar as informações e dados 

para fins comerciais, sob as penas da lei civil, penal, de direito autoral e de 

propriedade industrial, devendo necessariamente que citar as fontes em caso da 

divulgação por qualquer meio. Observa-se então tal princípio, inclusive em 

documentos internacionais a exemplo da Declaração do Rio-92, bem como em vários 

textos legais no âmbito nacional, a exemplo também dos artigos 220, 221 225, § 1º, 

VI da Constituição Federal, nos artigos 6º e 10 da Lei 9.795/99 da Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente. 

Nesse contexto, em 27 de setembro de 2018 o Brasil foi signatário do Acordo 

Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em 

Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe500, também divulgado como o 

Acordo de Escazú, o qual tem como objetivo apoiar a aplicação do Princípio 10 da 

Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na América Latina e no Caribe, 

assinada na Conferência Rio-92, e que estabelece 27 princípios sobre a relação entre 

meio ambiente e desenvolvimento. Assim, dispõe o Princípio 10 sobre os direitos de 

acesso à informação, participação pública e acesso à justiça em assuntos 

ambientais.501 

A importância de ser signatário do Acordo de Escazú se verifica do que dispõe 

o seu artigo primeiro, destacando-se a garantia da “implementação plena e efetiva, na 

América Latina e no Caribe, dos direitos de acesso à informação ambiental, 

participação pública nos processos de tomada de decisões ambientais e acesso à 

justiça em questões ambientais, bem como a criação e o fortalecimento das 

capacidades e cooperação, contribuindo para a proteção do direito de cada pessoa, 

                                                           
500 O Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em 
Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe foi consagrado em Escazú na Costa Rica no dia 4 
de março de 2018 e negociado pelos Estados com a participação significativa da sociedade civil e do 
público em geral, confirmando-se o valor da dimensão regional do multilateralismo para o 
desenvolvimento sustentável e tem por objetivo a luta contra a desigualdade e a discriminação e pela 
garantia dos direitos de todas as pessoas a um meio ambiente saudável e ao desenvolvimento 
sustentável, com especial atenção às pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade. Disponível em 
<https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/43611-acordo-regional-acesso-informacao-participacao-
publica-acesso-justica-assuntos> Acesso em 31 out. 2018     
501GOVERNO FEDERAL. Ouvidorias.gov. Disponível emhttp://ouvidorias.gov.br/raio-
ouvidorizador/assinatura-do-acordo-regional-sobre-acesso-a-informacao-participacao-publica-e-
acesso-a-justica-em-assuntos-ambientais-na-america-latina-e-no-caribe-acordo-de-escazu. Acesso 
em: 01 nov. 2018 

https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/43611-acordo-regional-acesso-informacao-participacao-publica-acesso-justica-assuntos
https://www.cepal.org/pt-br/publicaciones/43611-acordo-regional-acesso-informacao-participacao-publica-acesso-justica-assuntos
http://ouvidorias.gov.br/raio-ouvidorizador/assinatura-do-acordo-regional-sobre-acesso-a-informacao-participacao-publica-e-acesso-a-justica-em-assuntos-ambientais-na-america-latina-e-no-caribe-acordo-de-escazu
http://ouvidorias.gov.br/raio-ouvidorizador/assinatura-do-acordo-regional-sobre-acesso-a-informacao-participacao-publica-e-acesso-a-justica-em-assuntos-ambientais-na-america-latina-e-no-caribe-acordo-de-escazu
http://ouvidorias.gov.br/raio-ouvidorizador/assinatura-do-acordo-regional-sobre-acesso-a-informacao-participacao-publica-e-acesso-a-justica-em-assuntos-ambientais-na-america-latina-e-no-caribe-acordo-de-escazu


169 
 

das gerações presentes e futuras, a viver em um meio ambiente saudável e a um 

desenvolvimento sustentável”. Cumpre ressaltar de igual forma as definições 

estabelecidas no seu artigo 2º quanto aos “direitos de acesso” e “informação 

ambiental”, entendendo-se que direito de acesso à informação ambiental ser o direito 

à participação pública nos processos de tomada de decisões em questões ambientais 

e o direito de acesso à justiça em questões ambientais, e por informação ambiental 

ser qualquer informação escrita, visual, sonora, eletrônica ou registrada em qualquer 

outro formato, relativa ao meio ambiente e seus elementos e aos recursos naturais, 

incluindo as informações relacionadas com os riscos ambientais e os possíveis 

impactos adversos associados que afetem ou possam afetar o meio ambiente e a 

saúde, bem como as relacionadas com a proteção e a gestão ambientais.502 

Da pesquisa formulada através do questionário enviado, a ausência de 

resposta não se coaduna com o princípio da informação quanto à matéria ambiental 

e ainda, pode-se verificar a falta de sintonia com o atual Acordo de Escazú, 

notadamente quanto ao que prescreve o seu art. 5º, no qual é bem delineado o 

exercício do direito de acesso à informação ambiental que compreende “solicitar e 

receber informação das autoridades competentes sem necessidade de mencionar um 

interesse especial nem justificar as razões pelas quais se solicita”, o direito de “ser 

informado de maneira expedita se a informação solicitada está ou não em poder da 

autoridade competente que receber o pedido, e ainda o direito de “ser informado do 

direito de impugnar e recorrer se a informação não for fornecida e dos requisitos para 

exercer esse direito.”503 

Contudo, na ausência da resposta e como já informado anteriormente, buscou-

se por dados e informações disponíveis acerca das unidades de conservação, e, no 

caso, acerca das reservas extrativistas, acessíveis por meio eletrônico e que tratam 

acerca da gestão e seus indicadores, relacionando-os com as ações de planejamento, 

insumos, processos, manejo, de forma que é possível se verificar a questão da 

efetividade da participação da população tradicional e sua consciência quanto aos 

assuntos de interesse da reserva extrativista, em consonância com a previsão legal. 

                                                           
502 Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos 

Ambientais na América Latina e no Caribe. CEPAL, 2018, 41p. Disponível em < 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf> Acesso em 31 
out.2018 
503 Acordo Regional sobre Acesso à Informação, Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos 
Ambientais na América Latina e no Caribe. CEPAL, 2018, 41p. Disponível em < 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf> Acesso em 31 out.2018. 
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Assim, de acordo com o que fora exposto acerca do processo de criação das 

Reservas Extrativistas, verifica-se que a estrutura da sua gestão deve ser 

compartilhada entre a unidade gestora, qual seja o IBAMA, as populações extrativistas 

beneficiárias, via de regra representadas pelas associações ou outras formas 

associativas e o Conselho Deliberativo, cuja criação está prevista na Lei Nº 9.985, de 

18 de julho de 2000 a qual instituiu o SNUC – Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, ocorrendo a previsão de como se dá essa gestão no seu art. 18, § 2°504. 

Segundo Hockings505, a gestão efetiva de unidades de conservação é condição 

essencial para o cumprimento dos objetivos quando da sua criação, envolvendo 

aspectos técnicos, políticos e econômicos, havendo, portanto, várias metodologias 

que monitoram os avanços de sistemas de gestão, sendo então consideradas como 

um componente e ferramenta vitais, seja no âmbito local, regional, nacional e 

internacional. 

Sobre metodologias, tem-se que a efetividade da gestão pode ser aferida pelo 

Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe506, órgão do ICMBio, 

através de um protocolo mínimo, a partir da análise das inter-relações entre os alvos 

de conservação (o que se busca manter), os usos (interfaces entre os alvos e a 

sociedade) e as ações de manejo realizadas pelo órgão gestor507, bem como pelo 

método Rappam, construído pelo WWF508, o qual significa Avaliação Rápida e 

Priorização da Gestão de unidades de Conservação - Rapid Assessment and 

                                                           
504 Prevê o art. 18, §2º da Lei 9.985/200 que: “A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho 
Deliberativo, presidido pelo órgão responsável pela sua administração e constituído por representantes 
de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na 
área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade”. 
505 HOCKINGS, M.; STOLTON, S.; LEVERINGTON, F.; DUDLEY, N.; COURRAU, J. 2006. Evaluating 
effectiveness: a framework for assessing management effectiveness of protected areas. Best Practice 
Protected Area Guidelines Series No. 14. WCPA. Suíça. 105p. 
506 O Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão (SAMGe) é uma metodologia de avaliação e 
monitoramento de gestão, de aplicação rápida, em contínuo aprimoramento, concebida pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o apoio operacional do WWF-Brasil 
e do programa Amazon Region Protected Areas (ARPA), e o apoio financeiro da Fundação Gordon e 
Betty Moore e do Projeto GEF-Terrestre. 
507 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – ICMBio 
MMA, p. 11. 
508 O WWF-Brasil é uma organização não governamental brasileira, criada em 1996, dedicada à 
conservação da natureza, com os objetivos de harmonizar a atividade humana com a conservação da 
biodiversidade e de promover o uso racional dos recursos naturais em benefício dos cidadãos de hoje 
e das futuras gerações, desenvolvendo projetos em todo o país e se constituindo na maior rede 
independente de conservação da natureza, com atuação em mais de 100 países e apoio de cerca de 
cinco milhões de pessoas, incluindo associados e voluntários. Efetividade da gestão das unidades de 
conservação federais do Brasil: resultados de 2010. Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, organizadoras: Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, 
Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.38. 
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Prioritization of Protected Area Management, conforme explicação de Ervin509, cuja 

finalidade seria a de fornecer ferramentas para o desenvolvimento de políticas 

adequadas à proteção de sistemas naturais e à formação de uma rede viável de áreas 

protegidas. 

