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RESUMO 

 

As Unidades de Conservação (UC’s) têm como instrumentos norteadores da gestão os 

Conselhos e o Plano de Manejo, previstos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC, 2000) da natureza no Brasil. E estes representam, em tese, mecanismos possíveis 

para se garantir a participação da sociedade. Porém, estas instâncias tendem a funcionar, na 

prática, como uma instância assegurada pela legislação, e nem sempre estão formatadas para 

atender às demandas sociais envolvidas no processo de gestão.  A presente tese teve como 

objetivo trazer para a cena principal os Conselhos de Gestão de Parques, com base na noção 

de grupo social, tendo como campo de pesquisa o Parque Estadual da Pedra Branca e o 

Parque Nacional da Tijuca, parques urbanos localizados no Rio de Janeiro. Para este fim, os 

Conselhos são entendidos “como campo de interação entre o individual e o coletivo, espaço 

dinâmico, de movimento contínuo, de interlocução entre os diferentes atores sociais”. O 

referencial teórico adotado enfatizou a perspectiva de Edgar Morin, base filosófica 

orientadora das discussões ao longo da tese, para uma abordagem psicossocial desse campo 

de estudo e pesquisa. A reflexão desta tese partiu do modelo brasileiro de gestão de áreas 

protegidas, dos aportes da Psicologia Social, com ênfase nos processos grupais, tendo como 

objetivo o delineamento dos parâmetros conceituais, para o mapeamento e a compreensão do 

funcionamento dos Conselhos de Gestão de Parques. O caminho teórico-metodológico para o 

desenvolvimento da pesquisa de campo teve como base a pesquisa–ação e os estudos sobre 

processos grupais, com o intuito de construir uma pesquisa psicossocial integrada. Os 

resultados obtidos ao longo da pesquisa vêm reafirmar que a realidade dos Conselhos de 

Gestão ainda se encontra afastada dos elementos centrais das políticas públicas de áreas 

protegidas, em seu compromisso de gestão participativa. Nesta perspectiva, a pesquisa indica 

que o funcionamento dos Conselhos de Gestão requer a busca de pactos sociais entre 

interesses e interpretações distintas da realidade para a construção coletiva, nos quais as 

relações sociais e a própria relação sociedade-natureza devem ser compreendidas em novas 

bases, sob um olhar psicossociológico que inclua o ser humano e sua subjetividade, em uma 

construção compartilhada do espaço público. Neste contexto, a gestão de áreas protegidas 

deve pressupor esses Conselhos, para além da dimensão técnica destes espaços formais 

previstos pela legislação e, portanto, como instâncias complexas de interação e diálogo social, 

como grupos sociais em movimento. 

 

  

 

 

 

Palavras-chave: Conselhos de Gestão de Parques, Pesquisa psicossocial integrada, Grupo 

social em movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Units of Conservation (UC’s) has as instruments guiding the management Councils and 

Management Plan, envisaged in the National System Units of Conservation (SNUC) nature in 

Brazil.  And these represent, in theory, possible mechanisms to ensure participation of 

society. However, these instances tend to work in practice as an instance backed by 

legislation, and are not always formatted to meet social demands involved in the management 

process. This thesis aimed to bring to the main scene the management Councils of Parks, 

based on the notion of social group, whose field research was the “Parque Estadual da Pedra 

Branca” and the “Parque Nacional da Tijuca”, urban parks located in Rio de Janeiro. To this 

end, the Councils are understood "as a field of interaction between the individual and the 

collective, dynamic space, continuous motion, the interactions between the different social 

actors." The theoretical approach emphasized the prospect of Edgar Morin, guiding 

philosophical basis of discussions throughout the thesis, a psychosocial approach to this field 

of study and research. The reflection of this thesis came from the Brazilian model of 

management of protected areas, the contributions of Social Psychology, with an emphasis on 

group processes. The theoretical and methodological framework for the development of the 

field research was based on action research and studies on Group processes, in order to build 

an integrated psychosocial research,  providing conditions through theoretical-methodological 

built to analyze and interpret these Councils, as social groups. The results of the research 

come over reaffirming that the reality of management Councils is still away from the core 

elements of public policies on protected areas in its commitment to participatory 

management. In this perspective, research indicates that the functioning of  management 

Councils requires the pursuit of social pacts between different interests and interpretations of 

reality to the collective construction, in which social relationships and the relationship 

between society and nature itself must be understood in new bases under a psychosociological 

approach that includes human being  and their subjectivity, in a construction shared public 

space. In this context, the management of protected areas must assume these Councils beyond 

the technical dimension of formal spaces provided for by law and therefore as instances of 

complex social interaction and dialogue, as social groups in movement. 

 

 

Keywords: Management Councils of Parks, Psychosocial integrated search, Group social in 

movement. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUÇÃO  

 

A essência humana da natureza está, em primeiro lugar, para o homem social; pois é 

o primeiro aqui que ela existe para ele na condição de elo com o homem, na 

condição de existência sua para o outro e do outro para ele; é primeiro aqui que ela 

existe como fundamento da própria existência humana, assim como também na 

condição de elemento vital da efetividade humana [...] Portanto, a sociedade é a 

unidade essencial completada do homem com a natureza, a verdadeira ressurreição 

da natureza, o naturalismo realizado do homem e o humanismo da natureza levado a 

efeito. (MARX, 2004, p. 106-107)  

 

 

1.1 Conservação da biodiversidade e suas interfaces com a questão humana 

 

A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) declarou o ano de 2010, Ano 

Internacional da Biodiversidade
1
, com o objetivo de promover a sensibilização e conservação 

da biodiversidade em todo o mundo e favorecer uma conduta ética com relação ao tema. Os 

principais objetivos desta iniciativa foram criar condições para expressar a importância da 

biodiversidade para o bem-estar das populações humanas, refletir sobre as conquistas 

alcançadas até o momento, com o objetivo de preservá-la, e imprimir esforços para reduzir o 

índice de perda da biodiversidade global. O ponto focal do Ano Internacional da 

Biodiversidade foi a 10ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica
2
, que 

aconteceu no Japão, em outubro de 2010, com a participação de mais de 100 países. As 

discussões na COP 10 foram pautadas pelo Terceiro Relatório do Panorama da 

Biodiversidade Global (GBO3)
3
, o qual aponta que nenhum  país cumpriu integralmente as 

metas de redução da perda da biodiversidade acordadas na Convenção da Diversidade 

                                                           
1
Ano Internacional da Biodiversidade – Diretrizes 2010 - Convenção sobre a Diversidade Biológica, Futerra 

Sustentability Communications, Julho/2009. Disponível em: <http://www.peaunesco.com.br/BIO2010/ 

Diretrizes_Gerais%20-%20Ano%20Internacional%20da%20 Biodiversidade%20-%202010.pdf> Acesso em set. 

2010. O termo biodiversidade - ou diversidade biológica - descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. 

As plantas, os animais e os microrganismos fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima 

industrial consumida pelo ser humano. Para entender o que é a biodiversidade, devemos considerar o termo em 

dois níveis diferentes: todas as formas de vida, assim como os genes contidos em cada indivíduo, e as inter-

relações, ou ecossistemas, na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras. Disponível em 

<http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/biodiversidade/> Acesso em out. 2010. 
2
 Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB, 1993), resultante da Rio 92, como o primeiro acordo mundial, 

inspirado pelo crescente compromisso da comunidade mundial para o desenvolvimento sustentável, com 191 

integrantes, a CBD tem quase uma participação universal. Para implementação da CDB, foi estabelecida a 

Conferência das Partes, órgão executivo com reuniões periódicas. Disponível em < http://www.cbd.int/>. Acesso 

em set.2010. 
3
 Panorama da Biodiversidade Global 3. Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica CDB. 

Disponível em <http:// www.cbd.int/GBO3> e < http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-pt.pdf > A 

edição brasileira está disponível para acesso online: www.mma.gov.br/portalbio. 

http://www.peaunesco.com.br/BIO2010/%20Diretrizes_Gerais%20-%20Ano%20Internacional%20da%20%20Biodiversidade%20-%202010.pdf
http://www.peaunesco.com.br/BIO2010/%20Diretrizes_Gerais%20-%20Ano%20Internacional%20da%20%20Biodiversidade%20-%202010.pdf
http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/biodiversidade/
http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/GBO3
http://www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-pt.pdf


2 

 

 

 

Biológica,  entre 2002
4
 e 2010. O relatório destaca também que a perda da biodiversidade 

global está alcançando um patamar quase irreversível, indicando, ainda, ser este um momento 

decisivo para uma mudança, conforme detalhado a seguir: 

 

 
As medidas tomadas durante as duas próximas décadas e a direção traçada no 

âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, determinarão se as condições 

ambientais relativamente estáveis das quais a civilização humana tem dependido, 

durante os últimos 10.000 anos, continuarão para além deste século. Se não formos 

capazes de aproveitar essa oportunidade, muitos ecossistemas do planeta se 

transformarão em novos ecossistemas, com novos arranjos sem precedentes, nos 

quais a capacidade de suprir as necessidades das gerações presentes e futuras é 

extremamente incerta.  (CDB, Panorama da Biodiversidade Global 3, 2010, p.15) 

 

 

          Após quase duas décadas da assinatura da CDB, resultante da Rio 92
5
, evento 

internacional,  marco  na formulação de políticas públicas de desenvolvimento e proteção da 

natureza em todo o mundo, a situação é ainda  preocupante para que seja garantida a 

viabilidade da vida na Terra e o bem-estar da humanidade. A Comissão sobre 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (CDS) criada durante a ECO 1992, desde 

então, vem conduzindo fóruns de discussão para  tratar dos três pilares do desenvolvimento 

sustentável: ambiental, social e econômico. Ao longo desse percurso, pode-se observar, 

através dos resultados das diversas conferências internacionais, um clima de frustração nas 

negociações, dificuldades em alcançar um consenso e de os governos lidarem com questões 

de desenvolvimento sustentável. Frente a tal situação, dois aspectos relevantes influenciam as 

decisões tomadas no âmbito da Comissão sobre Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas (CDS): os interesses específicos e soberanos de cada governo e a limitada participação 

da sociedade nessas discussões.  

          Em junho de 2012, no 20º. Aniversário da Rio-92, aconteceu a Rio+20, Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UNCSD) com os seguintes temas: a 

                                                           
4
 Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio + 10 (Johanesburgo, 24 de agosto a 4 de setembro 

de 2002). 
5
 A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo se reunido no Rio de 

Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a partir dela, com o 

objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global mediante a criação de novos níveis de cooperação entre 

os Estados, os setores-chaves da sociedade e os indivíduos, trabalhando com vistas à conclusão de acordos 

internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de meio ambiente 

e desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra, nosso lar... Proclama que:  

Princípio 1 - Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm 

direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza. Disponível em < 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576> Acesso em 

set. 2010. 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576
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economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e o 

quadro institucional para o desenvolvimento sustentável. Ao final da Conferência, o 

documento gerado com o título "O Futuro que Queremos" recebeu diversas críticas por estar 

restrito somente a planos para definição de objetivos futuros, delineando, assim, muito mais 

promessas que compromissos. Este evento de expressão mundial, embora não tenha 

apresentado resultados imediatos, provocou amplos debates e uma divulgação inédita das 

questões em foco
6
.  

          Os impasses, nesses fóruns, indicam que o maior problema na sociedade 

contemporânea é o modelo vigente de crescimento econômico, já que este se fundamenta em 

uma lógica dissociada do desenvolvimento humano/social. Ao longo dessas últimas décadas, 

um processo de globalização e de desenvolvimento tecnológico não trouxe soluções para a 

perda da biodiversidade global, entre outros problemas. Nesse embate, a questão parece ser a 

conciliação da lógica atual do modelo de crescimento econômico com o estabelecimento de 

condições sociais mais justas. Neste contexto, diante de tantos desafios globais, o que parece 

estar no centro do debate é o próprio sentido de existência humana, em um contexto de um 

novo paradigma de desenvolvimento que possa incorporar níveis mais complexos da 

realidade social, em uma condição de risco ambiental.  

          As concepções de Morin (1995; 2007), em relação ao pensamento complexo, podem 

servir de inspiração. O autor menciona ser fundamental uma nova lógica do pensamento, para 

uma re-leitura da relação sociedade e natureza, em um olhar integrado dos elementos que 

constituem esse campo como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo e o 

mitológico. E o autor (1987, p. 13) afirma estar cada vez mais convencido “de que os conceitos 

de que nos servimos para conceber a sociedade – toda a sociedade – estão mutilados e 

conduzem a ações mutiladoras”.  

          Essas considerações conduzem a uma reflexão mais aprofundada do modo de existir em 

sociedade, revelando “que estamos necessitando urgentemente de novas relações entre 

homem e natureza e, portanto, de novas relações entre os homens” (GIULIANI, 1998, p. 166). 

Morin (1987, p. 14) destaca que o problema fundamental da sociedade contemporânea é a 

própria dissociação entre indivíduo e sociedade. Para o autor é necessário que se rearticule 

indivíduo-sociedade, como também, o que parece impossível, a articulação entre a esfera 

                                                           
6
 A Organização das Nações Unidas (ONU ) registrou uma participação 2,6  maior que a Rio 92, indicou  

também uma enorme” interação virtual, “desde novembro do ano passado, as conversas online tiveram 

participação de 50 milhões de pessoas. Ainda segundo as Nações Unidas, no Twitter, a entrada 'Rio+20' 

apareceu mais de um bilhão de vezes em inglês, e no Facebook, mais de um milhão”. (PORTAL G1,2012) 
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biológica e a esfera “antropossocial”. Este desafio materializa-se no cerne do pensamento 

ocidental, representado por um pensamento dicotomizado das relações, seja do homem com a 

natureza, seja do homem com seus “iguais”. Nesse sentido, o que está em questão são as 

crenças e valores vigentes que permeiam os modelos de desenvolvimento e as organizações 

sociais. E, desta maneira, as práticas sociais atuais materializam-se como formas 

consolidadas, que refletem premissas relativas a tal dicotomia.  

          Assim, o tema da conservação da biodiversidade e suas interfaces com a questão 

humana parece ser um dos maiores desafios da humanidade neste século, exigindo uma visão 

integrada e complexa sobre os problemas relacionados ao desenvolvimento.  Como menciona 

Morin (1996), a realidade se organiza de modo complexo, por isso requer para a sua 

compreensão uma lógica interpretativa baseada em um pensamento complexo. Segundo 

Morin (2002), esta abordagem identifica a unidade humanidade e planeta, conforme discutido 

pelo autor:  

 

 

As sociedades atuais são incapazes de tratar os problemas planetários fundamentais. 

É vital que elas se associem, daí a alternativa associação ou barbárie. Mas essa 

associação deveria fazer emergir uma sociedade de um tipo novo, uma sociedade- 

mundo. 

Não podemos equacionar os problemas globais do planeta enquanto estivermos num 

conhecimento fragmentado em disciplinas fechadas; é preciso uma reforma do 

pensamento que nos permitisse conceber os problemas fundamentais e os problemas 

globais que nosso conhecimento atual reduz a migalhas. Não podemos pensar nem 

de maneira local nem global. Eles se interpelam sem parar, interpenetram e se 

confundem. Daí a necessidade de um pensamento complexo. (MORIN, 2002, p. 4) 

 

 

          Morin (1986; 1996) destaca que a lógica do pensamento deveria ter como fundamento 

ligar o que está disperso. A realidade se organiza de modo complexo e, por esta razão, “o 

pensamento complexo nos abre o caminho para compreender melhor os nossos problemas 

humanos”(MORIN,1996,p.5). Neste sentido, Morin (1996) propõe uma evolução 

paradigmática, na qual se possam identificar novas possibilidades de compreensão entre 

natureza e sociedade, pois “o existir se baseia na indissociabilidade entre natureza e 

sociedade, e no compartilhamento de uma realidade comum, na qual um estado de influência 

recíproca e permanente define o movimento” (IRVING, 2010, p.124). 

          É exatamente com base nessa questão que são discutidas, nesta tese, as políticas 

públicas de proteção da natureza, no sentido de construção de propostas que articulem:  

natureza e sociedade, subjetividade e objetividade, entendido o ser humano em todas as suas 

dimensões física, psíquica e social.  Esta reflexão, parte do pressuposto que é necessário 

“recuperar o indivíduo na intersecção de sua história com a história de sua sociedade, pois 
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apenas este conhecimento nos permitiria compreender o homem como produtor da história” 

(LANE, 1989a, p. 13). E assim, como afirma Bock et al, (2007, p.52) compreender sujeito e 

sociedade em um movimento contínuo, “em uma dialética subjetividade-objetividade que traz 

a possibilidade de superar explicações que apenas justapõem indivíduo e sociedade e permite 

que, ao se falar do sujeito, fale-se, necessariamente, da realidade social da qual participa”.  

  Essa perspectiva teórica parece também fundamental para as políticas públicas 

globais, como identificado, principalmente, na Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(CDB), que estabelece “o uso sustentável dos seus componentes e a divisão justa e equitativa 

dos benefícios provenientes do uso dos recursos genéticos”(CDB, 1992, p.9).  Portanto, a 

CDB reflete um novo olhar no que se refere à proteção da biodiversidade, resgatando em seu 

discurso, uma visão integradora na relação sociedade e natureza, representando assim um 

importante marco global relacionado à discussão ambiental e social do desenvolvimento, 

constituindo um ponto de partida na reflexão proposta.  

          Entretanto, para a efetivação desta proposta há ainda um longo caminho a ser trilhado. 

Isto porque, conforme discutido anteriormente, a lógica do pensamento contemporâneo 

fragmenta a realidade. Morin (1986) indica a necessidade de mudança dessa lógica, de uma 

consciência sobre as interações e articulações existentes entre indivíduo, sociedade e natureza,  

ressaltando que   

 

 

em suas interações os indivíduos produzem a sociedade, e esta produz os indivíduos   

que a produzem. Tudo isso acontece num circuito em espiral, por meio da evolução 

histórica. Para compreender a sociedade dessa maneira, é necessária uma mudança 

bastante profunda em nossas estruturas mentais. ( MORIN, 1986, p.2) 

 

 

 

          Assim, o delineamento apresentado fomenta a seguinte questão: Como possibilitar uma 

mudança das práticas vigentes que venham a favorecer um novo pensar no qual a sociedade 

seja indissociável da natureza?   
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1.2  Abordagem da Pesquisa - Conselhos gestores de UC’s como locus de expressão do 

grupo social7  

 

          Com esta inspiração, no plano da CDB, um tema estratégico sobre esta possível “re-

ligação” se reflete nas concepções e ideologias que orientam o processo de criação, 

implantação e gestão das denominadas áreas protegidas, conceituadas, de acordo com a 

International Union for Conservation of Nature (IUCN), como “espaço geográfico claramente 

definido, reconhecido, dedicado e gerido, através de meios legais ou outros igualmente 

eficientes, com o fim de obter, no longo prazo, a conservação da natureza associada aos 

serviços do ecossistema e os valores culturais” (DUDLEY, 2008, p.8). Essas áreas, de 

distribuição global, são criadas com o objetivo de conservação do patrimônio natural e 

constituem estratégias fundamentais no âmbito dos compromissos da CDB.   No entanto, 

historicamente, elas foram resultado de um processo e de uma ideologia baseados na cisão 

sociedade e natureza, segundo a concepção do “mito moderno da natureza intocada” 

(DIEGUES, 2001) que influenciou a lógica contemporânea de proteção da natureza, 

globalmente. 

          Essa ideologia orienta também o caso específico do Brasil que, para atender aos 

compromissos globais da CDB, instituiu a Lei nº 9985/2000, regulamentada pelo Decreto 

n4.340/2002, que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

cujo objetivo é sistematizar e normatizar as categorias prioritárias de áreas protegidas no 

Brasil. Conforme o SNUC, as Unidades de Conservação (UC´s) são definidas como “espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos sob regime especial de administração, no qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção” (BRASIL, 2000 e 2002b). Por seu escopo e visão sistêmica, este 

documento legal representa um avanço significativo na legislação ambiental brasileira, ao 

prever a participação social em todos os níveis do processo. Isto porque reconhece a 

importância da diversidade de ecossistemas, afirmando o compromisso de gestão participativa 

das UC’s, ao determinar a obrigatoriedade de consultas públicas para a sua criação, o 

estabelecimento de Conselhos de Gestão, minimamente paritários entre governo e 

                                                           
7
 O grupo social concebido como processo grupal dentro de uma perspectiva dialética de construção contínua, 

considerando seu caráter histórico e suas interações sociais (LAPASSADE, 1983; LANE, 1984; LEWIN, 

1973a). 
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representações da sociedade, bem como a construção de Planos de Manejo
8
.   Os Conselhos 

de Gestão e os Planos de Manejo, previstos no SNUC (2000), constituem instrumentos 

norteadores para a gestão e funcionam, em tese, como mecanismos possíveis para garantir a 

participação da sociedade no processo.  Como afirma Irving, 

 
“no processo de gestão o compromisso de participação social ilustra a  possibilidade 

de uma nova percepção: a de que o êxito desta política de proteção da natureza 

depende do efetivo engajamento das populações locais e dos diferentes atores 

sociais no processo de gestão e decisão política, a partir da internalização da 

natureza como patrimônio coletivo e da integração da área protegida com a dinâmica 

socioeconômica do entorno”. (IRVING, 2010, p.38) 

 

 

          Nesse contexto, a gestão de Unidades de Conservação tem como compromisso a 

participação da sociedade no processo. No entanto, o que se percebe é uma dificuldade de 

efetivação destes instrumentos de gestão. Como destacam Irving et al (2006, p. 61-62), “a 

questão central, neste movimento, é como operacionalizar essas instâncias democratizantes, 

de modo que os Conselhos deixem de ser apenas instrumentos previstos por lei para 

referendar iniciativas governamentais”. 

           O cerne desta questão parece indicar o que Morin (2007, p.59) destaca como a lógica 

do pensamento vigente, herança da modernidade, que tem como fundamento uma 

racionalidade científica que “implica uma visão de mundo classificadora, analítica, 

reducionista, numa causalidade unilinear” em uma concepção mecanicista do ser humano, 

fragmentada do mundo (MORIN, 2007, p. 23). Neste sentido, os Conselhos de Gestão de 

Unidades de Conservação (BRASIL, 2000; 2002), na lógica vigente, parecem reproduzir uma 

“visão tecnicista”, “burocrática”, apenas uma solução formal para os problemas imediatos de 

gestão de áreas protegidas. E, portanto, estes refletem um modelo de políticas públicas de 

proteção da natureza que ainda se configura em um processo de tomada de decisões 

centralizado pelo poder público, tipificando a cisão entre sociedade e Estado. Para Morin 

(2007, p. 70) para uma mudança nesta lógica, “é preciso admitir que nosso sistema lógico é 

insuficiente, o qual só encontra uma parte do real. A racionalidade, de todo modo, jamais tem 

a pretensão de esgotar num sistema lógico a totalidade do real, mas tem a vontade de dialogar 

com o que lhe resiste”. E, conforme argumentado por Loureiro (2006), um modelo de 

                                                           
8
 LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. Art. 2º XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o 

qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas 

físicas necessárias à gestão da unidade. 
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proteção à natureza em uma alternativa por uma globalização social e ecologicamente justa, 

pressupõe a busca por relações sociais democratizadas, fundadas nos princípios da equidade, 

que possam garantir um processo participativo, de corresponsabilidades, que privilegie a 

diversidade, o espaço de diálogo e, portanto, novas relações sociais.  

Loureiro (2006, p. 76) complementa o argumento: 
 

 

Objetivamente, pensar em uma sociedade, em termos ecológicos, implica pensar em 

modelos societários que, através de repartição das condições materiais de produção e 

de uma democracia e cidadania substantivas, garantam a liberdade e o 

desenvolvimento das potencialidades humanas, pautados em uma nova ética na 

relação sociedade-natureza. 

 

 

          Assim, em um olhar psicossocial sobre os Conselhos de Unidades de Conservação, a 

proposta de gestão participativa não pode se reduzir a uma perspectiva técnica de processo, 

mas deve envolver uma concepção que favoreça o movimento do grupo social. E, neste 

sentido, os Conselhos devem ser interpretados como espaços de manifestação dos diferentes 

interesses e percepções sociais. E, o compromisso de gestão participativa, por esta via, deve 

ser interpretado como um processo que “exige” protagonismo
9
 e corresponsabilidade de todos 

os envolvidos, na gestão de áreas protegidas. Nesta perspectiva, estes Conselhos de Gestão de 

UC’s passam então a ser entendidos como “espaços” para a livre expressão, nos quais os 

indivíduos podem exercer uma crítica autorreflexiva, assegurando-se, o agir comunicativo 

(HABERMAS, 1982). E, por todas essas razões, os Conselhos gestores de UC’s representam 

locus potenciais de expressão do grupo social. Sendo assim, quais os desafios para a 

constituição e o funcionamento dos Conselhos de Gestão de UC’s, estes entendidos como 

arenas de diálogo, de interlocução entre os diferentes atores sociais?    

 

 

1.3 Objetivo da tese -  para entender a pesquisa 

  

          Com base nos argumentos anteriormente discutidos, a proposta da tese é trazer para a 

cena principal os Conselhos de Gestão de UC´s, enquanto grupo social e as questões humanas 

envolvidas, no âmbito do fazer coletivo, a partir de um olhar do ser humano, em constante 

relação com o outro, no grupo e com os demais grupos, em sociedade (MORIN, 1986; 2007). 

O desenvolvimento humano considerado em uma perspectiva cultural e relacional, ou seja, 

                                                           
9
 A origem etimológica da palavra, derivada do grego protagnistés,  se refere ao ator principal no teatro grego ou 

o que ocupa papel central em um acontecimento (MICHAELIS, 2012). A expressão protagonismo aqui é 

identificada pela concepção de empoderamento, pela condição de ser sujeito da ação.  O cerne do protagonismo, 

portanto, é a participação ativa e construtiva na vida da sociedade.  
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dos grupos sociais. Neste sentido, em uma perspectiva psicossocial, os grupos sociais são 

entendidos como fenômeno natural do existir, campo das relações sociais, de subjetividade, 

que pressupõe o esforço de cada um e do grupo para lidar com os conflitos, representados 

pelas diferenças, pelos diversos interesses (LANE, 1989; MAILHOT, 1985). A presente tese 

busca, assim, ampliar a reflexão acadêmica sobre a gestão de UC’s em uma interpretação dos 

conselhos como campo de interação social.  

          Para fins da presente tese, a categoria de manejo Parque foi escolhida por exemplificar 

as questões anteriormente discutidas e, portanto, ilustrar os desafios a serem enfrentados na 

consolidação das políticas públicas de proteção da natureza. Segundo Diegues (2001, p. 13), 

os Parques se constituíram a partir de uma concepção do “mito da natureza intocada”, o que 

caracterizou uma relação dicotomizada entre sociedade e natureza. E, em consonância com 

essa orientação ideológica, o Sistema de Unidade de Conservação (SNUC) (BRASIL, 2000) 

classifica a categoria de manejo Parque como uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral, e, assim, “tem como objetivo básico preservar a natureza, sendo admitido em seu 

interior apenas o uso indireto dos recursos naturais” 
10

.  Desta forma, o Parque, desde a sua 

origem, expressa um contexto de conflitos entre o uso do território e a conservação da 

biodiversidade, traduzindo-se em um espaço potencial de problemas e dificuldades para a 

gestão pública. Neste sentido, os Parques fazem emergir o debate sobre os desafios a respeito 

da gestão de áreas protegidas. Como argumentam Irving e Matos (2006): 

 

 

Os Parques Nacionais constituem categorias de manejo essenciais, em termos de 

estratégias globais de conservação da biodiversidade, uma vez que são categorias de 

manejo de reconhecimento e distribuição internacional, e tipificam, como nenhuma 

outra, os desafios para a gestão, decorrentes de processos históricos de cisão 

sociedade-natureza, característicos nas sociedades modernas. (IRVING & MATOS, 

2006, p.91) 

 

 

          Mediante o exposto, os Parques podem ser interpretados como uma categoria de 

manejo de UC’s estrategicamente fundamental para a proteção da biodiversidade no Brasil, 

conforme discutido por Irving e Matos (2006), e foco prioritário de políticas públicas tanto 

estaduais quanto federais.   

                                                           
10

 O SNUC normatiza as Unidades de Conservação em 12 categorias de manejo, agrupadas em duas tipologias 

que diferem por sua forma de acesso e uso dos recursos naturais: as Unidades de Conservação de Proteção 

Integral (UCPI) e as de Uso Sustentável (UCUS)
10

.Segundo o SNUC, as UC’s de Proteção Integral têm como 

objetivo básico “preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais”. E as 

UC’s de Uso Sustentável têm como objetivo básico “compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais” (BRASIL, 2000). 
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          Frente a essas questões, o presente estudo voltou-se para os Parques localizados no 

Estado do Rio de Janeiro, especificamente os Parques urbanos
11

. Estes tipificam, desde a sua 

criação, Unidades de Conservação sujeitas a fortes impactos decorrentes da relação entre o 

uso da terra e as demandas de conservação da biodiversidade, em função do crescimento 

demográfico, da ocupação desordenada do solo e dos impactos sobre o patrimônio natural, o 

que tende a gerar um contexto socioambiental complexo, caracterizado por conflitos de toda 

ordem. E, como reafirmam ainda, Irving, Giuliani e Loureiro (2006, p.13) “os parques 

nacionais, como categoria de manejo de proteção integral, representam uma situação 

emblemática que tipificam como nenhuma outra categoria de manejo a cisão sociedade-

natureza o que acaba por resultar em conflitos de diversas naturezas”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          Dessa forma, com base nessas reflexões e estudos aprofundados do Grupo de Pesquisa 

Governança, Biodiversidade, Áreas Protegidas e Inclusão Social (GAPIS/Lattes/CNPq) 

associado ao Programa EICOS – UFRJ e ao INCT/PPED/CNPq, relacionados ao Projeto 

Observatório de Governança e Áreas Protegidas, a proposta da tese foi estudar os Parques 

localizados no Estado do Rio de Janeiro. Para tal, foi realizado um levantamento dos Parques 

situados no Rio de Janeiro com o objetivo de selecionar o campo de estudo, tendo sido 

elaborada uma Matriz Síntese (APÊNDICE 1), que caracteriza o contexto de cada um dos 

Parques localizados no Rio de Janeiro. Os critérios de seleção tiveram como fundamento 

principal o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (BRASIL, 2000, 2002)
12

, 

e, por conseguinte, a   proposta de gestão participativa das áreas protegidas.  