Todavia, na construção do SAMGe houve a preocupação em preencher 

lacunas existentes na gestão de unidades de conservação, mas sem, contudo, se 

sobrepor à metodologia do Rappam que visa responder especialmente a efetividade 

de gestão.510 

Cumpre destacar que dentre os critérios verificados nos sistemas de avaliação 

acima mencionados, verificam-se análise de ações de manejo, as quais, como já 

abordado, devem priorizar a participação da população tradicional. 

Conforme o relatório sobre a Efetividade da Gestão das Unidades de 

Conservação Federais do Brasil, publicado em 2010511 e realizado em parceria entre 

o ICMBio e o WWF, verifica-se que a avaliação dessa efetividade é essencial pois 

pode servir para definir estratégias e prioridades que assegurem redes 

representativas e funcionais, bem como serve para aferir como as unidades de 

conservação estão protegendo os valores a que se destinam e ainda quão 

eficientemente estão sendo alcançadas suas metas e objetivos.512 

Sendo assim e inicialmente, conforme relatório do SAMGe que considera o 

período temporal compreendido entre 2016 e 2017, tem-se que a metodologia 

aplicada para aferir a gestão das Unidades de Conservação, serve como subsídio 

para a tomada de decisão, seja ela na unidade ou ainda a processos relacionados, 

bem como aproximar a sociedade da gestão das áreas protegidas por meio das mais 

diversas formas, como o preenchimento em conselhos, a visualização de informações 

e a divulgação de resultados, havendo uma evolução nas experiências de sua 

                                                           
509 ERVIN, J. Metodologia do WWF para avaliação rápida e a priorização do manejo de unidades de 
conservação (Rappam). São Paulo, SP, WWF-  Brasil. 70 p. 2003a. (Tradução WWF-  Brasil.) 
510 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – ICMBio 
MMA, p. 11. 
511 Esse relatório apresenta resultados de uma parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade – ICMBio e o WWF-Brasil e serve para avaliar a efetividade da gestão das unidades 
de conservação federais a partir da aplicação do método Rappam − Rapid Assessment and 
Prioritization of Protected Area Management em 292 unidades de conservação federais durante o ano 
de 2010. Efetividade da gestão das unidades de conservação federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.6. 
512 Efetividade da gestão das unidades de conservação federais do Brasil: resultados de 2010. Autores 
WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: Cristina 
Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012.p.8 



172 
 

aplicação o que permite cada vez mais auxiliar algumas unidades nas tomadas de 

decisão local, servindo inclusive de subsídio para elaboração e revisão dos planos de 

manejo, planos de utilização e desenvolvimento, e ainda também auxiliando o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) como uma ferramenta na alocação de recursos e 

de esforços de gestão.513 

A análise do SAMGe relativa à efetividade de gestão das unidades de 

conservação é composta de seis indicadores, quais sejam: 1) resultados, 2) produtos 

e serviços, 3) contexto, 4) planejamento, 5) insumos e 6) processos, e estão dispostos 

em dois recortes:  impacto territorial e gestão, verificando-se quanto ao primeiro, o 

objetivo de responder os elementos Resultados, Produtos e Serviços e Contexto; 

enquanto que o segundo recorte, gestão, objetiva inter-relacionar o impacto com os 

elementos Planejamento,  Insumos e Processos514, buscando responder os 

questionamentos de acordo com o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 6: ELEMENTOS DO QUADRO DE TRABALHO APLICADO PELO SAMGE 
 

 
Fonte: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – 
ICMBio MMA, p. 41. 

 

                                                           
513 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – ICMBio 
MMA, p. 11/12. 
514 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – ICMBio 
MMA, p. 40. 
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Dos elementos apontados como indicadores no relatório de consolidação da 

aplicação do SAMGE, tem-se que o resultado é visto como o impacto esperado da 

política pública territorial de reconhecimento de área protegida, assim como o 

elemento Produtos e Serviços é aferido a partir da análise de impacto dos usos 

permitidos que ocorrem nas unidades de conservação, a exemplo da extração que 

ocorre em Resex; quanto ao elemento Contexto, analisam-se os impactos decorrentes 

dos usos vedados, ainda que não passíveis de ação de manejo resolutiva imediata, a 

exemplo do uso do solo para moradia ainda não indenizada; o elemento Planejamento 

procura identificar os diferentes instrumentos de gestão que regulam as  ações de 

manejo  e como se relacionam com os desafios territoriais de gestão, os quais são 

situações que ensejam a necessidade de ações de manejo; do elemento Insumos, 

busca-se analisar sob as perspectivas do recurso financeiro, pessoal, capacidade 

técnica e equipamento, para que seja possível aferir quais são as principais ações de 

manejo e como os diferentes insumos estão dispostos para enfrentar os desafios 

territoriais de gestão; e por fim, o elemento Processos, através do qual se busca aferir 

a autonomia da unidade para realizar as ações de manejo, ou seja, governabilidade, 

e qual o grau de apoio, se necessário, dado pelo processo de suporte, quando 

necessário.515 

Sendo assim, considerando os elementos utilizados como indicadores para 

formação do Relatório do SAMGe, aqueles específicos à gestão, e, portanto, 

específicos ao objeto de pesquisa quanto análise de dados relativos à participação, 

considerando os critérios já explicitados sobre a criação das Resex, buscou-se 

apresentar as conclusões de aferição quanto aos elementos Planejamento, Insumos 

e Processos, obtidas no relatório do SAMGe. 

De acordo com o relatório do SAMGe, quanto ao elemento Planejamento, tem-

se que, de um modo geral, existem quatro usos que mais ocorrem como desafio de 

gestão, quais sejam o uso do solo, uso de fauna, utilidade pública e interesse social e 

uso da flora, constatando-se que as ações de manejo necessitam de algumas 

prioridades de gestão relacionadas diretamente com os principais desafios territoriais 

de gestão.516 Assim, o elemento Planejamento foi aferido por meio do número de 

                                                           
515 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – ICMBio 
MMA, p. 41/53. 
516 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – ICMBio 
MMA, p. 50. 
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ações de manejo que a unidade alocou para cada desafio territorial de gestão, 

verificando-se que as estratégias são direcionadas tanto para alvos em estado de 

intervenção, quanto para usos com impactos negativos, esperando-se futuramente 

uma melhoria no estado de conservação dos alvos e na qualificação dos usos, e dessa 

forma acompanhar a efetividade da gestão, quanto à possibilidade de se readequar 

tais estratégias. Com relação ao indicador Planejamento o relatório SAMGe gerou o 

gráfico a seguir: 

 
GRÁFICO 7: MÉDIA DO INDICADOR PLANEJAMENTO POR CATEGORIA DO RELATÓRIO SAMGE 

 

Fonte: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – 
ICMBio MMA, p. 51 

 

Nesse contexto de análise do indicador Planejamento, relativo ao percentual 

obtido para as reservas extrativistas, observa-se uma preocupação quanto às ações 

de manejo referentes ao uso do solo, uso de fauna, utilidade pública e interesse social 

e ainda ao uso da flora, que visam dar efetividade à política pública de unidades de 

conservação, como os planos de utilização e desenvolvimento, vez que está 

compreendido num indicador moderado. Considerando especificamente esse tipo de 

unidade de conservação que tem a característica histórica da participação popular 

tradicional nas suas ações, tem-se que quanto maior o número do indicador de 

planejamento, maior será também o número da participação. A análise do gráfico 

anterior faz também sentido quando se observa a proporção das ações de manejo 

planejadas e o grau de execução por categoria revelada através do relatório SAMGe 

conforme o gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 8: GRAU DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANEJO EXECUTADAS POR CATEGORIA  

 
 
Fonte: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – 
ICMBio MMA, p. 38. 

 

Do gráfico se observa que o número das ações de manejo executadas de forma 

integral nas reservas extrativistas é bem menor daquelas executadas parcialmente, 

porém, é maior daquelas que não foram executadas. Vale então destacar que as 

ações de manejo visam dar efetividade à política pública de unidades de conservação, 

direcionando para a melhoria do estado de conservação e/ou da qualidade de um uso, 

decorrendo que fica prejudica o alcance dessa efetividade por completo. 