          Dessa forma, os critérios de escolha dos Parques localizados no Rio de Janeiro para o 

delineamento do campo de pesquisa da tese foram os seguintes:  

1 - Existência do Conselho de Gestão e  operacionalidade do Plano de Manejo;  

2 - Parques Estaduais e/ou Federais situados em área urbana e sujeitos a processos 

crescentes de urbanização, que, portanto, tipificam uma área protegida sujeita a fortes 

impactos de diferentes origens, o que tende a gerar um contexto socioambiental 

complexo, caracterizado por conflitos e tensões de toda ordem. 

           De acordo com a Matriz Síntese de Contextualização dos Parques localizados no 

Estado do Rio de Janeiro (APÊNDICE 1), os Parques que atenderam aos critérios 

estabelecidos e selecionados para o presente estudo foram o Parque Estadual da Pedra Branca 

                                                           
11

 Urbano definido como o que é relativo à cidade, à civilização. Disponível em http://michaelis.uol.com.br 

Acesso em 20 de janeiro de 2011.  
12

 Conforrme mencionado, anteriormente, o SNUC (BRASIL, 2000, 2002) define as tipologias e categoria de 

manejo de áreas protegidas e determina critérios e normas para criação, implantação e gestão, e ainda, prevê a 

consulta pública e os seguintes instrumentos para a gestão de Unidades de Conservação: o Conselho Gestor e o 

Plano de Manejo. 

http://michaelis.uol.com.br/
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(PEPB) e o Parque Nacional da Tijuca (PNT). É importante ressaltar que esses Parques 

urbanos têm importância vital para a cidade do Rio de Janeiro, tanto em relação às questões 

econômicas, sociais e políticas como de conservação da biodiversidade.  

          Com esta inspiração, a seguinte pergunta busca orientar os estudos e pesquisa 

desenvolvidos na tese: Como caracterizar o funcionamento dos Conselhos de Gestão de 

Parques, enquanto grupo social?  

 

 

 

Objetivo geral: 

 

          Partindo do contexto apresentado, a presente tese teve como objetivo investigar o 

funcionamento dos Conselhos de Gestão de Parques do Rio de Janeiro, enquanto grupo social, 

sendo estes entendidos como: 

 

 

“campo de interação entre o individual e o coletivo, espaço dinâmico, de movimento 

contínuo, de interlocução entre os diferentes atores sociais”. (AYRES & IRVING, 

2006, p. 80).     

 

 

          Por esta via, pretende-se contribuir para a reflexão sobre a gestão participativa de áreas 

protegidas em políticas públicas de proteção da natureza.   

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Fazer o levantamento do processo de proteção da natureza no Brasil, em um 

uma perspectiva social, a partir da trajetória das principais políticas para 

proteção e conservação de recursos naturais no mundo, e, principalmente no 

país. 

- Delinear conceitos e concepções sobre os processos grupais a partir de aportes 

da Psicologia social, que oriente a elaboração de parâmetros conceituais que 

possa dar suporte e fundamente a compreensão, análise e interpretação dos 

Conselhos de Gestão de UC’s como grupos sociais (AYRES & IRVING, 

2006). 
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- Desenvolver uma pesquisa psicossocial integrada
13

 direcionada aos Parques no 

Rio de Janeiro, tendo como objetivo o compromisso com o rigor da reflexão 

acadêmica, mas também com a realidade social, em uma perspectiva de 

participação e inclusão dos atores sociais como protagonistas da própria 

pesquisa.   

- Gerar subsídios para a discussão e reflexão das políticas públicas de proteção 

da natureza no país, em novas bases. 

 

 

1.4 O caminho da construção teórico-metodológica - Pesquisa psicossocial integrada 
 

 

o olhar psicossocial se configura como uma possibilidade de inovação teórica e 

metodológica para a gestão participativa de áreas protegidas, uma vez que incorpora 

em sua práxis cotidiana, a reflexão permanente de seu próprio lugar e, o desafio da 

“desconstrução” para a busca de novos modelos de desenvolvimento, centrados no 

próprio homem e sua potencialidade, como ser social, e como parte integrante de um 

sistema natural complexo. (AYRES & IRVING  2006, p. 88-89) 

 

 

          Os fundamentos para a discussão sobre o tema, em uma perspectiva de grupos sociais, 

têm como ponto de partida a Psicologia Social e os estudos sobre Processos Grupais. Um 

caminho pessoal percorrido, desde 1986, nas organizações sociais, que teve como ênfase o 

desenvolvimento de projetos de análise-intervenção de grupos, em processos de mudanças de 

desenvolvimento organizacional, de facilitação da formação e funcionamento grupal. O grupo 

considerado como unidade em movimento, enquanto práxis, em uma visão sistêmica e 

integrada das dimensões indivíduo, grupo, organização e sociedade. Além da experiência na 

área, a presente tese é fruto de um caminho acadêmico iniciado em 1999, como integrante do 

grupo de docentes do Curso de Especialização em Turismo e Desenvolvimento Sustentável, 

quando foi desenvolvida a disciplina Organização Comunitária e Metodologia Participativa. 

Esta experiência possibilitou integrar os conhecimentos sobre organizações sociais e 

processos grupais à questão do Turismo e Desenvolvimento Sustentável. A proposta, desde o 

início, foi desafiadora, permitindo a ampliação de conhecimentos tanto teóricos quanto 

metodológicos, em um campo interdisciplinar. Nos anos subsequentes foram desenvolvidas 

diversas atividades junto ao GAPIS - Grupo de Pesquisa Governança, Biodiversidade, Áreas 

                                                           
13

 Considera-se integrada não só por constituir-se a partir de diferentes referenciais teóricos (Capítulos 5, 6 e 8), 

mas por escolher um enfoque direcionado  para   produção compartilhada de conhecimentos e ações para revisão 

e possível mudança de uma realidade social.  
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Protegidas e Inclusão Social (GAPIS/Lattes/CNPq) vinculado ao Programa EICOS-UFRJ
14

 e 

ao INCT/PPED/CNPq que possibilitaram a compreensão das práticas da Psicologia Social, 

pela ótica psicossocial, em sua vinculação com o tema ambiental. No ano de 2006, o artigo 

intitulado “O Olhar psicossocial para a gestão participativa de áreas protegidas: refletindo 

sobre possibilidades e desafios”, do livro “Áreas protegidas e inclusão social: construindo 

novos significados”
15

, consolidou algumas reflexões sobre estas interfaces. No início de 2007, 

na qualidade de pesquisadora cadastrada no GAPIS foi possível o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa e seminários que suscitaram diversas discussões sobre o tema, tendo 

como foco central o processo de desenvolvimento humano, na contemporaneidade, frente aos 

desafios de construção de uma sociedade democrática. E, em 2008, no Projeto Observatório 

de Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro
16

, financiado pela FAPERJ, houve um 

maior aprofundamento sobre a discussão vinculada à gestão participativa de áreas protegidas, 

o que se consolidou na produção coletiva do livro sobre os Parques Estaduais do Rio de 

Janeiro
17

.  

          Nessa perspectiva, o que se apresenta como desafiante neste percurso é a análise do 

movimento do grupo social, considerado como elemento crucial para o funcionamento dos 

Conselhos de Gestão de UC’s em toda a sua complexidade, nos quais as relações sociais e 

seus rebatimentos na interpretação da interface sociedade-natureza devem ser compreendidas 

em novas bases, sob um olhar psicossociológico que inclua o ser humano e suas 

subjetividades. Com base nesta abordagem, a presente tese foi construída a partir do 

entendimento dos Conselhos de Gestão de Parques como locus de expressão do grupo social, 

sendo estes interpretados como vias possíveis de participação social, na gestão pública. 

          Com essa ênfase, a tese foi desenvolvida a partir do seguinte percurso: 

 

1) Mobilização para pesquisa: considerada preparatória, momento prévio ao projeto de 

qualificação, constituindo-se de levantamentos e estudos junto a diversas fontes de pesquisa 

documental e bibliográfica sobre o tema e contato inicial com o campo de pesquisa. Neste 

sentido, foram realizadas as seguintes atividades: participação nas atividades do Grupo de 

                                                           
14

 1. Disciplinas sobre o tema: Desenvolvimento Sustentável no Instituto de Psicologia da UFRJ (1999 e 2001); 

2. Consultoria realizada para Petrobrás, 2000. Realização do módulo Interlocução e Gerenciamento de Conflitos 

Ambientais. 3. Participação nos Seminários de Áreas Protegidas e Inclusão Social, desde 2005. 
15

 AYRES, H. H. F; IRVING M. A. O Olhar psicossocial para a gestão participativa de áreas protegidas: 

refletindo sobre possibilidades e desafios. In: IRVING, M. A (Org.). Áreas protegidas e inclusão social: 

construindo novos significados. Rio de Janeiro: Fundação Bio-Rio: Núcleo de Produção Editorial Aquarius, 

2006. p. 225. 
16

 Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. 
17

 IRVING, M. A.; GIULIANI, G. M.; LOUREIRO, C. F. B. (Org.). Parques estaduais do Rio de Janeiro: 

construindo novas práticas para a gestão. São Carlos: Rima, 2008.  
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Pesquisa Governança, Biodiversidade, Áreas Protegidas e Inclusão Social 

(GAPIS/Lattes/CNPq) vinculado ao Programa EICOS-UFRJ e ao INCT/PPED/CNPq; 

realização de disciplinas no Programa EICOS e outras instituições; participação em eventos 

científicos e de extensão como Seminários, Congressos, Encontros científicos; estudos e 

pesquisas bibliográficas; revisão bibliográfica no Portal da CAPES (APÊNDICE 2) e 

definição inicial do referencial teórico da tese.  

 

2) Seleção do campo de estudo: este momento  teve como intuito definir o campo de 

estudo a partir de pesquisas realizadas sobre políticas públicas de proteção da natureza. 

Partiu-se, então, da análise do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), de 

pesquisas bibliográficas e análise documental sobre os Parques do Rio de Janeiro
18

, e foi 

realizado um levantamento de informações complementares e definição dos critérios para 

subsidiar a seleção do campo de estudo.  Com base nesses estudos foi elaborada uma Matriz 

síntese, definida como campo de pesquisa da tese, conforme mencionado anteriormente, os 

Conselhos de Gestão do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) e do Conselho de Gestão 

do Parque Nacional da Tijuca (PNT). 

 

3) Definição e construção do referencial teórico: base para construção da tese, teve 

como objetivo definir os pressupostos, fundamentos teóricos e parâmetros conceituais para 

compreensão, análise e interpretação dos Conselhos de gestão de Parques, enquanto grupo 

social. Os temas orientadores da tese
19

 foram se delineando na interface entre a gestão de 

áreas protegidas e a psicossociologia. Assim, na sequência desta Introdução, o Capítulo 2 

visa refletir sobre o pensamento complexo de Edgar Morin, base filosófica norteadora das 

discussões ao longo da tese, pressupondo um olhar multidimensional e integrado desse campo 

de estudo e pesquisa. Como afirma o autor “constatamos a inseparabilidade dos problemas, 

seu caráter circular ou em anel, cada um dependendo dos outros.” (MORIN & KERN, 1995, 

p. 169). Por esta via de entendimento, partiu-se, então, para o Capítulo 3 ao se delinear a 

trajetória das principais políticas públicas de proteção da natureza - marcos legais de gestão 

áreas protegidas – rumo a uma abordagem social. O ponto central de análise é o modelo 

brasileiro de gestão de áreas protegidas, com destaque para o Sistema Nacional de Unidades 

                                                           
18

 A fonte de pesquisa foi o Projeto Observatório de Parques Estaduais do Estado do Rio de Janeiro,  financiado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, que teve como resultado o livro 

IRVING, M. A.; GIULIANI, G. M.; LOUREIRO, C. F. B. (Org.). Parques estaduais do Rio de Janeiro: 

construindo novas práticas para a gestão. São Carlos: Rima, 2008. 
19

 Os seguintes temas foram pesquisados isoladamente e/ou em conjunto: Processos Grupais; Desenvolvimento 

Sustentável, Social; Gestão Participativa; Áreas Protegidas; Gestão Ambiental; Processos Participativos; 

Conselhos de gestão; Participação social. 
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de Conservação (SNUC) e o Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) e seus reflexos no 

funcionamento dos Conselhos de Gestão de UC’s para a gestão participativa dessas áreas.  

Em continuidade, foram abordados, no Capítulo 4, os Parques Nacionais na busca de uma 

compreensão mais ampla do objeto de estudo da tese, o processo de seu surgimento e ligação 

com a história de áreas protegidas no mundo, delineando-se este espaço potencial de 

problemas, dificuldades, desafios e, portanto, exige novas concepções para a gestão pública 

dessas áreas. No Capítulo 5, centrou-se na abordagem teórica foco da tese, os estudos sobre 

processos grupais, para a interpretação do funcionamento dos Conselhos de Gestão de 

Parques, em uma perspectiva do grupo social. Partiu-se dos aportes da Psicologia Social e de 

diferentes teóricos
20

 para o mapeamento e discussão de conceitos e concepções sobre os 

processos grupais. A seguir, no Capítulo 6, busca-se o delineamento dos parâmetros 

conceituais que possa dar suporte para a compreensão na leitura do processo grupal, no 

âmbito dos Conselhos de Gestão de Parques. Este referencial teórico visou orientar o 

planejamento da pesquisa de campo, ou seja, o processo de levantamento, compilação e 

análise de dados, e, por conseguinte, base da construção dos instrumentos que conduziram 

toda a pesquisa. (APÊNDICE 3). Finalmente, o Capítulo 7 apresentou o Parque Estadual da 

Pedra Branca (PEPB) e o Parque Nacional da Tijuca (PNT), suas histórias e 

contextualizações, nos planos “ecológico”, histórico-cultural, socioeconômico e específico de 

gestão.  

 

4)  Construção metodológica  e desenvolvimento da pesquisa de campo, apresentada no 

Capítulo 8, teve como propósito definir e detalhar a base metodológica da pesquisa de 

campo, para subsidiar o planejamento e o desenvolvimento de tal pesquisa.  A concepção 

metodológica construída caracterizou-se pela integração e articulação entre diferentes 

referenciais teóricos e metodológicos para a construção de uma pesquisa psicossocial 

integrada. Portanto, definida por uma concepção que tem como caminho criar condições tanto 

para a produção de conhecimento como para consciência
21

 de pesquisador e atores 

envolvidos, frente aos fenômenos estudados, com o compromisso de produzir informações, 

estruturar conhecimentos e delinear ações. 

                                                           
20

 Diferentes concepções teóricas, tais como Anzieu (1971), Bion (1970), Habermas( 1982;1984;1987;2002); 

Lane (1984; 1989a; 1989b; 1995), Lapassade (1983); Lewin (1951/1965;1948/1973b;1936/1973a), Martin-Baró 

(1989), Sartre (1960/2002) e Schutz (1974;1989). 
21

 Definida na tese no sentido psicológico, ou seja, de percepção da própria experiência. 
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          A pesquisa de campo teve, então, a proposta de integração teórica e metodológica, 

tendo como base os pressupostos do pensamento complexo de Morin
22

, fundamentada na  

Pesquisa-Ação (THIOLLENT, 1997; 2004) e nas concepções teóricas sobre Processos 

grupais. A escolha por essa abordagem integrada está relacionada ao seu caráter participativo, 

no sentido de favorecer a participação dos atores sociais envolvidos na pesquisa, valorizando 

o diálogo entre estes e o pesquisador. Assim, as fases metodológicas previstas envolveram os 

Conselheiros dos Parques, a partir do intercâmbio permanente de informações e reflexão 

coletiva sobre os dados obtidos.   

 Mediante o exposto, a pesquisa de campo foi realizada em três fases. A 1ª. fase 

preliminar à pesquisa de campo correspondeu  ao planejamento do desenvolvimento e à 

elaboração instrumentos da pesquisa.  A 2a. fase de desenvolvimento da pesquisa de campo  

foi constituída de três etapas: A 1ª. etapa (Exploratória) constou das seguintes atividades:  

levantamentos de dados bibliográficos e documentais sobre os Parques; visitas aos parques 

escolhidos; entrevistas com as Equipes Técnicas envolvidas na Gestão dos Parques.  A 2ª. 

Etapa (Aprofundada) teve o intuito de investigar os Conselhos de Gestão de Parques como 

grupos sociais, em uma perspectiva do processo grupal, constituindo-se a partir das seguintes 

atividades: participação nas reuniões dos Conselhos Consultivos de Gestão de Parques; 

realização de Entrevistas com os Administradores de Parques e Conselheiros;  realização de 

oficinas para autoanálise do grupo. E a 3ª. etapa (Sistematização, Balizamento e Devolução 

dos dados) envolveu, em  um primeiro momento, a sistematização dos dados obtidos  e, em 

um segundo momento,  a realização de sessões coletivas
23

 com os atores sociais envolvidos, 

para apresentação, discussão, balizamento e consolidação dos dados obtidos. E, finalmente, a 

realização da 4ª. Fase (Análise dos Dados), que tendo como base a concepção de Análise 

temática
24

, considerou os parâmetros conceituais construídos na presente tese, como questões-

chave para análise dos dados obtidos, com o intuito de realizar o mapeamento do processo 

grupal, representados pelos Conselhos de Gestão do Parque Estadual da Pedra Branca e do 

Parque Nacional da Tijuca.   

 

5) Mapeamento, Interpretação e Análise dos Resultados teve como objetivo a 

sistematização, organização e análise dos dados da pesquisa a partir dos parâmetros 

conceituais construídos, apresentados  nos Capítulos finais da tese. O Capítulo 9 descreveu 

                                                           
22

 Morin, a  partir das seguintes referências bibliográficos citadas na tese: 1986; 1987;1995; 1996;1921/2000; 

2002;2007;2008; 2010.   
23

 Denominada sessão coletiva, por ser um tempo destinado ao exercício de balizamento e consolidação dos 

dados pelos Conselheiros, a partir da apresentação/devolução dos dados pela pesquisadora.   
24

 Método  para discutir e classificar os dados obtidos ( THIOLLENT, 1997). 
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os resultados obtidos por Parque, com o objetivo de propiciar a base para análise dos dados.  

No Capítulo 10, o foco principal foi a interpretação do processo grupal dos Conselhos dos 

Parques estudados, tendo como foco as noções teóricas adotadas pela tese para compreensão 

desses grupos sociais. E finalmente, o Capítulo 11 trouxe à discussão o desenvolvimento da 

pesquisa de campo, alguns pontos centrais sobre a análise e interpretação dos Conselhos de 

Gestão de UC´s, enquanto grupo social, destacando-se possíveis caminhos para a efetivação 

da parceira Sociedade-Estado para gestão destes Conselhos. 

          Assim, a tese, a partir da construção do arcabouço teórico e metodológico, teve como 

objetivo percorrer esse campo complexo das ciências humanas e sociais.  A proposta foi 

conhecer os Conselhos de Gestão de Parques do RJ em uma perspectiva psicossocial e 

plantear um espaço para reflexões e questionamentos que pudessem contribuir, em políticas 

públicas, para a gestão participativa.   
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CAPÍTULO 2 

  

O PENSAMENTO COMPLEXO PARA UMA RELEITURA DA RELAÇÃO 

SOCIEDADE-NATUREZA  

 

 
O caráter multidimensional, planetário e antropológico da política e a consequência 

desta tomada de consciência global: o que estava nos confins da política (os 

problemas do sentido da vida, o desenvolvimento, a vida e a morte dos indivíduos, a 

vida e a morte da espécie) tende a passar ao núcleo. Precisamos, portanto, conceber 

uma política do homem no mundo, política de responsabilidade planetária, política 

multidimensional, mas não totalitária. O desenvolvimento dos seres humanos, de 

suas relações mútuas, do ser societário, constitui o propósito mesmo da política do 

homem no mundo, que requer a busca da hominização. (MORIN & KERN, 1995, p. 

146) 

 

 

          A tese tem como inspiração o pensamento de Edgar Morin que concebe um olhar 

integrado sobre a realidade contemporânea. Para o autor, “há necessidade de um pensamento 

que ligue o que está separado e compartimentado, que respeite o diverso ao mesmo tempo em 

que reconhece o uno, que tente discernir as interdependências” (MORIN & KERN, 1995, p. 

167). Para o autor, a noção de pensamento complexo oferece a possibilidade de estruturação 

de um novo pensar, não fragmentado, no qual as disciplinas se complementam e são 

interdependentes, fundamento para novos paradigmas da relação sociedade-natureza. Neste 

sentido, as ideias de Edgar Morin pressupõem uma visão integrada do ser humano para a 

compreensão de suas relações, seja com a natureza, seja com seus iguais. Com essa 

perspectiva, este capítulo introduz a base filosófica da tese, na busca de uma visão 

multidimensional
25

 que possa apoiar a leitura dos Conselhos de Gestão de Unidades de 

Conservação (UC´s) como um campo social de integração das dimensões: indivíduo, grupo, 

sociedade e natureza.     

 

 

2.1 Introdução ao pensamento complexo 

 

          Como anteriormente discutido, o cenário atual de incertezas e problemas ambientais 

suscita reflexões sobre este momento político, social e ecológico da existência humana. Edgar 

Morin explicita, em sua obra, a preocupação em estudar os problemas do mundo 

                                                           
25

 Segundo Morin (2000, p. 38) “o conhecimento pertinente deve reconhecer esse caráter multidimensional e 

nele inserir estes dados: não apenas não se poderia isolar uma parte do todo, mas as partes umas das outras; a 

dimensão econômica, por exemplo, está em inter-retroação permanente com todas as outras dimensões humanas; 

além disso, a economia carrega em si, de modo ‘hologrâmico’, necessidades, desejos e paixões humanas que 

ultrapassam os meros interesses econômicos.” 
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contemporâneo, a partir da possibilidade de uma releitura integradora do ser humano, desse 

ser uno e holos, em uma perspectiva complexa da vida.  

          As concepções de Edgar Morin permitem uma análise do momento atual, sob uma outra 

perspectiva da sociedade contemporânea, à medida que propõem conceitos e práticas, na 

busca do sentido planetário. Como menciona o autor, uma compreensão do ser humano em 

sua história, na história da sociedade, na história da Terra. De acordo com Morin, “Temos em 

nós toda a história do Universo” (MORIN, 2008, p. 1). 

          Na perspectiva de Morin, a sociedade é uma organização complexa, e por esta razão  

ele pontua novas bases para o que  denomina de “reforma do pensamento”. Sua proposta é de 

uma visão sistêmica e integrada para a compreensão do ser humano e suas relações, seja com 

a natureza, seja com seus iguais: 

 

 

A visão complexa diz que não só a parte está no todo como este está no interior das 

partes, que por sua vez está dentro do todo. Trata-se de algo diferente da concepção 

confusa de que tudo está em tudo e vice-versa. Isso é verdadeiro para cada célula do 

nosso organismo que contém a totalidade do código genético do nosso corpo. É 

também verdadeiro para a sociedade: desde a infância ela se imprime como 

totalidade em nossa mente, por meio da educação familiar, escolar e universitária. 

Estamos diante de sistemas extremamente complexos, nos quais a parte está no todo 

e este está nela. (MORIN, 1986, p. 2) 

 

 

          Morin introduz a concepção sobre pensamento complexo, a partir de um exemplo na 

área da linguística, segundo a qual, o sentido das palavras muda de acordo com o contexto no 

qual estas estão inseridas. E, assim, o sentido de um texto é esclarecido pelo seu contexto. O 

autor acrescenta ainda que “só podemos conhecer as partes se conhecermos o todo em que 

elas se situam e só podemos conhecer o todo se conhecermos as partes que o compõem” 

(MORIN & KERN, 1995, p. 7). De forma esclarecedora, demonstra que o conhecimento é a 

interpretação da realidade e constitui uma percepção, construção e reconstrução do espírito. 

Diante disso, propõe que sejam abandonadas as certezas para que as incertezas e o 

imprevisível sejam aceitos, em um universo de ordem e desordem, portanto, plural.    

          A partir dessa concepção, Morin (1996) aponta que, atualmente, se vive uma época de 

“mundialização”, na qual todos os problemas deixam de ser particulares para se tornarem 

mundiais. Entretanto, todos os problemas situam-se em um nível global e particular; o que 

implica em mobilizar a atitude não só para contextualizá-los localmente, mas também para 

mundializá-los. Dessa forma, deve-se considerar tanto a perspectiva do particular (local) para 

o ‘global’ (mundial), como do ‘global’ para o particular. Nesse sentido, afirma o autor, esse 

“olhar” complexo permite reconhecer problemas e aspirações comuns que vão além das 
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nações. Permite também reconhecer as diversidades culturais, a herança cultural de cada 

povo, reconhecer a riqueza da humanidade e suas singularidades, porém sem deixar de 

considerar o que lhe dá unidade. 

          Morin (1996) acrescenta ainda que a lógica do pensamento deveria ter como 

fundamento ligar e unir o que parece estar dissociado e, assim, identificar as inter-relações 

existentes entre os indivíduos, as culturas, as sociedades. De acordo com o autor, a sociedade 

constitui-se de conjuntos de interações entre os indivíduos e, como tal, é constituída da língua, 

da cultura que transmite aos indivíduos. Na condição de um todo organizado e organizador, a 

própria sociedade retroage para produzir os indivíduos por meio da educação, da linguagem e 

da escola. Assim, em suas interações, os indivíduos produzem a sociedade e esta, por sua vez, 

produz os indivíduos, em uma relação de reciprocidade. Nesse sentido, parece essencial um 

modo de conhecimento que possibilite a compreensão desse todo organizado, produtor de 

qualidades, que não estariam presentes se as partes estivessem isoladas, em uma nova 

concepção de mundo: o sentido da complexidade.   

          O pensamento complexo pressupõe, então que, para a compreensão da sociedade, é 

necessário reformular a lógica do pensamento vigente, o qual, a partir de uma visão 

determinista, mecanicista, quantitativa, separa, categoriza e isola, identifica os fenômenos a 

partir de uma causalidade linear, adequada às máquinas, mas não à subjetividade humana. 

Segundo Morin  

 

 

Precisamos aprender a ser aí (dasein), no planeta. Aprender a ser é aprender a ver, a 

partilhar, a comunicar, a comungar; é isso que se aprendia nas e pelas culturas 

fechadas. Precisamos doravante aprender a ser, viver, partilhar e comungar enquanto 

humanos do planeta Terra. (MORIN & KERN,1995, p. 185) 

 

 

          O autor (1986) faz um alerta, em suas reflexões, sobre a necessidade da mudança dessa 

lógica atual do pensamento e afirma que, para que se compreenda, de fato, a sociedade, é 

necessário que haja a consciência dessas interações.  

 

 
Para compreender a sociedade dessa maneira, é necessária uma mudança bastante 

profunda em nossas estruturas mentais. Se tal mudança não ocorrer, existe o risco de 

caminharmos para a confusão ou para a recusa dos problemas. Não existe de um 

lado o indivíduo, do outro, a sociedade; de uma parte a espécie, de outra, os 

indivíduos; de um lado a empresa com seu organograma, programa de produção, 

avaliações de mercado, e de outra parte os seus problemas de relações humanas, de 

pessoal, de relações públicas. Os dois processos são inseparáveis e interdependentes. 

(MORIN, 1986, p. 2) 
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          Assim, a análise e a compreensão da sociedade, das organizações sociais e dos grupos 

deve considerar cada sujeito, individualmente e o coletivo, na construção do conhecimento e 

da própria sociedade. Por essa razão, a proposta desta tese baseia-se no exercício de um olhar 

abrangente e integrado sobre o movimento do grupo social na gestão de UC’s em uma visão 

multidimensional
26

.  

 

 

2.2 O paradigma da complexidade – perspectiva multidimensional da relação sociedade-

natureza 
 

 

[...] o destino humano de hoje depende, sobretudo, da nossa capacidade de 

compreender os nossos problemas fundamentais, contextualizando-os, globalizando-

os, interligando-os, e da nossa capacidade em enfrentar a incerteza e em encontrar os 

meios que nos permitam navegar num futuro incerto, erguendo ao alto a nossa 

coragem e a nossa esperança. (MORIN, 1996, p. 13) 

 

 

          Pela análise de Morin, a civilização contemporânea vem, há um século, produzindo 

avanços tecnológicos na configuração do mundo, a partir de saberes compartimentalizados. E 

assim, a vida cotidiana é invadida por pressupostos de um conhecimento especializado, 

baseado em uma visão cindida sobre a relação sociedade e natureza. O modelo mecanicista e 

alienante da era industrial, ainda determinante na sociedade, inspira um olhar fragmentado da 

realidade social, sob a égide do poder hierarquizado, tanto do ser humano a seus iguais, 

quanto da sociedade sobre a natureza.   