Retomando as informações do relatório SAMGe quanto as ações de manejo 

não executadas de forma integral, que decorrem em razão de desafios enfrentados 

pela gestão das unidades de conservação, verificando-se especialmente no caso das 

reservas extrativistas, o seguinte cenário de acordo com gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 9: DISTRIBUIÇÃO DOS DESAFIOS TERRITORIAIS DE GESTÃO EM RESEX 

 

Fonte: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – 
ICMBio MMA, p. 49. 
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Observa-se então, que a gestão da unidade de conservação do tipo reserva 

extrativista, considerando a participação da população tradicional, deverá concentrar 

seu maior esforço de gestão no planejamento de ações em usos, a exemplo, da fauna, 

flora e uso do solo. Oportuno ressaltar conforme já tratado anteriormente acerca da 

construção dos planos de usos legalmente previstos para as reservas extrativistas, a 

eminência da participação da população tradicional, porém, nesse contexto e diante 

desses dados informados no relatório SAMGe, cumpre destacar igualmente os dados 

encontrados no projeto Sinal Verde517 realizado especificamente na reserva 

extrativista Chico Mendes e publicado como Monitoramento florestal comunitário em 

2015518. Tais dados considerando a população tradicional que reside na reserva, 

revelam que 63% conhece o plano de manejo e apenas 21% desses acreditam que 

funciona, bem como demonstram outros resultados considerando o entendimento 

sobre o plano de utilização e plano de desenvolvimento comunitário, revelando 

semelhança quanto ao nível de acreditação do cumprimento desses planos. 

Considerando tais dados relativos ao engajamento na participação da gestão 

compartilhada ou cogestão de áreas protegidas, retoma-se o seu conceito na reflexão 

de Borrini-Feyerabend519 acerca do envolvimento de todos os atores relevantes nesse 

processo de gestão de forma substancial nas suas atividades, de modo que seja 

especificada claramente as respectivas funções e garantia dos direitos e ainda 

estabelecidas as responsabilidades em relação ao espaço protegido. Ao que parece, 

não se verifica uma convergência entre o entendimento dos usos definidos nos planos 

de manejos e a responsabilidade da população tradicional.  

A respeito do resultado para o elemento indicador Insumos520, o relatório 

SAMGe informa conforme gráfico a seguir, que o desempenho foi moderado para as 

reservas extrativistas, considerando-se os itens avaliados quanto à capacidade 

técnica, equipamentos, recursos financeiros e pessoal. Oportuno ressaltar que tal 

                                                           
517 O Projeto Sinal Verde é uma parceria entre atores comunitários, da sociedade civil e do governo 
estadual e federal, que busca incentivar a participação dos moradores da Reserva Extrativista Chico 
Mendes. 
518 Sabogal, D. et al. 2015. Monitoramento florestal comunitario: experiências na Reserva Extrativista 
Chico Mendes, Acre-Brasil. Global Canopy Programme, p. 18. 
519 BORRINI-FEYERABEND, Grazia. Collaborative management of protected areas: tailoring the 
approach to the context: issues in social policy. Gland: IUCN, 1996, p. 12. 
520 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – ICMBio 
MMA, p. 53. 
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indicador serve para identificar se a unidade possui os meios necessários para a 

execução das ações relacionadas aos desafios de gestão.521 

 

GRÁFICO 10: MÉDIA DO INDICADOR DE INSUMOS POR CATEGORIA 

 
Fonte: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – 

ICMBio MMA, p. 53. 

 

A partir das informações do gráfico, o desempenho moderado revela um 

cenário de alerta, considerando-se que um bom planejamento de ações e alocação 

dos insumos adequados, como os que foram considerados no relatório (capacidade 

técnica, equipamentos, recursos financeiros e pessoal) são de fundamental 

importância para o desempenho da reserva extrativista. 

O desempenho quanto ao indicador Processos522 foi alto, destacando-se que 

tal indicador cumpre realizar a análise da governabilidade e da resposta institucional 

às ações de manejo propostas aos desafios territoriais de gestão, inclusive verificando 

se os processos estão alinhados entre a unidade e o órgão gestor. 

 
 
 
 
 

                                                           
521 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – 
ICMBio MMA, p. 65. 
522 RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – ICMBio 
MMA, p. 55. 
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GRÁFICO 11: MÉDIA DO INDICADOR PROCESSOS POR CATEGORIA 

 
Fonte: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DA APLICAÇÃO DO SAMGE 2016 – BRASÍLIA 2017 – 

ICMBio MMA, p. 54. 

 

Do gráfico se observa que todas as unidades de conservação, incluindo-se as 

reservas extrativistas, mantêm um bom alinhamento com os Processos relacionados 

às ações planejadas, ressaltando-se que nessa parte do relatório SAMGe que é 

aferida a capacidade de execução de cada ação por meio da governabilidade da ação 

e da resposta do processo acionado mediante alinhamento institucional. 

Seguindo o estudo e conforme colocado anteriormente, a efetividade da gestão 

de unidades de conservação e em especial das reservas extrativistas, também 

considerou o método Rappam, construído pelo WWF523, criado com a finalidade de 

fornecer ferramentas para o desenvolvimento de políticas adequadas à proteção de 

sistemas naturais e à formação de uma rede viável de áreas protegidas. Sendo assim, 

foi realizada consulta ao relatório obtido do método Rappam, que considerou o 

período de 2005/2006 a 2010, a partir dos mesmos indicadores do relatório SAMGe, 

                                                           
523 O WWF-Brasil é uma organização não governamental brasileira, criada em 1996, dedicada à 
conservação da natureza, com os objetivos de harmonizar a atividade humana com a conservação da 
biodiversidade e de promover o uso racional dos recursos naturais em benefício dos cidadãos de hoje 
e das futuras gerações, desenvolvendo projetos em todo o país e se constituindo na maior rede 
independente de conservação da natureza, com atuação em mais de 100 países e apoio de cerca de 
cinco milhões de pessoas, incluindo associados e voluntários. Efetividade da gestão das unidades de 
conservação federais do Brasil: resultados de 2010. Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, organizadoras: Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, 
Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.38. 
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específicos à gestão e ao objeto de pesquisa quanto à análise de dados relativos à 

participação. Quais foram: Planejamento, Insumos e Processos524. 

Considerando o método Rappam sobre a efetividade da gestão das unidades 

de conservação, segundo Leverington525, verifica-se que fornece uma ferramenta 

simples aos tomadores de decisão e formadores de políticas relacionadas a unidades 

de conservação, e que identifica as maiores tendências e aspectos que necessitam 

ser tratados para se alcançar uma melhor efetividade de gestão em um dado sistema 

ou grupo de áreas protegidas. 

Inicialmente, oportuno verificar que com relação ao indicador Planejamento526, 

o Rappam apurou não haver uma variação brusca entre as unidades de conservação 

do grupo de proteção integral (PI, 59%) e do grupo de uso sustentável (US, 62%) e 

no qual está inserida a reserva extrativista (64%), considerando uma média de 60%, 

de acordo a representação gráfica a seguir: 

 

GRÁFICO 12: PLANEJAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS BRASILEIRAS, 
POR GRUPO DE PROTEÇÃO INTEGRAL E USO SUSTENTÁVEL, E POR CATEGORIA DE MANEJO. 

 
Fonte: Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.50 

 

                                                           
524 Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.10. 
525 LEVERINGTON, F.; HOCKINGS, M.; COSTA, K.L. 2008. Management effectiveness evaluation in 
protected areas. Report for the project ‘Global study into management effectiveness evaluation of 
protected areas’. Gatton: The University of Queensland, IUCN WCPA, TNC, WWF. 70 p. 
526 Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.50. 
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O indicador planejamento no método Rappam é avaliado a partir de 

informações sobre o objetivo da unidade de conservação, seu amparo legal e do seu 

desenho e planejamento territorial, procurando-se verificar até que ponto os objetivos 

são alcançados pelo planejamento. Sendo assim, o relatório revelou que os objetivos 

específicos relacionados à biodiversidade são claramente expressos no plano de 

manejo das unidades de conservação, bem como há uma coerência dos planos e 

projetos desenvolvidos, no entanto, a percepção de apoio das comunidades locais 

aos objetivos das unidades de conservação de uma maneira geral, inclusive das 

reservas extrativistas, permanece em nível intermediário de efetividade; quanto ao 

aspecto do amparo legal para a gestão dos conflitos o relatório aponta para um nível 

insatisfatório, o mesmo acorrendo para as questões associadas ao desenho e 

planejamento, ainda que tivesse ocorrido uma melhoria da participação social na 

definição de seu desenho e sua categoria de proteção. 

De acordo com o Rappam527 quanto ao elemento Insumos constam indicadores 

relacionados a recursos humanos, financeiros, materiais, infraestrutura, meios de 

comunicação, processamento e análise de dados. Os valores obtidos para unidades 

de conservação de uso sustentável como as Resex foram de um percentual baixo, 

considerando o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 13: INSUMOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS BRASILEIRAS, POR 
GRUPO DE PROTEÇÃO INTEGRAL E USO SUSTENTÁVEL, E POR CATEGORIA DE MANEJO 

 
 
Fonte: Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.52 

                                                           
527 Gráfico Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 
2010. Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.51. 
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Conforme o gráfico, apurou-se não haver uma variação brusca entre as 

unidades de conservação do grupo de proteção integral (PI, 40%) e do grupo de uso 

sustentável (US, 37%). Considerando a média definida pelo método Rappam de 38%, 

as reservas extrativistas alcançaram um percentual de 39%. 

No entanto, há que se destacar, conforme o Rappam528, que os indicadores 

relativos às habilidades dos funcionários para a realização de atividades de gestão, a 

estrutura de comunicação entre a UC e outras instâncias de gestão e a efetiva 

comunicação entre a UC e as comunidades locais, foram os que mais contribuíram 

para o fortalecimento dos insumos das unidades de conservação federais, porém, 

conforme gráfico abaixo, pode-se observar alguns indicadores com  pontuação abaixo 

de 40%, comprometendo a efetividade de gestão das UC, refletindo um cenário 

preocupante, uma vez que, a partir de um bom planejamento e insumos adequados, 

tais como recursos humanos, infraestrutura e equipamentos, seriam essenciais para 

o desempenho de forma satisfatória nas UC. 

 
GRÁFICO 14: VALORES MÉDIOS ATRIBUÍDOS AOS INDICADORES DE ANÁLISE DOS INSUMOS 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS BRASILEIRAS 

 
Fonte: Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.53. 
 

                                                           
528 Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.52 
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De acordo com o Rappam foi verificado que quanto ao elemento Processos os 

valores obtidos para unidades de conservação de uso sustentável como as Resex 

foram de um percentual 45%, abaixo da avaliação média para todo o conjunto avaliado 

que fora de 48% e ainda para unidades de uso sustentável que alcançou 47%, 

conforme representação gráfica a seguir: 

 

GRÁFICO 15: PROCESSOS DE GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS 
BRASILEIRAS, POR GRUPO DE PROTEÇÃO INTEGRAL E USO SUSTENTÁVEL, E POR 
CATEGORIA DE MANEJO 

 

Fonte: Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, ICMBio, organizadoras: Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, 
Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p. 53 

 

No método Rappam, o indicador processos considera o planejamento da 

gestão, a tomada de decisões e o desenvolvimento de pesquisas, avaliação e 

monitoramento. Cumpre destacar, que os itens que mais fortalecem os processos de 

gestão são a transparência, as parcerias, o fluxo de comunicação entre funcionários 

das UC e a administração e articulação institucional, todavia, há a necessidade de 

incremento de outros indicadores, conforme se observa no gráfico abaixo, como a 

elaboração de planos de manejo e de inventários de recursos naturais, culturais e 

aspectos socioeconômicos adequados à gestão, bem como o conhecimento 

tradicional no planejamento, implementação de ações educativas contínuas e 

consistentes, acesso aos resultados das pesquisas desenvolvidas nas unidades de 

conservação529. 

                                                           
529 Gráfico Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 
2010. Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.55. 
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GRÁFICO 16: VALORES MÉDIOS ATRIBUÍDOS AOS INDICADORES DE ANÁLISE DOS 
PROCESSOS DE GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS BRASILEIRAS 

 

Fonte: Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.55. 

 

Da análise dos elementos indicadores segundo o método Rappam530, revela-

se que de uma forma geral, a efetividade de gestão das unidades de conservação 

federais brasileiras é média, num índice de 48%, ressaltando-se que as reservas 

extrativistas ficaram num índice abaixo da média, conforme tabela abaixo, podendo-

se destacar que apenas o elemento planejamento atinge resultados acima da média, 

e, quanto aos Insumos e Processos, há uma avaliação mediana, carente de melhorias. 

 

TABELA 5: VALORES ATRIBUÍDOS, EM PERCENTAGEM, AOS ELEMENTOS DE ANÁLISE DE 
EFETIVIDADE DE GESTÃO, CONSIDERADAS AS RESERVAS EXTRATIVISTAS 
 

Categoria Planejamento Insumos Processos Efetividade de gestão 

RESEX 63,92% 38,58% 45,02% 47,11% 

Fonte: Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, ICMBio, organizadoras: Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, 
Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p. 58 

                                                           
530 Gráfico Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 
2010. Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, p.58. 
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De forma geral, a conclusão acerca da efetividade de gestão das Unidades de 

Conservação revela que houve uma elevação no seu índice, chegando-se à ordem de 

7,1 pontos percentuais, representando assim, um incremento de aproximadamente 

18% em cinco anos (considerando o interstício temporal do método aplicado 

2005/2006 a 2010), apontando ainda o relatório que houve aumento dos valores de 

todos os elementos indicadores da efetividade de gestão, qual sejam o planejamento, 

insumos, processos, bem como se observou que o percentual das Unidades de 

Conservação com efetividade de gestão nos níveis alto e médio aumentou em cinco 

anos de gestão, cabendo destacar que, apesar da sustentabilidade financeira, 

estímulo à educação e capacitação de representantes de outros setores do governo 

quanto à temática ambiental, ainda serem frágeis, observa-se que com relação ao 

contexto político, as políticas nacionais seguem o caminho de fomento à aplicação 

das leis e sobretudo a participação social.531 

No entanto, cabe frisar nesse contexto o que ocorreu quanto aos elementos do 

ciclo da gestão das reservas extrativistas no período de construção do Rappam: 

 

TABELA 6: QUADRO SÍNTESE E COMPARATIVO DA EFETIVIDADE DE GESTÃO NAS RESERVAS 
EXTRATIVISTAS SEGUNDO OS ELEMENTOS DO CICLO DE GESTÃO 

Elementos 2005/2006 2010 Diferença 

Planejamento 61,6% 63,92% 2,32% 

Insumos 24,6% 38,58% 13,98% 

Processos 33,1% 45,02% 11,92% 

Fonte: Avaliação comparada das aplicações do método Rappam nas unidades de conservação 
federais, nos ciclos 2005-06 e 2010. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, WWF-
Brasil. Brasília: ICMBio, 2011, p. 60. 

 

Pode-se observar que as reservas extrativistas apresentaram um crescimento 

em sua efetividade de gestão, constatando-se variações positivas nos elementos 

insumos, processos e resultados. Todavia, apesar do crescimento, verifica-se na 

comparação com a efetividade de gestão das unidades de conservação federais 

brasileiras, que, ainda assim, o resultado é inferior à média. Os dados fornecidos em 

gráficos e relatórios aferidos através de sistemas de análise e monitoramento de 

gestão do ICMBio, bem como pelo método de avaliação rápida e priorização da gestão 

                                                           
531 Efetividade da Gestão das Unidades de Conservação Federais do Brasil: resultados de 2010. 
Autores WWF-Brasil, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, organizadoras: 
Cristina Aragão Onaga, Maria Auxiliadora Drumond, Mariana Napolitano e Ferreira. Brasília, 2012, 
p.60/65 
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de Unidades de Conservação, e especificamente das Resex, segundo os critérios 

estabelecidos (processos, planejamento, insumos), são observados dentro de um 

contexto político das políticas nacionais de fomento à aplicação das leis e participação 

social, notadamente pelo exercício da cidadania. 

No entanto, cumpre ressaltar que na análise de efetividade de gestão em 

reserva extrativista, considerando a característica de gestão compartilhada ou 

cogestão entre Poder Público e população tradicional, há de se pontuar de acordo 

com Leuzinger532, que desde a criação da unidade decorre a necessidade de um 

processo contínuo de negociação que permita além da definição da área e da 

categoria de manejo através de consultas públicas, mas que perpasse na elaboração 

do plano de manejo e sua constante atualização, e assim, a característica de coerção 

ou primazia de uma parte (poder público) sobre a outra(população tradicional),  seja 

diluída com uma efetiva participação do grupo tradicional. 

Por fim, há que se considerar cada vez mais a participação popular nas 

questões ambientais, em se tratando de governo democrático no qual se cumpre 

atentar para ações advindas de políticas públicas objetivamente inclusivas dos grupos 

mais vulneráveis socialmente, como a comunidade tradicional, o que favorece a 

participação cidadã cada vez mais ativa, sem se desatentar às dificuldades quando 

da aplicação de dispositivos legais que podem trazer algum empecilho à reprodução 

física e cultural dos povos e comunidades tradicionais, uma vez que, a exemplo da 

reserva extrativista, é necessária uma forma distinta de outros modelos de unidade de 

conservação, como as práticas culturalmente particulares. 