          Diante deste quadro, as bases do pensamento complexo oferecem uma possibilidade de 

se construir um novo modo de pensar o mundo, não fragmentado, no qual as disciplinas se 

complementam, em interdependência, fundamentando também a discussão sociedade-

natureza, a partir de novos pressupostos. Para Morin, “vivemos numa realidade 

multidimensional, visto que esta é simultaneamente econômica, psicológica, mitológica, 

sociológica, mas estudamos essas dimensões separadamente e não umas em relação com as 

outras.” (1996, p. 8). Conhecer é, portanto, partir para a busca de conexões, para a 

mobilização de diferentes saberes. Assim, no âmbito de uma sociedade, Morin (2000) aponta 

que é preciso estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas entre as dimensões 

histórica, econômica, sociológica e religiosa. Essas devem ser consideradas, ao mesmo tempo, 

como complementares e antagônicas e o ser humano não pode ser interpretado dissociado do 

                                                           
26

 Segundo Morin (2000, p.38) “unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são multidimensionais: dessa 

forma, o ser é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. A sociedade comporta as dimensões histórica, 

econômica, sociológica, religiosa”.  
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ambiente onde vive. Conhecer o ser humano é conhecer o seu ambiente, suas 

interdependências. Segundo afirma Morin, “não seríamos seres humanos, indivíduos 

humanos, se não tivéssemos crescido num ambiente cultural onde aprendemos a falar, e não 

seríamos seres humanos vivos se não nos alimentássemos de elementos e alimentos 

provenientes do meio natural” (MORIN, 1996, p. 8). 

          O autor propõe, também, a noção de circularidade, em substituição à concepção linear 

de causalidade, base da lógica contemporânea, limitadora do olhar sobre o mundo e sobre a 

humanidade, na qual o que se busca é o encadeamento de ideias segundo uma lógica de causa 

e efeito, em uma relação de certo e errado, conduzida pelo determinismo, o que impede uma 

compreensão do todo e suas relações. Isso porque não se considera as inter-relações presentes 

na vida. 

          Morin aponta a importância da ideia de circularidade e a exemplifica a partir da vida e 

da sociedade:  

 

 

A vida é um sistema de reprodução que produz os indivíduos. Somos produtos da 

reprodução dos nossos pais. Mas, para que este processo de reprodução continue, é 

necessário que nós próprios nos tornemos produtores e reprodutores de nossos 

filhos. Somos, portanto, produtos e produtores no processo da vida. Da mesma 

maneira, somos produtores da sociedade porque, sem indivíduos humanos, não 

existiria a sociedade, mas, uma vez que a sociedade existe, com a sua cultura, os 

seus interditos, as suas normas, as suas leis, as suas regras, produz-nos por sua vez 

como indivíduos e, uma vez mais, somos produtos produtores. [...] somos, não só, 

uma pequena parte de um todo que é o todo social, mas esse todo está no interior de 

nós próprios, o que quer dizer que temos as regras sociais, a linguagem social, a 

cultura e normas sociais no nosso interior. (MORIN, 1996, p. 9) 

 

 

          E, assim, o autor (1996) afirma ser a sociedade produzida pelo sujeito e presente nele, o 

que inclui a sua subjetividade, considerando as idiossincrasias, com as quais cada ser humano 

constrói o seu espaço de relação, seu mundo social. Isto é, a humanidade composta por 

emoções, sentimentos e pensamentos.  

  

 

[...] Quer isso significar ainda que damos vida às nossas ideias e, uma vez que lhes 

damos vida, são elas que nos indicam o nosso comportamento, que nos mandam 

matar por elas ou morrer por elas, o que significa que estes produtos são os nossos 

próprios produtores e que a realidade imaginária e a realidade mitológica são um 

aspecto fundamental da realidade humana. (MORIN, 1996, p. 11) 

 

 

          Mediante o exposto, as concepções de Morin se constroem com base em uma evolução 

paradigmática, na qual são identificadas novas possibilidades de construção do conhecimento, 

da compreensão da unidade ‘humanidade-planeta’.  
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[...] um paradigma é constituído por certo tipo de relação lógica extremamente forte 

entre noções mestras, noções chave e princípios chave. Esta relação e estes 

princípios vão comandar todos os propósitos que obedecem inconscientemente a seu 

império. (MORIN, 2007, p. 59) 

 

 

          Assim, o paradigma da complexidade (SILVA, 1996; MORIN, 2007), no que se refere 

à leitura da relação sociedade-natureza, pode ser explicitado a partir de três princípios 

definidos por Morin (2007, p. 73-77) para se pensar a complexidade: o dialógico, a recursão 

organizacional, o holográfico ou hologramático. O primeiro princípio pressupõe uma relação 

dialógica, de inter-relação, de comunicação, que implica a busca de articulação de diferentes 

saberes, do simples e do complexo, da ordem e da desordem. Dessa maneira, são abandonadas 

as certezas teóricas absolutas e estimadas, as incertezas e contradições, o que segundo Morin, 

“permite manter a dualidade no seio da unidade. Este princípio associa dois termos ao mesmo 

tempo complementares e antagônicos”(MORIN, 2007, p. 74). O segundo princípio, a 

concepção recursiva, pressupõe uma ruptura da lógica linear. Nesse princípio há a ideia de 

“que tudo o que é produzido volta-se sobre o que produz num ciclo ele mesmo 

autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor”(MORIN, 2007, p. 74). A realidade tem um 

caráter multidimensional, com o estabelecimento de uma nova totalidade aberta, circular, 

precária e em permanente intercâmbio com as suas partes, capaz de uma aproximação dos 

campos de investigação e de um questionamento constante das verdades. O terceiro princípio, 

o holográfico ou hologramático, transcende a perspectiva do reducionismo (as partes) e do 

holismo (o todo) e conduz à ideia de que “não apenas a parte está no todo, mas o todo está na 

parte” (MORIN, 2007, p. 74). 

          Morin complementa a sua argumentação sobre o pensamento complexo, afirmando que 

a construção desse novo paradigma constitui “uma tarefa cultural, histórica, profunda e 

múltipla”: 

 

 

[...] eu não posso tirar, nem pretendo tirar do meu bolso um paradigma da 

complexidade. Um paradigma [...] é, no fundo, o produto de todo um 

desenvolvimento cultural, histórico e civilizacional. O paradigma da complexidade 

surgirá do conjunto de novas concepções, de novas visões, de novas descobertas e 

de novas reflexões que vão se acordar, se reunir. (MORIN, 2007, p.76-77) 

 

 

          O autor destaca ainda a importância de linhas de ação para a efetivação desses 

princípios, para que se consolide uma nova concepção de indivíduo, de cidadão e de 

sociedade civil que possa ser identificada por uma cidadania globalizada, terrestre, com a 

preocupação com o futuro, em um contexto no qual cada indivíduo se sente um ser planetário, 
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compromissado com o destino do planeta. A relação da sociedade com a natureza torna-se, 

então, uma relação de cumplicidade (MORIN & KERN, 1995). 

          Nessa perspectiva, uma pesquisa que se pretenda inovadora no campo da proteção da 

natureza e de suas interfaces sociais exige uma compreensão do individual e do coletivo, no 

“aqui-e-agora”, na convivência social, no processo de interação permanente com o ambiente, 

caracterizado por lutas, resistências, colaborações, antagonismos e complementaridades nas 

relações sociais. E, nesse caso, a relação sociedade-natureza, no âmbito do pensamento 

complexo, é interpretada como um processo de tomada de consciência segundo uma nova 

lógica, na qual o ser humano se percebe integrado ao seu ambiente, em uma relação de 

interdependência, vivenciando todas as ambiguidades, contradições e incertezas da vida. 

Assim, a pesquisa tem como ênfase uma abordagem conectada entre a natureza e a existência 

humana, em um cenário de integração, de ligar e re-ligar “o que está separado e 

compartimentado, que respeite o diverso ao mesmo tempo em que reconhece o uno, que tente 

discernir as interdependências”(MORIN & KERN, 1995, p. 167). 

          Nesse sentido, o pensamento complexo abre um caminho inovador para uma re-leitura 

da relação sociedade-natureza, como um campo de reflexão contínuo, na busca de diferentes 

saberes para melhor interpretar a sociedade e o ambiente em que ela se insere. E, assim, 

“natureza e sociedade são então interpretadas como partes inseparáveis de um mesmo 

universo” (IRVING, 2010, p. 133). 

          Diante do exposto, é imprescindível que se empreenda uma interpretação da gestão de 

UC’s, a partir de um novo olhar, o paradigma da complexidade. Por este caminho, pretende-se 

abordar os Conselhos de gestão de UC’s enquanto espaços do indivíduo e do grupo, na 

relação direta com a natureza; estes, entendidos como arenas de diálogo e conflito, de tensão e 

de construção coletiva.  Neste sentido, a tese tem como desafio um caminho teórico para a 

construção de uma perspectiva multidimensional desse campo de estudo, buscando integrar 

diferentes concepções e mapear as inter-relações possíveis para iluminar a discussão proposta 

e a reflexão acadêmica sobre o funcionamento desses grupos sociais.  
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CAPÍTULO 3 

  

POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO DA NATUREZA – RUMO A UMA 

ABORDAGEM SOCIAL 
 

 

Tampouco será possível o desenvolvimento sustentável sem uma verdadeira 

democracia. Se não conseguirmos desenvolver um tipo de democracia que 

possibilite maior participação da sociedade e se não conseguirmos modernizar a 

estrutura obsoleta de nossos governos a fim de torná-los mais eficientes, será 

impossível remover os entraves ao desenvolvimento viável em termos econômicos, 

sociais e ecológicos. (COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE, 1991, p. 116) 

 

 

          Este capítulo tem por objetivo ilustrar o processo de proteção da natureza no Brasil, a 

partir da trajetória das principais políticas para a proteção e conservação de recursos naturais 

no mundo e, principalmente no país, em sua abordagem social. O texto traça um histórico 

desse processo, a partir do início do século XX, com a construção de documentos que 

envolvem reflexões e compromissos globais, que refletem a preocupação com a vida no 

Planeta e que vão configurando outros movimentos na promoção de uma discussão planetária 

e regional sobre o tema em questão. Este histórico tem como ênfase a caracterização dos 

processos de criação e gestão das áreas protegidas e a consolidação do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), ponto de partida para a compreensão dos Conselhos de 

Gestão de Unidades de Conservação (UC), tema focal da tese, como compromisso de 

participação social na gestão pública dessas áreas protegidas.  

 

   

3.1 O enfoque social na trajetória das políticas públicas de proteção da natureza  

 

          Em meados do século XX, a emergência e difusão de diferentes problemas ambientais, 

que denunciavam o risco da vida na Terra, fomentaram as bases de discussão para os 

primeiros debates de alcance global, tendo em vista a interdependência e a escala mundial 

desses problemas. Desde então, o objetivo de proteção da natureza passa a se constituir em 

compromisso mundial, inspirando diversos documentos, com o objetivo de orientar ações 

nesse sentido. Um dos documentos de grande repercussão, neste debate, foi o relatório “Nosso 

Futuro Comum”, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, iniciado 

em 1985 e concluído em 1988, que contou com a participação de representantes de quase 

todos os países, e de desenvolvimento de um trabalho conjunto para a construção de um 

amplo diagnóstico dos problemas ambientais no contexto mundial. O propósito desse 
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documento foi contextualizar o cenário do desenvolvimento mundial e seus impactos nos 

recursos do planeta, conforme detalhado a seguir.  

 

  

A Comissão buscou meios para que no século XXI o desenvolvimento global possa 

vir a ser sustentável. Cerca de 5 mil dias separam a publicação de nosso relatório do 

primeiro dia do século XXI. Que crises ambientais nos estão reservadas nesses 5 mil 

dias? Na década de 70, o número de pessoas atingidas por catástrofes ‘naturais’ a 

cada ano dobrou em relação à década de 60. Ainda não há dados definitivos para os 

anos 80. Mas, só na África, 35 milhões de pessoas foram atingidas pela seca, e na 

Índia dezenas de milhões sofreram os efeitos de uma seca mais bem administrada e, 

portanto, menos divulgada. Inundações assolaram os Andes e o Himalaia 

desflorestados com um vigor  sempre crescente. Ao que parece, essa tendência 

sinistra dos anos 80 se transformará numa crise que deverá durar toda década de 90. 

(CMMAD, 1988, p.8-9) 

 

 

          Em continuidade ao relatório “Nosso Futuro Comum” (CMMAD, 1988), em 1989, por 

iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), foi criada a Comissão de Desenvolvimento e 

Meio Ambiente da América Latina e do Caribe, composta por peritos e cientistas, que 

elaboraram o relatório “Nossa Própria Agenda” (COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO E 

MEIO AMBIENTE DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE, 1991). O relatório final desta 

comissão propôs sugestões para ações futuras na região. Tal iniciativa teve como objetivo 

orientar as discussões na Conferência Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada posteriormente no Brasil, em 1992.                                                                             

          O documento “Nossa Própria Agenda” (1991) chama a atenção para a urgência de 

ações regionais frente às situações de degradação dos recursos naturais, bem como para a 

necessidade de investimentos para solução de sua defasagem tecnológica e científica. Ele 

ressalta o contexto histórico dos países da região, marcado, durante décadas, por governos 

autocráticos e as tensões vividas pelos sistemas democráticos, como desafios frente aos 

acordos e negociações para o alcance de ações comuns. O texto ressalta ainda que 

“democracias participantes – são condição sine qua non para o desenvolvimento sustentável – 

e caracterizam-se pela atuação de inúmeras organizações como intermediárias entre Estado e 

sociedade”(COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DA AMÉRICA 

LATINA E DO CARIBE, 1991, p. 188-189). Conforme ilustrado a seguir: 

 

 

A estratégia que nos permitirá alcançar o desenvolvimento sustentável irá depender 

de diversos atores. Primeiro temos o Estado, representado por seus diferentes 

poderes e departamentos administrativos; a sociedade em geral, incluindo 

trabalhadores, empresários e círculos acadêmicos; e os partidos e outras instituições 

não governamentais, como as que atuam como intermediárias entre a sociedade e o 

Estado. Portanto, a estratégia só será viável se for compartilhada por esses atores. 



27 

 

 

 

Daí a necessidade de que todos, em especial as lideranças, se tornem plenamente 

conscientes da importância do objetivo que estamos perseguindo, bem como da 

natureza das medidas que cumpre tomar. É principalmente a essas pessoas que se 

dirige a mensagem contida neste documento. (COMISSÃO DE 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DA AMÉRICA LATINA E DO 

CARIBE, 1991, p. 121) 

 

 

          Esse documento e diversos outros que trazem reflexões convergentes, têm como origem 

o final da década de 80 e início de 90, momento crucial da sociedade brasileira, caracterizado 

pelo fim de um regime ditatorial e início da democratização política do Brasil. Tais 

documentos reforçam a importância de uma mudança cultural voltada para a participação 

efetiva dos diferentes segmentos da sociedade, na formulação e implantação das políticas 

públicas de proteção da natureza, garantindo a democracia como valor intrínseco ao 

desenvolvimento sustentável
27

. Em 1992, acontece na Cidade do Rio de Janeiro, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD)
28

, a 

Rio-92, evento que representou um marco na história recente da temática ambiental. Com a 

participação de 179 países, foram negociados os mais importantes acordos ambientais globais: 

a Agenda 21, a Declaração do Rio, a Declaração de Princípios sobre o Uso das Florestas, a 

Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Convenção sobre Desertificação e, a Convenção 

sobre a Diversidade Biológica.  Este evento internacional influenciou, significativamente, a 

formulação de políticas públicas de desenvolvimento e proteção da natureza em todo o mundo 

e tem gerado desdobramentos diplomáticos globais.  