As reservas extrativistas como espécies de unidades de conservação de 

manejo sustentável, admitem a adoção de novas tecnologias para atender também às 

práticas econômicas modernas, apesar da sua natureza de exploração baseada no 

extrativismo, obrigando, necessariamente os próprios movimentos sociais locais a se 

desenvolverem para o futuro, dentro de um modelo de cogestão dos recursos naturais, 

com destaque para a participação nos conselhos deliberativos, bem como na 

execução dos seus planos de manejo, utilização e desenvolvimento. 

 

 

 

                                                           
532 LEUZINGER, Márcia Dieguez. A gestão compartilhada de áreas protegidas como instrumento de 
compatibilização de direitos. RIL Brasília a. 53 n. 211 jul./set. 2016 p. 260. 
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com o presente estudo, a cidadania ambiental tem a capacidade de 

modelar o Estado de Direito Ambiental considerada a participação da população 

tradicional nas reservas extrativistas. O contexto de lutas e conquistas por direitos 

pelo cidadão vai dando uma conformidade ao Estado considerando a forma da sua 

participação a cada identificação de questões sociais como se constata na trajetória 

da relação do ser humano com a natureza, quando são desenvolvidas diversas visões 

quanto à compreensão da apropriação dos recursos naturais, de forma que fosse 

instituída no ordenamento jurídico brasileiro o antroprocentrismo alargado. A própria 

evolução da cidadania nas questões relativas à natureza, considera uma política 

inclusiva nas práticas democráticas dentro de espaços nos quais a gestão se dá de 

forma compartilhada entre poder público e o cidadão, mas que, no entanto, não quer 

significar uma efetividade de participação. No que se refere às reservas extrativistas 

como unidade de conservação de uso sustentável, a sua gestão é compartilhada e 

marcada pela existência de conselhos deliberativos decorrente de práticas 

essencialmente democráticas de acordo com a legislação que a regulamenta, embora 

apresente desafios quanto a participação da sua população tradicional. 

Ressalta-se que a evolução do Estado considera o desenvolvimento de 

diplomas legais quanto a proteção da propriedade em detrimento da natureza 

decorrente de uma acentuada mercantilização e graves consequências em função de 

uma transformação para se atender ao longo do tempo o capitalismo, mas que por 

outro lado, contribui para a formação de um Estado que compreendesse a 

obrigatoriedade da proteção à natureza e preocupação permanente com as questões 

ambientais contemporâneas, considerando a evolução da condição de cidadão quanto 

ao atendimento das complexidades da vida coletiva, revelando uma mudança de 

paradigma que considera um comunitarismo de responsabilidade, observando-se no 

Brasil, a instituição da necessária garantia constitucional de direitos a povos e 

comunidades tradicionais. 

Dessa forma, em meio a um processo de transformação verificou-se que o 

significado de cidadania a partir de um contexto histórico, da análise da sua formação 

e incorporação dentro do contexto social e sobretudo na luta diária para a efetivação 

de direitos, teve na sua evolução uma fase pré-histórica na qual já era patente a 

característica de uma identidade moral que provocava coesão e fortalecimento nas 
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práticas e rituais que mantinham o elo de conexão entre diferentes comunidades, 

criando-se um valor cultural inicialmente não atrelado à questão territorial, mas 

análogo às características de povos e comunidades tradicionais. 

No entanto, na história de formação do cidadão foi-se revelando condições as 

quais mais excluíam do que agregavam, considerando-se a forma de participação no 

cotidiano da vida, quando direitos eram reservados a poucos em detrimento dos 

demais, constatando-se verdadeiro privilégio de uma minoria, observando-se 

distinções quando do exercício da cidadania, gerando durante toda a sua história 

momento de lutas e revoltas internas por direitos à participação, notadamente a 

política, o que foi resultando na evolução em aquisição de direitos, constituindo-se tais 

lutas como um propulsor das transformações históricas na direção da igualdade de 

direitos, e essa característica representa os avanços para os direitos da cidadania. 

Todavia, na construção da cidadania decorrem desdobramentos que se 

compreendem em exercícios de direitos observadas as particularidades culturais e 

étnicas e de acordo com os interesses da comunidade. Sendo assim, pode-se 

constatar a realidade do exercício da cidadania diante das questões ambientais, 

enquanto direito coletivo, sendo mister a fixação de políticas públicas que viabilizem 

a compreensão tanto do seu direito quanto do seu dever de proteção, contribuindo 

para a concretização do termo cidadania ambiental, sobressaindo-se o princípio da 

participação pública para uma efetividade da tutela ambiental, associando-se a 

cidadania à conquista de interesses e necessidades básicas da população. 

No Brasil, ainda que verificada uma construção da cidadania diversa dos 

parâmetros Europeus, apresenta na atualidade, a questão ambiental como ponto 

essencial nas discussões enquanto conquista de direitos, de forma que a dimensão 

da cidadania ambiental modela um Estado de Direito Ambiental integrando os seus 

fundamentos e princípios a partir do momento que se verificam objetivos de uma maior 

compreensão do direito ao meio ambiente unitário e indivisível através da consciência 

ambiental pelo exercício da responsabilidade compartilhada, nitidamente visível no 

texto constitucional, e na legislação infraconstitucional relativa a proteção à natureza 

e ao pleno exercício da cidadania.  

Compreendeu-se, pois, que a implementação de políticas públicas, 

notadamente àqueles referentes às questões ambientais, destaca a participação do 

cidadão como necessária para o seu desenvolvimento, consolidando-se a 

compreensão não apenas de que trata de um dever, mas sobretudo de um direito. 
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Direito esse que decorre da educação eminentemente ambiental e importante na 

construção de conhecimento e formulação de uma consciência cidadã, compatível 

com uma forma de participação que considere a defesa dos direitos e deveres 

inerentes à natureza, destacando-se uma identidade comunitária. Tal educação 

ambiental é patente dentre os povos e comunidades tradicionais, como fica 

demonstrada na evolução legal dos seus direitos que resguardam a sua identidade, 

valores, crenças, conhecimentos, formas de organização e instituições. 

Ademais, a educação ambiental contribui para o caminho da participação 

cidadã quando o assunto é proteção à natureza e para compreensão de um ideal de 

justiça ambiental que não seja necessariamente o da judicialização, mas, destaca 

meios inovadores para além do direito e de alternativas jurídicas, como é o caso da 

participação via políticas públicas que envolvam agentes sociais além do Estado, 

pontuando-se um processo no qual participem ativamente e de forma compartilhada 

tanto agentes públicos quanto sociedade civil através dos movimentos sociais e 

culturais, a exemplo do que ocorreu em unidades de conservação no Brasil, como as 

reservas extrativistas. 

Assim, percebeu-se que a participação pública nas questões ambientais é um 

movimento sócio-político e cultural com características de revitalização da sociedade 

civil em geral, fruto de um ressignificado da democracia participativa por políticas 

públicas objetivamente inclusivas dos grupos mais vulneráveis socialmente, 

proveniente de setores menos favorecidos, sobretudo das comunidades tradicionais 

em função da sua percepção de harmonia com o ambiente natural, considerando a 

necessidade de um equilíbrio quanto ao desenvolvimento econômico, renovando-se 

a relação entre ser humano e natureza com vias de se ultrapassar a visão 

antropocentrista e de coisificação da natureza como mero instrumento, mesmo porque 

quanto aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, observou-se ao longo do 

tempo uma evolução nos ordenamentos jurídicos bem como nas convenções 

internacionais, notadamente quanto às manifestações culturais populares, indígenas 

e afro-brasileiras, o que favorece cada vez mais a participação ativa cidadã nas 

questões ambientais. 

Ao se verificar de acordo com o objeto de estudo, quanto às unidades de 

conservação, observou-se que aquelas de uso sustentável apesar de haverem sido 

criadas como instrumentos de defesa de direitos dos movimentos sociais e de 

comunidades tradicionais, apresentam problemas quando da aplicação de 
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dispositivos legais no que se refere à sua reprodução física e cultural, especificamente 

ao se observar o caso das reservas extrativistas, visto que possuem uma forma 

distinta de outros modelos de unidade de conservação, pois as comunidades que lá 

habitam se dedicam eminentemente à atividade extrativista e necessitam seguir 

práticas culturalmente particulares. Porém, ainda que apresentem características em 

particular, nas reservas extrativistas consideradas como espécies de unidades de 

conservação de manejo sustentável, adotam-se novas tecnologias para atender 

práticas econômicas modernas, ocorrendo quando necessário, o desenvolvimento 

local por meio da participação dos cidadãos em políticas públicas que os desenvolvam 

para o futuro, com atenção para as características culturais da essência. 

Daí que as adequações que possam ocorrer nas reservas extrativistas e na sua 

população, consistem num ineditismo que em verdade as acompanha desde a sua 

formação a partir de uma conquista histórica, verificando-se também a consagração 

de um modelo de participação ativa das populações extrativistas e na gestão dos 

recursos naturais, pontuando-se que seus representantes, conforme determinação 

legal, funcionam como cogestores, resultado de um grande avanço no que é 

pertinente ao equilíbrio entre desenvolvimento e conservação da natureza, 

consagrando-se primordialmente a participação da sociedade na gestão, resgatando-

se e se aperfeiçoando a sabedoria e cultura popular notadamente quando do plano 

de utilização das reservas. Sendo assim, da análise da sua constituição histórica, a 

participação das comunidades tradicionais e a sua importância e necessidade quando 

da implantação das reservas extrativistas como programa de políticas públicas, 

destaca-se a forma de administração e exploração da terra, a partir da compreensão 

das razões históricas das lutas dos extrativistas e suas reivindicações, a noção de 

coletividade inclusive existente na legislação pertinente à sua regulação. 

Assim, a análise da consulta realizada diretamente ao Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, buscava dados acerca da importância 

da criação das reservas extrativistas, das informações que possam estar acessíveis à 

comunidade tradicional, e efetividade da participação cidadã nessas unidades de 

conservação, considerando que se trata tal Instituto de uma autarquia federal que é 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e que possui atribuições de proposição, 

implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de 

conservação  no Brasil, bem como a execução de políticas relativas ao uso sustentável 

dos recursos naturais renováveis e apoio ao extrativismo, e ainda das populações 
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tradicionais. Porém da consulta realizada através de correspondência eletrônica, 

inicialmente se obteve resposta quanto ao seu recebimento e que estaria sendo 

encaminhada ao setor responsável para o processamento e envio das respostas 

contidas no questionário. Entretanto, não foi recebido nenhum contato ou resposta até 

a conclusão do estudo, mesmo após haver sido reiterado o pedido. 

A ausência de resposta, considerando a legislação brasileira, especialmente 

quanto à matéria ambiental previsto na lei 10.650/2003, vai de encontro ao princípio 

da informação, demonstrando uma deficiência da participação popular, educação e 

justiça ambiental, diante da obrigatoriedade dos órgãos da administração pública, 

direta ou indireta e integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente em permitir o 

acesso a informações seja por qualquer meio. Ademais, tal fato se agrava em 

decorrência da recente assinatura do Acordo Regional sobre Acesso à Informação, 

Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina 

e no Caribe - Acordo de Escazú, pelo Brasil, cujo objetivo é reforçar a aplicação do 

princípio 10 da Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento na América 

Latina que trata sobre os direitos de acesso à informação, participação pública e 

acesso à justiça em assuntos ambientais. 

No entanto, diante da ausência de informações, o estudo prossegue apenas 

através da análise de dados que são publicamente disponibilizados via rede mundial 

de computadores, constatando-se por meio dos gráficos e relatórios aferidos através 

de sistemas de análise e monitoramento de gestão do ICMBio, bem como pelo método 

de avaliação rápida e priorização da gestão de Unidades de Conservação, e 

especificamente das reservas extrativistas, que segundo os critérios estabelecidos 

que comportam os resultados, produtos, serviços, planejamento, insumos, impactos 

territorial e de gestão, são observadas dentro de um contexto político, as políticas 

nacionais de fomento à aplicação das leis e participação social, notadamente pelo 

exercício da cidadania. 

Da formação e funcionamento das reservas extrativistas, compreendeu-se que 

a participação da comunidade nos seus conselhos, sejam os deliberativos, 

administrativos e ainda gestores também decorre do cumprimento do roteiro legal para 

criação das reservas, no qual é nítido o sistema de responsabilidade compartilhada 

tal qual prevê a norma constitucional, com as definições de competências tanto para 

os órgãos estatais quanto para a comunidade local, e não só isso, mas também se 
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verificou que são definidos os critérios da participação e de consulta que envolvem os 

povos e comunidades das reservas nas decisões em todos os níveis. 

Sendo assim, do processo de criação das reservas extrativistas e da 

implementação da cogestão através dos seus conselhos deliberativos e execução dos 

planos de manejos, identificam-se práticas democráticas que atendem aos princípios 

e objetivos de um Estado de Direito Ambiental alicerçado na participação cidadã. 

De igual forma, assegura-se legalmente a participação da população tradicional 

em todas as fases da elaboração do plano de manejo, como nos estudos de fase I e 

II, na construção do plano de manejo participativo. Muito embora a participação da 

população tradicional nas reservas extrativistas esteja garantida formalmente na 

legislação que lhe é aplicada, seja na sua própria criação, na instituição do conselho 

deliberativo, nos planos de manejo, utilização e desenvolvimento, a morosidade da 

burocracia institucional é um fator que dificulta a atuação dos conselheiros e sua 

relação com as comunidades por eles representada, enfatizando-se que dentre tais 

conselheiros, obrigatoriamente há a presença de representantes diretos da 

comunidade. 

Da análise dos gráficos percebe-se o crescimento da instituição dos conselhos 

deliberativos chegando a atingir a totalidade das reservas extrativistas, cumpre a 

política de inclusão social desse modelo de gestão essencial na promoção do 

gerenciamento de espaços e bens comuns, significando uma mudança na relação 

entre Estado e a sociedade civil, resultado de um anseio da própria população 

extrativista em integrar os processos de tomadas de decisões, desde a sua 

concepção. Desse modo, a participação cidadã na gestão de unidades de 

conservação de uso sustentável do tipo reservas extrativistas consagra uma 

ressignificar da relação dos seres humanos com a natureza. 

Por outro lado, considerando o gerenciamento das reservas extrativistas 

através de um conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações 

da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, observa-se que 

esse mesmo conselho deliberativo aprovará o plano de manejo da respectiva unidade, 

desde que compatível com os interesses locais. Todavia, conforme se depreende dos 

gráficos analisados, o número de planos de manejos, não corresponde exatamente 

ao número de reservas extrativistas criadas. 
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Assim, no que se refere à instituição dos planos de manejo nas unidades de 

conservação, a diferença numérica dos conselhos deliberativos criados, deve-se em 

razão do processo de criação desses planos ser demorado e burocrático, e de pouca 

eficiência, revelado pela coordenação de elaboração e revisão de plano de manejo do 

Instituto Chico Mendes de Conservação (ICMBio), ressaltando que os planos de 

manejo não são enxutos e integrados com o contexto da unidade, além de que, aponta 

como uma das principais dificuldades a necessidade de tentar fazer o planejamento 

mais completo possível que alcance todas as áreas e todos os programas de gestão 

que a unidade pode desenvolver, que vão desde o uso público, proteção, integração 

com o entorno e regularização fundiária à recuperação de áreas degradadas, somado 

à redução e limitação das equipes das unidades de conservação. Dessa forma é 

possível se verificar que mesmo diante da existência de conselhos deliberativos e 

planos de manejo, não ocorrendo na mesma proporção, não se permite identificar 

avanços na implementação das reservas extrativistas. Há um descompasso daquilo 

que prevê a lei – quanto à obrigatoriedade da participação da população tradicional, 

com o que ocorre na realidade, e a sua efetiva participação. 

Rememorando que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

assegura a ampla participação da população residente na unidade de conservação na 

elaboração do plano de manejo, e que este deverá ser realizado num prazo de cinco 

anos após a criação da unidade de conservação, contudo, não contém previsão de 

penalidade quando ocorre o descumprimento do prazo, o que desestimula a própria 

elaboração do plano.  Cumpre entender então que as reservas extrativistas foram 

inseridas no SNUC de forma estratégica para localiza-las no sistema de proteção 

nacional, porém, descaracterizando o tipo de participação da população tradicional na 

conservação de seus territórios deixando assim de ser a responsável total pela área 

para ser beneficiária da reserva extrativista, mas que por outro lado procurou observar 

a evolução da administração pública no que se diz respeito à identificação do interesse 

público de modo compartilhado com a população, o que resulta também num 

decréscimo da discricionariedade, bem como atende ainda à previsão constitucional 

do dever compartilhado de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Os dados coletados nos relatórios do objeto de estudo são específicos quanto 

à gestão das unidades de conservação e trazem também em especial, informações 

acerca da gestão das reservas extrativistas, havendo que se considerar que tal gestão 

tem também como característica a participação da sua população tradicional. Sendo 
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assim, revelando o relatório que objetivos específicos relacionados à biodiversidade 

são claramente expressos no plano de manejo das unidades de conservação, bem 

como há uma coerência dos planos e projetos desenvolvidos, a percepção de apoio 

das comunidades locais aos objetivos das unidades de conservação de uma maneira 

geral, inclusive das reservas extrativistas, alcança um nível intermediário de 

efetividade. O nível chega a ser insatisfatório quando consideradas as questões 

associadas ao desenho e planejamento, mesmo que tenha havido uma melhoria da 

participação social na definição de seu desenho e sua categoria de proteção. No 

entanto, os relatórios ainda apontam para um contexto político de que as políticas 

nacionais seguem o caminho de fomento à aplicação das leis que determinam a 

participação social. 