          Dentre os acordos ambientais citados na Rio 92, a Convenção sobre a Diversidade 

Biológica (CDB, 1992) tem sido o principal documento legal internacional sobre a 

biodiversidade global, no século XX. A CDB representa um passo determinante na busca da 

articulação sociedade-natureza, quando estabelece “na conservação da diversidade biológica, 

o uso sustentável dos seus componentes e a divisão justa e equitativa dos benefícios 

provenientes do uso dos recursos genéticos”.  Portanto, ela pode ser considerada como um 

importante marco global relacionado à discussão ambiental e social do desenvolvimento.  

Assim, no plano da CDB, um tema estratégico para se refletir sobre esta possível “re-ligação” 

natureza-sociedade se expressa no processo de criação e gestão das denominadas áreas 
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 A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É 

o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois 

objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. (WWF Brasil, Disponível em 

<http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel>. Acesso em out. 

2010) 
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protegidas, estas conceituadas como “espaço geográfico claramente definido, reconhecido, 

dedicado e gerido, através de meios legais ou outros igualmente eficientes, com o fim de 

obter, no longo prazo, a conservação da natureza associada aos serviços do ecossistema e os 

valores culturais”.  (International Union for Conservation of  Nature - IUCN, 2008)  Essas 

áreas, de distribuição global,  são criadas com o objetivo de conservação do patrimônio 

natural e são estratégias fundamentais no âmbito dos compromissos da CDB. No entanto, 

historicamente, foram o resultado de um processo e de uma ideologia de cisão sociedade e 

natureza, em uma concepção do “mito moderno da natureza intocável” (DIEGUES, 2001) que 

influenciou a lógica contemporânea de proteção da natureza, na qual  proteger o ambiente 

natural significava excluir  o homem dela, cabendo a ele somente admirar e reverenciar essas 

áreas naturais. 

          Para o Brasil, a CDB representou uma força motriz na implementação das políticas 

nacionais voltadas para a conservação e utilização sustentável da biodiversidade, fomentando 

a reflexão e a discussão, tanto pelos órgãos governamentais como pelos representantes da 

sociedade civil, sobre o modelo de desenvolvimento vigente até então.  

          Mas o fato é que, no Brasil, a Rio-92 trouxe avanços significativos para a consolidação 

do compromisso de proteção da natureza, expresso, subsequentemente, no desenvolvimento 

de estratégias, políticas, planos e programas nacionais. E, em 1994, pelo Decreto nº 1.354, foi 

instituído, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, o Programa 

Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO (BRASIL, 1994) para atender aos 

compromissos assumidos pelo país junto à CDB. O Programa, em consonância com as 

diretrizes e estratégias da CDB e da Agenda 21
29

, teve como finalidade promover a parceria 

entre o Poder Público e a sociedade civil, em uma iniciativa também sintonizada com a 

perspectiva social das políticas públicas. No mesmo percurso, negociações entre o Brasil e o 

Banco Mundial (Global Environmental Facility – GEF) deram origem ao Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), que 

teve como principal objetivo identificar e apoiar projetos que promovessem estas parcerias e 

reestabelecessem uma relação possível entre o sentido da natureza, em seu valor intrínseco e 

como valor social.  

                                                           
29

 A Agenda 21 é um programa de ação, baseado em um documento de 40 capítulos, que constitui a mais ousada 

e abrangente tentativa já realizada de promover, em escala planetária, um novo padrão de desenvolvimento, 

conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. (publicação online EcolNews 

Disponível em: <http://www.ecolnews.com.br/agenda21>. Acesso ago. 2010) 

http://www.ecolnews.com.br/agenda21
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          Mas, no plano das políticas públicas nacionais, no pós-Rio 92, o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC (BRASIL, 2000; 2002)
30

, significou o 

principal marco para o atendimento dos compromissos da CDB e foi o resultado de um longo 

debate entre distintas ideologias, por aproximadamente dez anos (IRVING, 2002). Este 

instrumento legal define as bases para um sistema integrado de Unidades de Conservação 

(UC´s), que complementa as diretrizes e estratégias de políticas anteriores, com relação aos 

processos de proteção da natureza no país.  Assim, instituído pela Lei N
o
 9.985/2000 e 

regulamentado pelo Decreto 4.340/2002, o SNUC estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão destas áreas, prevendo como instrumentos norteadores para a 

gestão, o Conselho e o Plano de Manejo, que determinam as diretrizes básicas para o manejo 

e o funcionamento da UC. Estes instrumentos de gestão representam uma iniciativa 

inovadora, por estarem no cerne de uma perspectiva de políticas públicas engajadas não 

apenas no compromisso da conservação da diversidade biológica, mas também na 

participação da sociedade tanto nos processos de criação como de gestão de UC’s. Nesse 

sentido, o SNUC
31

 representa um dispositivo legal de compromisso democrático para 

responder às demandas tanto dos acordos assumidos pelo país no plano internacional como da 

sociedade brasileira, em relação a sua participação na gestão de áreas protegidas e, por 

conseguinte, no processo de conservação da biodiversidade.  

          Mas, na cronologia desses desdobramentos e impactos da CDB nas políticas de 

proteção da natureza no Brasil, merece também destaque a Política Nacional de 

Biodiversidade - PNB (BRASIL, 2002a), instituída pelo Decreto nº. 4.339, em agosto de 

2002, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, na medida em que este foi o resultado de 

consulta à sociedade, concebida com base em uma concepção de gestão descentralizada. 

Assim, em uma iniciativa pioneira, o Estado promoveu um processo amplo de envolvimento 

dos diversos segmentos sociais, incluindo o governo federal e suas diferentes instâncias 

administrativas, as organizações não governamentais (ONGs), o setor acadêmico, os grupos 

indígenas e populações locais e o setor privado.   

                                                           
30

SNUC, Lei 9.985/2000. Art. 1
o
: Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

– SNUC. Estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

Art. 2
o
: Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - unidade de conservação: espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; (BRASIL, 2000). 
31

 Segundo Medeiros, Irving e Garay (2006), o modelo atual de proteção da natureza, no Brasil, está 

praticamente centrado nestes dois dispositivos legais – o SNUC (Lei 9.985/2000) e o Código Florestal (Lei 

4771/1965) respaldados  pela Constituição Brasileira, 1988.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.339-2002?OpenDocument
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          Nesta sequência, a partir de 2004, várias iniciativas nas políticas públicas vêm sendo 

desenvolvidas com o objetivo de fortalecimento do tema social no processo de proteção da 

natureza, com o detalhamento de conceitos e diretrizes para nortear as consultas públicas e a 

criação de instâncias participativas como os Conselhos de Gestão de UC´s. Uma dessas 

iniciativas está expressa no documento “Gestão Participativa do SNUC” do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA, 2004) que explicita a necessidade de consolidação do sistema, com 

ênfase na efetivação da gestão participativa e na formação e consolidação dos Conselhos 

gestores. Em 2006, pelo Decreto nº. 5.758, foi também instituído o Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas – PNAP (Brasil, 2006), que inova e evidencia uma mudança de 

foco em políticas públicas de proteção da natureza, no sentido de assegurar uma interpretação 

da relação natureza-sociedade, a partir da compreensão de que não é mais possível continuar a 

se pensar estratégias de conservação da natureza dissociadas da dinâmica socioeconômica 

regional (IRVING, COZZOLINO, FRAGELLI, E SANCHO, 2006).  

          Neste contexto, o Plano Nacional de Áreas Protegidas - PNAP (BRASIL, 2006) 

destaca-se como documento legal norteador para o planejamento, dinâmico e flexível, das 

áreas protegidas e é composto por princípios e diretrizes, estruturados em quatro eixos 

temáticos: 1) Planejamento, Fortalecimento e Gestão; 2) Governança, Participação, Equidade 

e Repartição de Benefícios; 3) Capacidade Institucional; e 4) Avaliação e Monitoramento. 

Cada um dos eixos temáticos tem como base a implementação de programas e projetos para 

viabilizar aproximação entre a sociedade e a gestão pública. Assim, o PNAP, como produto 

da discussão e negociação com a sociedade, reafirma a preocupação da inserção dos 

segmentos sociais no processo de conservação da natureza (SILVA, 2004; IRVING & 

MATOS, 2006; IRVING, 2010). Desta maneira, busca consolidar o protagonismo social nas 

políticas públicas relacionadas às áreas protegidas. Com base nestes argumentos, pode-se 

afirmar que, o SNUC e o PNAP, atualmente, representam as principais políticas públicas 

vigentes, no país para a proteção da natureza.
32

   

          Nessa direção é fundamental também mencionar, como avanço na perspectiva social, o 

Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, que instituiu a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT ( BRASIL, 

2007), a qual reconhece e valoriza a diversidade, a  pluralidade socioambiental e a cultural do 

                                                           
32

 É importante destacar que “na cronologia de construção de arcabouço legal, a base de inspiração para as áreas 

protegidas, no Brasil, foi o Código florestal, instituído pelo Decreto 23.793, que introduz a noção de área 

protegida” (IRVING & MATOS,  2006, p.91). 
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país, incluindo no processo os direitos de povos e comunidades tradicionais nas políticas 

públicas de proteção da natureza.  

          Também nesta cronologia das políticas públicas, em junho de 2010, o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), criado em agosto de 2007, publicou a 

Instrução Normativa nº 11, de  08 de junho de 2010 (ICMBio, 2010),  que estabelece e define 

critérios para a formação e funcionamento dos Conselhos Consultivos de unidades de 

conservação federais.  E, após dez anos da publicação do Sistema de Nacional de Unidades de 

Conservação - SNUC (BRASIL, 2000; 2002b), esta instrução normativa busca consolidar e 

garantir, na formação e no funcionamento desses Conselhos, o engajamento qualificado da 

sociedade, reforçando o compromisso participativo para o planejamento e a gestão 

democrática das Unidades de Conservação.  

          O fato é que, como foi ilustrado nas políticas anteriormente apresentadas, nas últimas 

décadas, o compromisso de participação social nas discussões de políticas públicas tem 

contribuído para mudanças relevantes no papel do Estado e, consequentemente, na cultura 

institucional governamental, historicamente centrada em uma perspectiva unilateral sobre a 

gestão da natureza.  A postura do poder público, assim, vem modificando-se de forma 

gradual, de uma gestão centralizadora para uma concepção de coordenação de políticas e 

projetos, a partir de parcerias com diferentes segmentos da sociedade para a execução de 

ações locais (MEDEIROS, IRVING, & GARAY, 2006). Sendo assim, o compromisso de 

proteção da natureza passa a integrar a rotina de vários setores da sociedade, a gestão pública 

tende a se aproximar destes segmentos sociais e, gradualmente, entre idas e vindas, “a própria 

noção de conservação da natureza passa a ser também entendida como construção humana, na 

qual novas lógicas são, então, delineadas, em um esforço de resgate e reintegração entre 

sociedade e natureza” (IRVING, 2010, p. 127). 

          Nesse contexto, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC 

(BRASIL, 2000; 2002) em associação ao PNAP (BRASIL, 2006) podem ser interpretados 

como importantes políticas públicas de vanguarda na América Latina para a proteção da 

natureza, em uma perspectiva de participação social.  Por seu escopo e visão sistêmica, estes 

documentos legais representam um avanço significativo na legislação ambiental brasileira, na 

medida em que reconhecem a importância da diversidade de ecossistemas, afirmando o 

compromisso de gestão participativa das UC’s, prevê a obrigatoriedade de consultas públicas 

para sua criação, o estabelecimento dos Conselhos de Gestão e participação da sociedade em 

todos os níveis do processo.  No entanto, o discurso de políticas públicas nem sempre tem 
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rebatimentos claros nas institucionalidades estabelecidas, o que gera, frequentemente, um 

hiato entre a teoria e a prática. 

 

 

3.2 Conselhos de gestão – Caminhos possíveis para a participação social  

 

          O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (BRASIL, 2000, 2002) 

normatiza as Unidades de Conservação em 12 categorias de manejo, agrupadas em duas 

tipologias que diferem pelas formas previstas de acesso e uso dos recursos naturais: as 

Unidades de Conservação de Proteção Integral (UCPI) e as de Uso Sustentável (UCUS)
33

. 

Este sistema, como citado anteriormente, delineia o gerenciamento das UC´s, definindo como 

compromissos a consulta pública
34

, a formação de Conselhos Gestores
35

 e a elaboração de um 

Plano de Manejo
36

 como mecanismos de participação social na gestão pública. Estes 

“instrumentos” constituem, como afirmam Irving, Cozzolino, Fragelli e Sancho (2006, p. 42), 

“elementos centrais no processo de democratização, cidadania e participação social na gestão 

das unidades de conservação”, visto serem estes mecanismos para  viabilizar a inclusão e 

controle social e, assim, a participação da sociedade nos processos decisórios.   

          Conforme o SNUC
37

, o Conselho representa uma instância formal de gestão com as 

seguintes funções: a) elaboração do regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da 

sua instalação; b) acompanhamento, elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo 

da Unidade de Conservação (quando for o caso), garantindo o seu caráter participativo; c) 

integração da Unidade de Conservação com as demais unidades e espaços territoriais 

especialmente protegidos e com o seu entorno; d) compatibilização dos interesses dos 
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 Segundo o SNUC, as UC’s de Proteção Integral têm como objetivo básico “preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais”. E as UC’s de Uso Sustentável têm como objetivo 

básico “compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais”. 

(BRASIL, 2000). 

34 LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. CAPÍTULO IV § 2o. A criação de uma unidade de conservação 

deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão 

e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. 
35

 DECRETO Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002. CAPÍTULO V DO CONSELHO. Art. 17. As categorias 

de unidade de conservação poderão ter, conforme a Lei no 9.985, de 2000, conselho consultivo ou deliberativo, 

[...] § 2
o
 A representação da sociedade civil deve contemplar, quando couber, a comunidade científica e 

organizações não-governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região da unidade, população 

residente e do entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no interior da unidade, trabalhadores e 

setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 
36

 LEI N
o
 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. CAPÍTULO IV DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO 

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de 

Manejo. (Regulamento) § 1
o
 O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de 

amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas. 
37

 O SNUC no art. 20 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, no qual são definidas as funções do 

Conselho. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.340-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.340-2002?OpenDocument
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diversos segmentos sociais relacionados à unidade; e) avaliação do orçamento da unidade e 

do relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor, em relação aos objetivos da 

unidade de conservação; f) na hipótese de gestão compartilhada, parecer de opinião (no caso 

de Conselho Consultivo) ou deliberação (no caso de Conselho Deliberativo) sobre a 

contratação e os dispositivos de parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP); g) acompanhamento da gestão por OSCIP, quando for o caso; h) parecer ou 

manifestação sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de 

conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; i) 

proposição de diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a 

população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso. Neste sentido, a Lei no 

9.985 que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC 

(BRASIL, 2000) expressa, de maneira clara, as condições de participação dos diversos 

segmentos sociais no processo de gestão. 

          Mas foi apenas em junho de 2009 que o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade publicou as diretrizes e procedimentos para a formação e funcionamento de 

conselhos consultivos em UC´s Federais
38

. As competências dos Conselhos Consultivos são 

assim enunciadas: 

 1. Conhecer, discutir, propor e divulgar as ações da unidade de conservação, 

promovendo ampla discussão sobre o seu papel e a sua gestão.  

2. Criar câmaras ou grupos temáticos para análise e encaminhamento de especificidades 

da unidade, facultada a participação de representantes externos, quando pertinente. 

 3. Demandar e propor aos órgãos competentes, instituições de pesquisa e de 

desenvolvimento socioambiental ações que promovam a conservação dos recursos 

naturais da unidade de conservação, sua zona de amortecimento ou área circundante e 

que visem à sustentabilidade socioambiental, integrando os conhecimentos técnico-

científicos e saberes tradicionais. 

 4. Acompanhar pesquisas na unidade de conservação, propondo medidas para que os 

conhecimentos gerados contribuam para a integridade da unidade e para a sua 

sustentabilidade socioambiental. 

                                                           
38

 Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio - Instrução normativa no-11, de 8 de 

junho de 2010. Disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a formação e funcionamento de Conselhos 

Consultivos em unidades de conservação federais. Disponível em 

http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/ICMBio_normasconselhoconsultivos_09062010j.p

df acesso em 10.02.2011. 

 

http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/ICMBio_normasconselhoconsultivos_09062010j.pdf
http://uc.socioambiental.org/sites/uc.socioambiental.org/files/ICMBio_normasconselhoconsultivos_09062010j.pdf
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 5. Demandar e propor ações ou políticas públicas de conservação, proteção, controle, 

educação ambiental, monitoramento e manejo da unidade de conservação e da zona de 

amortecimento ou área circundante. 

 6. Elaborar Plano de Ação que contenha o cronograma de atividades e mecanismos de 

avaliação continuada das atividades do Conselho. 

 7. Formalizar suas orientações por meio de recomendações e moções, as quais também 

deverão constar nas atas das correspondentes. 

 8. Realizar reuniões a serem encaminhadas formalmente pelo presidente do Conselho 

ou conforme estabelecido em seu Regimento Interno. 

 9. Identificar os problemas e conflitos, propor soluções, bem como identificar as 

potencialidades de manejo da unidade de conservação, em articulação com os atores 

sociais envolvidos. 

          Assim, os Conselhos de Gestão de UC´s podem ser entendidos como possíveis espaços 

de diálogo, frente aos desafios e dificuldades na construção de uma interlocução democrática, 

de participação efetiva dos cidadãos nos processos de decisões compartilhadas sobre a gestão 

da biodiversidade. Como ressalta Irving, Cozzolino, Fragelli e  Sancho (2006): 

 

 

[...] O conselho é, assim, o espaço institucionalizado para engajamento da sociedade 

nos processos de decisão, não só nas ações de proteção da natureza, mas também – e 

principalmente- no planejamento e na gestão democrática da unidade de 

conservação, transformando-se, desta forma, em um mecanismo de participação, 

controle social e espaço de exercício da cidadania. (IRVING et al, 2006, p. 44-45) 

 

 

          O Plano de Manejo, enquanto instrumento técnico e orientador da gestão UC “se 

constitui, em tese, em espaço social de negociação, integração de saberes e base de discussão 

para pactos e acordos, com o objetivo de orientar o manejo da área protegida” (IRVING et al, 

2006, p. 43).  

          Porém, parece haver uma grande dificuldade na efetivação dessas instâncias na prática 

da gestão. Isto porque, segundo Irving et al (2006, p. 54), a criação das UC´s não foi 

acompanhada pela preocupação com o estabelecimento de um processo de gestão 

participativa.  E, complementam “a questão central é como operacionalizar essas instâncias 

democratizantes, de modo que os Conselhos deixem de ser apenas instrumentos previstos por 

lei para referendar iniciativas governamentais” (IRVING et al, 2006, p. 61-62). Não se pode 

ignorar que a sociedade brasileira foi constituída, ao longo de gerações, com base em relações 

paternalistas, assistencialistas, em um sistema de gestão centralizador, caracterizado por uma 
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hierarquia rígida, delineado pela lógica dominação/submissão e dependência, não 

considerando o ator social como parceiro na gestão do poder público. 

          Por outro lado, a evolução das políticas públicas de proteção da natureza rumo a uma 

abordagem social e comprometida com a reintegração entre sociedade e natureza vem, 

gradualmente, construindo a possibilidade de interpretação dos Conselhos de gestão de UC 

como espaços institucionalizados, de participação efetiva da sociedade nos processos de 

decisão, transformando-se, desta forma, em locus potencial para expressão social e exercício 

de cidadania.   

          Neste contexto histórico, o SNUC (BRASIL, 2000) pressupõe uma nova lógica que 

requer também uma transição conceitual, valorativa e atitudinal. Isso porque princípios e 

diretrizes nele contidos determinam uma sociedade “socialmente construída”, flexível, 

desburocratizada e descentralizada, baseada em relações de autonomia. E isso implica em 

maior circulação de informações qualificada, integração dos diferentes atores sociais no 

compartilhamento de problemas e sua participação efetiva nos processos decisórios. Nessa 

perspectiva, o que está em pauta é uma mudança nos pressupostos orientadores das políticas 

de proteção da natureza e na cultura institucional para que o Conselho gestor represente, 

efetivamente, um “espaço” de diálogo entre Estado e sociedade. Tal mudança na gestão 

pública pressupõe para a sua efetivação, um movimento constante de ir e vir, e de construção 

contínua, que envolve um processo de subjetivação-objetivação, em uma interlocução 

constante entre os diversos atores e segmentos sociais.  

          Dessa forma, o modelo brasileiro de gestão de Unidades de Conservação traz um 

discurso inovador, mas também muitos desafios a enfrentar, já que pressupõe novas 

orientações e práticas na gestão pública. Para esta mudança, portanto, são necessários ações e 

procedimentos que venham a fortalecer e dar sentido ao modelo de gestão participativa de 

áreas protegidas, entendidos os Conselhos gestores como grupos sociais, em movimento. O 

grupo social concebido como processo grupal em uma perspectiva dialética de construção 

contínua, considerando seu caráter histórico e suas interações sociais (LAPASSADE, 1983; 

LANE, 1984; LEWIN, 1973a).  

          Frente a essas contradições e ambiguidades, a proposta da tese se inspira pela 

necessidade de aprofundamento do estudo desse campo social para a compreensão do modelo 

atual de gestão de UC´s. Nesse contexto, dentre as diversas áreas protegidas ganham foco 

nesse debate, os parques, que representam uma categoria de UC destinada à preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Os parques constituem 

um modelo de área protegida implantado em todo mundo e ilustram os compromissos globais 
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de proteção da natureza. Porém, são “interpretados pelos atores locais (governamentais ou não 

governamentais) como áreas de restrição ao desenvolvimento” (IRVING & MATOS, 2006, p. 

95), o que tende a afastar a sociedade do processo, configurando-se como áreas protegidas 

que “tipificam, como nenhuma outra, os desafios para a gestão, decorrentes de processos 

históricos de cisão sociedade-natureza, característicos nas sociedades modernas” (IRVING & 

MATOS, 2006, p. 91). 
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CAPÍTULO 4  

 

PARQUES NACIONAIS – DA CRIAÇÃO AOS DESAFIOS PARA GESTÃO  
 

 

A criação de parques nacionais, no país, reflete, de maneira evidente, os processos e 

estratégias de proteção da natureza no Brasil que, embora significativamente 

inovadores, em alguns casos privilegiaram, historicamente, modelos centralizadores 

de implantação e gestão.  (IRVING, COZZOLINO, FRAGELLI, & SANCHO, 

2006, p. 52)  

 

 

          Os Parques Nacionais podem ser considerados como uma das categorias de manejo de 

áreas protegidas mais importantes para o estudo e interpretação da lógica de cisão sociedade-

natureza, em políticas públicas, pois sua origem se confunde com o processo histórico de 

constituição das áreas protegidas. E, para avançar neste debate, são abordados, a seguir, 

alguns fatos históricos sobre a origem da concepção do modelo parque no mundo e, em 

especial, no Brasil e os desafios para a sua gestão. 

 

 

4.1 Balizamento conceitual e o processo de criação 

 

          Para abordar o problema, é preciso contextualizar que, de acordo com Davenport e Rao 

(2002), a origem dos processos de proteção da natureza é antiga e estes são registrados em 

diversas culturas, estando relacionados, principalmente, à preservação de espaços sagrados. 

Os autores (2002, p.53) relatam que as primeiras diretrizes sobre o tema foram estabelecidas 

na Índia, no século quarto antes de Cristo, tendo-se registros de iniciativas que buscavam 

encontrar meios de proteção da natureza, tanto por motivos religiosos como para garantia da 

caça, manutenção de mananciais de água.  Davenport e Rao (2002, p.54) mencionam também 

que a palavra “parque” tem sua origem no uso exclusivo de espaços abertos pela classe 

dominante na Europa medieval, como na Ásia Menor, determinando uma noção de 

soberania
39

. E, os autores destacam que estes caminhos que as sociedades percorreram em 

relação à posse da terra e à convivência com a natureza, tiveram consequências diretas sobre 

os sistemas adotados de proteção da natureza em todo o mundo (DAVENPORT & RAO, 

2002). 

          Porém, o percurso de criação e constituição de parques ainda é recente no mundo. O 

termo contemporâneo “parque nacional” foi utilizado em 1832, por George Catlin, ao 

defender a criação do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, expressando a 
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 Originalmente, a palavra “parc” em francês ou inglês arcaicos, designava “uma área cercada de solo, ocupada 

por animais de caça, protegidos por ordem ou por concessão do rei”( DAVENPORT & RAO, 2002, p.54). 
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ideia de “parque nação” em que homens e animais poderiam usufruir da beleza natural 

(TERBORGH & SCHAIK, 2002). E a maioria dos parques foi criada nas décadas de 1960, 

1970 e 1980
40

. 

          Diegues (2001, p.13) discute o processo de criação dessas áreas protegidas nos Estados 

Unidos, afirmando que o surgimento dos parques nacionais americanos teve como finalidade 

“a proteção da vida selvagem (wilderness), ameaçada pela civilização urbano-industrial, 

destruidora da natureza”. Esta origem de concepção reforçou, desde então, de forma evidente, 

o processo de cisão sociedade-natureza, uma vez que o ser humano tende a ser interpretado 

como um “outsider” da natureza, ou seja, visitante no ambiente natural, preservado dele 

mesmo. Para o autor, esta concepção “de um mundo natural selvagem, intocado e intocável” 

tem na criação do primeiro parque, o “Parque Nacional de Yellowstone”, em 1872, sua maior 

expressão. Este modelo tem influenciado, desde então, a lógica contemporânea de proteção da 

natureza, na qual proteger significa afastar o homem da natureza, cabendo a ele somente 

admirar e reverenciar essas áreas naturais (IRVING & MATOS, 2006, p. 91). 

         Este mito da “natureza intocada” foi incorporado pelos países da América Latina, como 

o Brasil, embora suas realidades fossem totalmente diversas. Segundo Diegues:  

 

 

Nesses países, mesmo nas florestas tropicais aparentemente vazias, vivem 

populações indígenas, ribeirinhas, extrativistas, de pescadores artesanais, portadores 

de uma outra cultura (chamada neste trabalho de tradicional), de seus mitos próprios 

e de relações com o mundo natural distintas das existentes nas sociedades urbano-

industriais. Ora, a legislação brasileira que cria os parques e reservas prevê, como 

nos Estados Unidos, a transferência dos moradores dessas áreas, causando uma série 

de problemas de caráter ético, social, econômico, político e cultural. (DIEGUES, 

2011,  p. 14)  

 

 

          Sendo assim, a base desse modelo de “parques sem moradores” foi transposta para a 

América Latina sem se considerar as especificidades ecológicas, sociais ou culturais. No caso 

do Brasil, como afirma Diegues (2011), o processo gerou também a transferência das 

populações tradicionais destas áreas e ocasionou consequências danosas para a relação entre o 

Estado e a Sociedade, determinando conflitos intransponíveis, relacionados a problemas 

fundiários, de fiscalização e outros.   

          Mas no processo histórico de criação de parques, a segunda metade do século XX foi 

caracterizada pela criação destas áreas protegidas em todo o mundo, acompanhada por um 

movimento de discussão, defesa e regulamentação a partir de conferências e publicações 
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 Ao final deste subitem são apresentados dois quadros relacionados aos marcos nacionais e internacionais na 

consolidação da tipologia e institucionalidade “Parque” 
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conduzidas pela IUCN (2010) e outras organizações internacionais (DRUMMOND, 1997a;b; 

DIEGUES, 2001; DAVENPORT e RAO, 2002).             

Nesse sentido, a evolução do conceito de Parque Nacional, no mundo e no Brasil, em 

particular, é reflexo deste contexto de engajamento de grandes organizações ambientalistas 

internacionais, organizações governamentais e acadêmicas. Sendo assim, desde 1962, a 

International Union for Conservation of Nature - IUCN
41

 (2010) realiza, a cada dez anos, 

conferências mundiais sobre Parques Nacionais e demais áreas protegidas, nas quais 

balizamentos conceituais e recomendações com este objetivo são amplamente debatidos e 

consolidados em documentos, norteadores influenciando a política de áreas protegidas em 

muitos países, entre eles, o Brasil. Muitas das recomendações da IUCN para a criação e a 

gestão de UCs e, em especial, de Parques Nacionais, foram adotadas pelo Brasil e estão, de 

certa forma, internalizadas no arcabouço legal nacional.  

          No Brasil, o primeiro instrumento legal relacionado à proteção da natureza, o Código 

Florestal de 1934
42

, internaliza simultaneamente as noções de preservação e de conservação 

da natureza, com reflexos evidentes tanto na construção das subjetividades envolvidas na 

construção deste conceito no país, como nas políticas públicas associadas. Em seu artigo 9º, o 

Código trouxe a primeira referência legal a parques nacionais, estaduais e municipais, 

definindo-os como monumentos naturais dotados de características especiais que fazem a 

flora nativa merecer preservação, sendo proibida, neste caso, toda atividade prejudicial à flora 

e à fauna. Porém, o Código Florestal de 1934 trouxe também a possibilidade de permanência 

de propriedades particulares em remanescentes de florestas nativas, desde que os 

proprietários, herdeiros e sucessores concordassem com as restrições impostas e se 

obrigassem a mantê-las sob o regime legal. Mas, na sequência, o novo Código Florestal de 

1965
43

e o Regulamento de Parques Nacionais de 1979
44

 eliminaram essa possibilidade 

(DRUMMOND, 1999; ROCHA, DRUMMOND & GANEM, 2010). 