Constata-se tal tendência como uma constante criação de normas relativas à 

participação das populações tradicionais como ocorreu com a Comissão Nacional das 

Reservas Extrativistas Federais - Conarex, em abril de 2018, fruto de reivindicações 

surgidas dentro do grupo de trabalho sobre gestão compartilhada de unidades de 

conservação de uso sustentável, cuja finalidade central está na proteção das 

populações extrativistas, verificando sua participação juntamente com representantes 

do governo e da academia. 

Percebe-se então, que a legislação pertinente às reservas extrativista mantém 

a característica inicial quando do surgimento do embrião desse tipo de unidade de 

conservação, visto que a forma de exploração é mantida, inclusive com a preservação 

de uma identidade cultural, apesar dos desafios e dificuldades, da análise das 

informações contidas nos relatórios e pesquisa no endereço eletrônico do ICMBio, não 

existem informações acerca de alguma reserva extrativista que fora criada e, por não 

atender às imposições legais de exploração e funcionamento, terem que o contrato 

de concessão de direito real não renovado, o que demonstra, por fim, que as reservas 

extrativistas e a sua população especifica cumprem com a finalidade e objetivos 

descritos nos seus planos de utilização e desenvolvimento, previamente discutidos, 

delineados e determinados com a participação efetiva do cidadão ambiental. Tem-se 

que a participação da população tradicional nas reservas extrativistas seguiu um 

caminho de ressignicação da relação dos seres humanos com a natureza e afirmação 

de uma cidadania ambiental, notadamente quanto a gestão da unidade de 

conservação, na qual se identificam nos conselhos deliberativos práticas 

democráticas de gestão desses espaços.  
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ANEXOS 
 
 

Reservas extrativistas existentes no Brasil 

Código Cnuc Nome da 
Unidade de 
Conservação 

Coordenação 
regional 

Município UF Ato legal Área 
(hectares) 

0000.00.1563 RESEX 
Acaú-Goiana 

Cabedelo/PB 
(CR6) 

Goiana 
Caaporã  
Pitimbu 

PB/
PE 

DEC S/N, 
de 
26/09/2007 

6.676,79 

0000.00.0285 RESEX 
Arapixi 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Boca do Acre AM DEC S/N, 
de 
21/06/2006 

133.711,51 

0000.00.0273 RESEX 
Arióca 
Pruanã 

Belém/PA 
(CR4) 

Oeiras do 
Pará  
Bagre 

PA DEC S/N, 
de  
16/11/2005 

83.816,72 

0000.00.0220 RESEX 
Auatí-Paraná 

Manaus/AM 
(CR2) 

Japurá   
Fonte Boa 
Maraã 

AM DEC S/N, 
de 
07/08/2001 

146.949,38 

0000.00.0221 RESEX 
Barreiro das 
Antas 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Guajará-
Mirim 

RO DEC S/N, 
de 
07/08/2001 

106.198,52 

0000.00.1564 RESEX 
Chapada 
Limpa 

Parnaíba/PI 
(CR5) 

Chapadinha MA DEC S/N, 
de 
26/09/2007 

11.973,23 

0000.00.0222 RESEX 
Chico 
Mendes 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Sena 
Madureira  
Rio Branco 
Capixaba  
Xapuri   
Brasiléia  
Assis Brasil 
Epitaciolândi
a 

AC DEC 
99.144, de 
12/03/1990 

931.542,94 

0000.00.0223 RESEX 
Chocoaré-
Mato Grosso 

Belém/PA 
(CR4) 

Santarém 
Novo  
São João 
das Pirabas 
Maracanã  
Igarapé-Açú 

PA DEC S/N, 
de 
16/12/2002 

2.783,20 

0000.00.0226 RESEX da 
Mata Grande 

Belém/PA 
(CR4) 

Davinópolis  
Senador La 
Rocque  
João Lisboa  
Imperatriz 

MA DEC 532, 
de 
20/05/1992 

11.431,66 

0000.00.0253 RESEX de 
Canavieiras 

Porto Seguro 
(CR7) 

Una  
Canavieiras  
Belmonte 

BA DEC S/N, 
de  
05/06/2006 

100.688,41 

0000.00.1808 RESEX de 
Cassurubá 

Porto Seguro 
(CR7) 

Caravelas  
Alcobaça 
Nova Viçosa 

BA DEC S/N 
de  
05/06/2009 

100.578,38 

0000.00.0279 RESEX de 
Cururupu 

Belém/PA 
(CR4) 

Apicum-Açu  
Bacuri  
Serrano do 
Maranhão  
Cururupu 
Porto Rico 
do Maranhão 

MA DEC S/N, 
de 
02/06/2004 

186.056,73 
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0000.00.0286 RESEX de 
Recanto das 
Araras de 
Terra Ronca 

Lagoa 
Santa/MG 
(CR11) 

São 
Domingos  
Guarani de 
Goiás  
Correntina 

GO DEC S/N, 
de 
11/09/2006 

12.349,33 

0000.00.0228 RESEX de 
São João da 
Ponta 

Belém/PA 
(CR4) 

São João da 
Ponta  
São Caetano 
de Odivelas 
Curuçá 

PA DEC S/N, 
de 
13/12/2002 

3.409,49 

0000.00.1517 RESEX do 
Alto Juruá 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Marechal 
Thaumaturgo  
Jordão  
Porto Walter  
Tarauacá 

AC DEC 
98.863, de 
23/01/1990 

537.949,36 

0000.00.0274 RESEX do 
Alto 
Tarauacá 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Tarauacá  
Jordão  
Marechal 
Thaumaturgo 

AC DEC S/N, 
de 
8/11/2000 

150.924,09 

0000.00.0230 RESEX do 
Baixo Juruá 

Manaus/AM 
(CR2) 

Juruá  
Uarini 

AM DEC S/N, 
de 
01/08/2001 

178.038,92 

0000.00.0231 RESEX do 
Batoque 

Cabedelo/PB 
(CR6) 

Aquiraz  
Cascavel 

CE DEC S/N, 
de 
05/06/2003 

601,45 

0000.00.0232 RESEX do 
Cazumbá-
Iracema 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Manoel 
Urbano 
Sena 
Madureira 

AC DEC S/N, 
de 
19/10/2002 

754.987,10 

0000.00.1519 RESEX do 
Ciriaco 

Belém/PA 
(CR4) 

Cidelândia 
Imperatriz 

MA DEC S/N, 
de 
17/06/2010 

8.106,63 

0000.00.0240 RESEX do 
Extremo 
Norte do 
Estado do 
Tocantins 

Belém/PA 
(CR4) 

Carrasco 
Bonito  
Sampaio  
Buriti do 
Tocantins 

TO DEC 535, 
de 
20/05/1992 

9.070,60 

0000.00.0242 RESEX do 
Lago do 
Capanã 
Grande 

Manaus/AM 
(CR2) 

Manicoré  
Tapauá  
Beruri 

AM DEC S/N, 
de  
03/06/2004 

304.313,44 

0000.00.0233 RESEX do 
Lago do 
Cuniã 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Porto Velho RO DEC3.238, 
de 
10/11/1999 
;  
DEC 
3.449, de 
09/05/2000 

50.604,27 

0000.00.0234 RESEX do 
Mandira 

Rio de 
Janeiro/RJ 
(CR8) 

Cananéia SP DEC S/N, 
de 
13/12/2002 

1.177,81 

0000.00.0235 RESEX do 
Médio Juruá 

Manaus/AM(C
R2) 

Carauari AM DEC S/N, 
de 
04/03/1997  
DEC S/N, 
de 
13/10/2014 

286.954,81 

0000.00.1606 RESEX do 
Médio Purús 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Pauini  
Lábrea 
Tapauá 

AM DEC S/N, 
de 
08/05/2008 

604.235,97 
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0000.00.1520 RESEX do 
Quilombo 
Flexal 

Belém/PA 
(CR4) 

Mirinzal MA DEC 536, 
de 
20/05/1992 

9.338,45 

0000.00.1518 RESEX do 
Rio Cajari 

Belém/PA 
(CR4) 

Mazagão  
Laranjal do 
Jari  
Vitória do Jari 

AP DEC 
99.145, de 
12/03/1990 

532.404,51 

0000.00.0238 RESEX do 
Rio do 
Cautário 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Guajará-
Mirim  
Costa 
Marques 

RO DEC S/N, 
de 
07/08/2001 

75.125,50 

0000.00.0239 RESEX do 
Rio Jutaí 

Manaus/AM 
(CR2) 

Jutaí AM DEC S/N, 
de 
16/07/2002 

275.515,82 

0000.00.0256 RESEX do 
Rio Ouro 
Preto 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Guajará-
Mirim  
Nova 
Mamoré 

RO DEC 
99.166, de 
13/03/1990 

204.632,81 

0000.00.0288 RESEX 
Gurupá-
Melgaço 

Belém/PA 
(CR4) 

Melgaço  
Gurupá  
Breves 

PA DEC S/N, 
de 
30/11/2006 

145.574,11 

0000.00.0241 RESEX Ipaú-
Anilzinho 

Belém/PA 
(CR4) 

Baião PA DEC S/N, 
de 
14/06/2005 

55.835,01 

0000.00.1628 RESEX Ituxí Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Lábrea AM DEC S/N, 
de 
05/06/2008 

776.329,64 

0000.00.0287 RESEX Lago 
do Cedro 

Chapada dos 
Guimarães/MT 
(CR10) 

Aruanã  
Cocalinho 

GO DEC 
S/N,de 
11/09/2006 

17.178,05 

0000.00.0243 RESEX Mãe 
Grande de 
Curuçá 

Belém/PA 
(CR4) 

Curuçá 
Marapanim 
São Caetano 
de Odivelas 
São João da 
Ponta 

PA DEC S/N, 
de 
13/12/2002 

36.678,78 

0000.00.0244 RESEX 
Mapuá 

Belém/PA 
(CR4) 

Breves 
Anajás 

PA DEC S/N, 
de 
20/05/2005 

93.747,66 

0000.00.0227 RESEX 
Maracanã 

Belém/PA 
(CR4) 

Maracanã 
Igarapé-Açú  
Magalhães 
Barata  
Salinópolis  
Santarém 
Novo  
São João de 
Pirabas 

PA DEC S/N, 
de 
13/12/2002 

30.179,65 

0000.00.3134 RESEX 
Marinha 
Cuinarana 

Belém/PA 
(CR4) 

Magalhães 
Barata 

PA DEC S/N, 
de 
10/10/2014 

11.036,41 

0000.00.0245 RESEX 
Marinha da 
Baia do 
Iguapé 

Porto Seguro 
(CR7) 

Maragogipe  
Cachoeira  
São Félix 
Saubara 

BA DEC S/N, 
de 
11/08/2000
;  
LEI 
12.058, de 
13/10/2009 

10.082,59 
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0000.00.0246 RESEX 
Marinha da 
Lagoa do 
Jequiá 

Cabedelo/PB 
(CR6) 

Jequiá da 
Praia  
Coruripe 

AL DEC S/N, 
de 
27/09/2001 

10.196,69 

0000.00.0247 RESEX 
Marinha de 
Araí-Peroba 

Belém/PA 
(CR4) 

Augusto 
Corrêa 

PA DEC S/N, 
de 
20/05/2005
;  
DEC S/N, 
de 
10/10/2014 

62.578,12 

0000.00.0248 RESEX 
Marinha de 
Caeté-
Taperaçu 

Belém/PA 
(CR4) 

Bragança  
Tracateua 

PA DEC S/N, 
de 
20/05/2005 

42.489,81 

0000.00.0249 RESEX 
Marinha de 
Gurupi-Piriá 

Belém/PA 
(CR4) 

Viseu  
Augusto 
Correia 

PA DEC S/N, 
de 
20/05/2005 

72.789,93 

0000.00.0254 RESEX 
Marinha de 
Soure 

Belém/PA 
(CR4) 

Soure PA DEC de 
22/11/2001 

29.578,80 

0000.00.0250 RESEX 
Marinha de 
Tracuateua 

Belém/PA 
(CR4) 

Tracuateua  
Bragança  
Quatipuru 

PA DEC S/N, 
de 
20/05/2005 

27.864,50 

0000.00.0251 RESEX 
Marinha do 
Arraial do 
Cabo 

Rio de 
Janeiro/RJ 
(CR8) 

Arraial do 
Cabo  
Araruama  
Cabo Frio 

RJ DEC S/N, 
de 
03/01/1997 

51.677,39 

0000.00.0252 RESEX 
Marinha do 
Corumbau 

Porto Seguro 
(CR7) 

Porto Seguro  
Prado 

BA DEC S/N, 
de 
21/09/2000 

89.996,76 

0000.00.0225 RESEX 
Marinha do 
Delta do 
PARNA 

Parnaíba/PI 
(CR5) 

Araioses  
Ilha Grande 
Água Doce 
do Maranhão 

MA/
PI 

DEC S/N, 
de 
16/11/2000 

27.022,07 

0000.00.0255 RESEX 
Marinha do 
Pirajubaé 

Florianópolis/S
C (CR9) 

Florianópolis SC DEC 533, 
de 
20/05/1992 

1.712,10 

0000.00.3133 RESEX 
Marinha 
Mestre 
Lucindo 

Belém/PA 
(CR4) 

Marapanim PA DEC S/N, 
de 
10/10/2014 

26.464,88 

0000.00.3132 RESEX 
Marinha 
Mocapajuba 

Belém/PA 
(CR4) 

São Caetano 
de Odivelas 

PA DEC S/N, 
de 
10/10/2014 

21.027,80 

0000.00.1809 RESEX 
Prainha do 
Canto Verde 

Cabedelo/PB 
(CR6) 

Beberibe CE DEC S/N, 
de 
05/06/2009 

29.805,48 

0000.00.1810 RESEX 
Renascer 

Itaituba/PA 
(CR3) 

Prainha PA DEC S/N, 
de 
05/06/2009 

209.667,37 

0000.00.0280 RESEX Rio 
Iriri 

Itaituba/PA 
(CR3) 

Altamira PA DEC S/N, 
de 
05/06/2006 

398.997,61 

0000.00.0283 RESEX Rio 
Unini 

Manaus/AM 
(CR2) 

Barcelos 
Maraã 

AM DEC S/N, 
de 
21/06/2006  

849.693,35 

0000.00.1635 RESEX Rio 
Xingu 

Itaituba/PA 
(CR3) 

Altamira  
São Félix do 
Xingú 

PA DEC S/N, 
de 
05/06/2008 

303.004,70 
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0000.00.0257 RESEX 
Riozinho da 
Liberdade 

Porto 
Velho/RO 
(CR1) 

Cruzeiro do 
Sul  
Tarauacá   
Marechal 
Thaumaturgo  
Porto Walte 

AC/
AM 

DEC S/N, 
de 
17/02/2005 

324.905,93 

0000.00.0258 RESEX 
Riozinho do 
Anfrisio 

Itaituba/PA 
(CR3) 

Altamira  
Itaituba  
Rurópolis  
Trairão 

PA DEC S/N, 
de 
08/11/2004 

737.088,87 

0000.00.0259 RESEX 
Tapajós-
Arapiuns 

Itaituba/PA 
(CR3) 

Santarém  
Aveiro 

PA DEC S/N, 
de 
06/11/1998 

677.521,47 

0000.00.0282 RESEX 
Terra Grande 
Pracuúba 

Belém/PA 
(CR4) 

São 
Sebastião da 
Boa Vista  
Curralinho 
Anajás  
Breves  
Muaná 

PA DEC S/N, 
de 
05/06/2006 

194.870,38 

0000.00.0260 RESEX 
Verde para 
Sempre 

Itaituba/PA 
(CR3) 

Porto de Moz  
Gurupá  
Brasil Novo  
Prainha 

PA DEC S/N, 
de 
08/11/2004 

1.289.379,7
4 

Fonte: Disponível em <Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 2009. 
RESEX Arapixi: Histórias e lutas de Um Povo. MMA/ICMBio. p. 23. > Acesso em 07 outubro 2017 

 
 
 
Questionário enviado e submetido ao ICMBio 

1. Nos processos de criação das Resex ocorre sempre a participação direta da comunidade 

(população tradicional)? 

2. Se há como precisar se nos processos de criação das Resex (ou apontar em quais delas) 

houve a iniciativa direta da comunidade (população tradicional)? 

3. Nos Conselhos deliberativos da Resex há sempre a presença ou participação direta da 

comunidade (população tradicional)? 

4. Há periodicidade das reuniões das Resex/conselhos e com a participação/convocação 

direta da comunidade (população tradicional)? 

5. Há publicidade das atas de reuniões das Resex/conselhos? Em quais meios de 

publicidade? Virtual, impresso ou outros? A sociedade em geral tem acesso? 

6. Em todas as Resex os Conselhos deliberativos estão formados e ativos, com a 

participação das comunidades tradicionais? 

7. As tomadas de decisões nas Resex competem aos Conselhos deliberativos ou existe 

alguma forma de participação direta das comunidades tradicionais? 

 

http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/RESEX%20Arapixi_HISTORIAS_E_LUTAS_DE_UM_POVO_2009.pdf
http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/RESEX%20Arapixi_HISTORIAS_E_LUTAS_DE_UM_POVO_2009.pdf