Em 1937, a criação do primeiro Parque Nacional de Itatiaia materializou, pela 

primeira vez, esta importante estratégia de conservação da biodiversidade no país, com o 

propósito de incentivar a pesquisa científica e oferecer lazer às populações urbanas.  Porém, 
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 Founded in 1948 as the world’s first global environmental organization - a democratic membership union with 

more than 1,000 government and NGO member organizations, and almost 11,000 volunteer scientists in more 

than 160 countries. IUCN’s work is supported by more than 1,000 professional staff in 60 offices and hundreds 

of partners in public, NGO and private sectors around the world.. Today the largest professional global 

conservation network . A leading authority on the environment and sustainable development.  The Union’s 

headquarters are located in Gland, near Geneva, Switzerland ( IUCN, 2010). 
42

 Decreto nº 23 793, de 23 de janeiro de 1934. 
43

 Lei nº 4 771, de 15 de setembro de 1965. 
44

 Decreto nº 84 017, de 21 de setembro de 1979. 
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Diegues (2011, p.114) ressalta iniciativas brasileiras, com este objetivo, bem antes dessa data, 

como a do abolicionista André Rebouças, que em 1876 foi o primeiro a apresentar uma 

proposta para a criação de parques nacionais brasileiros, inspirados no modelo norte-

americano e a do botânico Alberto Löfgren, que em 1913, já previa estratégias de pesquisa e  

lazer para as populações dos centros urbanos nestas áreas. 

      Mas não se pode negligenciar na análise do processo histórico de construção das políticas 

públicas brasileiras para áreas protegidas, que esta ocorreu de forma gradual, já que o Estado 

manteve o “controle” do processo, e isso não foi diferente no caso dos Parques (MEDEIROS, 

IRVING & GARAY, 2006; IRVING & MATOS, 2006). Como apontam os autores, Irving, 

Cozzolino, Fragelli e Sancho (2006) 

 

 

No entanto, o processo de criação de parques nacionais (e, a consequente demanda 

de gestão), induzido pelo momento político brasileiro e pelas pressões 

internacionais, não parece ter sido acompanhado por uma estratégia equivalente de 

inclusão social, ou mecanismos de participação da sociedade na discussão de 

políticas publicas de proteção da natureza, o que acabou por consolidar uma cisão 

evidente entre sociedade e natureza, causa de grande parte dos conflitos relacionados 

à existência de áreas protegidas no Brasil.” (IRVING et al, 2006, p. 53-54) 

 

 

          Nesse sentido, o que se destaca, ainda, é o papel do Estado como responsável por 

manter e controlar essas áreas da ação do próprio homem, o que significa o estabelecimento 

de uma estrutura de dominação, de alienação, modelo que se consolida e é reforçado por um 

capitalismo mundializado (LOUREIRO, 2006). Os Parques Nacionais se delineiam por 

conflitos entre o uso do território e a conservação da biodiversidade, traduzindo-se em um 

espaço potencial de problemas e dificuldades para a gestão pública (IRVING & MATOS, 

2006).  

Por outro lado, Irving e Matos (2006) sinalizam, neste percurso, a importância das 

políticas públicas de proteção à natureza, representadas pelo SNUC (BRASIL 2000) e pelo 

PNAP (BRASIL, 2006) como instrumentos legais orientadores para efetivação da 

participação da sociedade nos processos de decisão na gestão da Unidade de Conservação.  

Mediante este contexto, nestas últimas décadas, parece ter havido uma evolução das 

políticas públicas de proteção da natureza, conforme indicado nos Quadros I e II. Nestes 

quadros estão detalhados os principais  marcos nacionais e internacionais na consolidação da 

tipologia e institucionalidade “Parque”. 
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Quadro I .Marcos nacionais na consolidação da tipologia e institucionalidade “Parque”. 

 Marcos  legais 

1
9

2
0

 -
 1

9
4

0
 

- Decreto nº 4.421 de 28/12/ 1921 criou o Serviço Florestal do Brasil. 

- Decreto nº 23.793 de 23/01/1934 instituiu o primeiro Código Florestal Brasileiro. 

- Decreto-Lei nº 1.713 de14/06/ 1937 criou o Parque Nacional de Itatiaia  

- Decreto-Lei nº 1.035de  10 /01/1939 criou o Parque Nacional do Iguaçu. 

- Decreto Lei nº 1.822 de  30/11/1939 criou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. 
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-  Decreto-Lei 47.570 de 31/12/1959 criou o Parque Nacional do Araguaia. 

 - Decreto-Lei nº 45.954 de  30/04/1959 criou o Parque Nacional de Ubajara. 

- Decreto-Lei nº 47.446 de 07/12/1959 criou o Parque Nacional de Aparados da Serra . 

- Decreto-Lei n° 49.875 de 11/01/1961 criou o Parque Nacional de Tocantins. 

- Decreto-Lei nº 50.646 de 24/05/1961 criou o  Parque Nacional do Caparaó. 

- Decreto-Lei nº 50.923 de 07/06/1961 criou o Parque Nacional da Tijuca. 

- Decreto-Lei n° 50.744 de 08/06/1961 criou o Parque Nacional de Sete Cidades. 

- Decreto- Lei n°50.922 de 06/07/1961 criou o Parque Nacional Sao Joaquim. 

- Decreto- Lei n° 49.875 de 01/11/1961 criou o Parque Nacional  da Chapada dos Veadeiros. 

- Decreto-Lei nº 241 de 29/11/1961 criou o Parque Nacional de Brasília.  

- Decreto-Lei nº 242 de 29/11/1961 criou o Parque Ncional de  Monte Pascoal. 

- Lei nº 4.771 de 15/09/1965 instituiu o novo Código Florestal Brasileiro. 

-Decreto-Lei nº 289 de 28 /02/1967 criou o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). 

- Decreto-Lei nº 554 de 25/04/1969- Dispõe sobre desapropriação por interesse social, de imóveis rurais, para 

fins de reforma agrária, e dá outras providências. Autorizou especificamente a aquisição governamental de terras 

particulares para formar parques nacionais. 
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- Decreto-Lei nº 68.691 de  28/05/1971 criou o  Parque Nacional do Pantanal Matogrossense .  

- Decreto-Lei nº 70.355 de 03/04/1972 criou o Parque Nacional da Serra da Canastra. 

- Decreto-Lei nº 70.694 de 08/06/1972 criou o Parque Nacional da Serra da Bocaina. 

- Decreto-Lei nº 73.683 de 19/02/1974 criou o Parque Nacional da Amazônia. 

- Decreto-Lei nº 49.874 de 01/11/1974 criou o Parque Nacional das Emas. 

- Decreto-Lei nº 83.548 de 05/06/1979 criou o Parque Nacional da Serra da Capivara. 

- Decreto-Lei nº 83.550 de 05/06/1979 criou o Parque Nacional do Pico da Neblina. 

- Decreto-Lei nº 84.019 de 21/09/1979 criou o Parque Nacional de Pacaás Novos. 

- “Plano de Sistema de Unidades de Conservação no Brasil”, cujo objetivo principal era o estudo detalhado das 

regiões propostas como prioritárias para a implantação de novas unidades, foi instituído em 1979, pelo Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). 

- Decreto 84.017 em 21/09/1979 institui o primeiro código de manejo para os parques nacionais brasileiros. 
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- Decreto-Lei nº 84.913 de 15/07/1980 criou o Parque Nacional do Cabo Orange - O Decreto-Lei nº 85.200 de 

24/09/1980 criou o Parque Nacional do Jaú. 

- Decreto-Lei nº 86.060 de 02/06/1981 criou o Parque Nacional Lençóis Maranhenses. 

- Lei nº 6.938 de 31/08/1981 instituiu a  “Política Nacional do Meio Ambiente”, sendo criados o SISNAMA 

(Sistema Nacional do Meio Ambiente) e o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

- Decreto-Lei nº 88.218 de 06/04/1983 criou o  Parque Nacional dos Abrolhos. 

-Decreto-Lei nº 90.233 de 25/09/1984 criou o  Parque Nacional da Serra do Cipó. 

- Lei nº 7.437, de 24/07/1985, disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e dá outras 

providências.  

-Decreto-Lei nº 91.655 de  17/09/1985 criou o  Parque Nacional da Chapada Diamantina. 

-Decreto-Lei nº 93.546 de 06/11/1986 criou o Parque Nacional da Lagoa do Peixe. 

-Resolução/CONAMA/n.º011 de 03 /12/1987, (publicada 18/03/88) estabeleceu o termo “Unidade de 

Conservação” e uma categorização para estas unidades. 

-Constituição Brasileira de 05/10/1988 foi um passo decisivo para a formulação da política ambiental brasileira. 

Pela primeira vez na história de uma nação, uma constituição dedicou um capítulo inteiro ao meio ambiente, 

dividindo entre o governo e a sociedade a responsabilidade pela preservação e conservação.  

- Decreto-Lei nº 96.693 de 14/09/1988 criou o Parque Nacional de Fernando de Noronha. 

- Lei nº 7.735 de 22 /02/1989 cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA. 

- Decreto-Lei nº 97.656 de  12/04/1989 criou o  Parque Nacional Chapada dos Guimarães. 

- Decreto-Lei nº 97.658 de 12/04/1989 criou o Parque Nacional Grande Sertão Veredas. 

- Decreto-Lei nº 91.65597.688 de 25/04/1989 criou o Parque Nacional de Superagüi. 

- Decreto-Lei nº 91.65597.839 de 16/06/1989 criou o  Parque Nacional da Serra do Divisor. 

- Decreto-Lei nº 97.887 de 26/06/1989 criou o Parque Nacional do Monte Roraima. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_janeiro
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http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_Paca%C3%A1s_Novos
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 - Decreto-Lei nº 531 de 05/05/1992 criou o Parque Nacional da Serra Geral. 

- Decreto 1.354 de 29 de dezembro de 1994 institui, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia 

Legal, o programa Nacional da Diversidade Biológica. 

- Convenção Sobre Diversidade Biológica (CBD) assinada em 05/06/1992, durante a Eco-92. 
- Decreto s/n de 30/09/1997 criou o Parque Nacional de Ilha Grande. 

- Decreto nº 2.519 de 16/03/1998 promulgou a  a Convenção sobre Diversidade Biológica ( CDB) assinada em  

1992.   

- Decreto nº.  0-006 de 29/04/1998 criou o Parque Nacional do Viruá. 

 -Decreto s/n de 29/04/1998 criou o Parque Nacional Serra da Mocidade. 

- Decreto s/n de 02/10/1998 criou o Parque Nacional da Serra das Confusões. 

- Decreto s/n de 20/04/1999 criou o Parque Nacional do Descobrimento. 

- Decreto s/n de 20/04/1999 criou o Parque Nacional Pau Brasil. 
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- Lei n° 9.985 de 18/07/2000 criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

- Decreto s/n de 21/09/2000 criou o Parque Nacional da Serra da Bodoquena. 

- Lei Federal nº10.227 de 23/05/2001criou o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange 

- Decreto s/n de 16/07/2002 criou o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba . 

- Decreto s/n de 01/08/2001criou o Parque Nacional  da Serra da Cutia, 

- Portaria 97/02-N de 06/08/2002 criou o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. 

- Decreto nº 4.339 de 22/08/2002 instituiu princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da 

Biodiversidade. 

-Decreto nº 4.340 de 22/08/ 2002 regulamenta e  institui o “Sistema Nacional de Unidades de Conservação - 

SNUC”, com a finalidade de melhorar a eficiência e de organizar o sistema de unidades de conservação 

brasileiro. 

- Portaria 159/02-N de 23/09/2002 criou o Parque Nacional de Jericoacoara. 

- Decreto s/n de 13/12/2002 criou o Parque Nacional das Sempre Vivas. 

- Decreto nº 913/12 de 13/12/2002 criou o Parque Nacional do Catimbau. 

- Decreto s/n de 19/12/2002 criou o Parque Nacional dos Pontões Capixabas. 

- Portaria 182/02-N  de 31/12/2002 criou o Parque Nacionaldas Montanhas do Tumucumaque. 

- Decreto nº 4.703 de 21/05/2003.  O programa Nacional de Diversidade Biológica - PRONABIO e a Comissão 

Nacional da Biodiversidade passaram a reger-se pelas disposições deste Decreto. 

- Decreto s/n de 04/06/2004 criou o Parque Nacional da Serra do Itajaí. 

- Portaria 96 de 17/12/2004 criou o Parque  Nacional das Cavernas do Peruaçu. 

- Decreto s/n de 17/02/2005 criou o Parque Nacional da Serra do Pardo. 

- Decreto s/n de 19/10/2005 criou o Parque Nacional das Araucárias. 

- Decreto s/n de 12/12/2005criou o Parque Nacional da Chapada das Mesas.  

- Decreto s/n de 05/06/2006 criou o Parque Nacional do Juruena. 

-Decreto nº 5.758 de 13/04/2006 instituiu o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) seus 

princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências. 

-Lei nº 11.516 de 28/08/2012 criou o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente  (SISNAMA) 

- Ato Instrução Normativa nº 11, de 08 de junho de 2010 estabeleceu e definiu critérios para a formação e 

funcionamento dos Conselhos Consultivos de unidades de conservação federais. 

 

 

Quadro II. Marcos internacionais na consolidação da tipologia e institucionalidade 

“Parque”. 
  Marcos  
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- Criação Primeiro Parque Nacional:  EUA - Yellowstone - 1872 

- Criação dos primeiros parques no Mundo: Canadá - 1885; México e Nova Zelândia - 1894  

África do Sul e Austrália – 1898 
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- Criação dos primeiros parques no Mundo: Argentina - 1903 ; Europa - 1914; Chile - 1926   

 - 1ª. Convenção Preservação da Flora e Fauna em seu Estado Natural- Inglaterra - Londres - que procurou 

definir a conceituação de parque - 1933  

- Fundação  da primeira  rede ambiental global - União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN ) - 

1948   
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 - Criação da Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas pela  IUCN - 1958.    

- Organização das Nações Unidas (ONU) através do  Conselho Econômico e Social das Nações Unidas auxilia á 

Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas - IUCN - 1959.  

-  1º  Congresso Mundial sobre Parques Nacionais. IUCN - EUA - Seattle  - 1962. 

-  Assembleia - Geral  da IUCN - Índia - Nova  Déli - definição de um conceito único e permanente para parques 

nacionais - 1969. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Serra_das_Confus%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_do_Descobrimento
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_Nacional_Pau_Brasil&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Serra_da_Bodoquena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_de_Saint-Hilaire/Lange
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_das_Nascentes_do_Rio_Parna%C3%ADba
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_do_Catimbau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_dos_Pont%C3%B5es_Capixabas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_das_Montanhas_do_Tumucumaque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Serra_do_Itaja%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Cavernas_do_Perua%C3%A7u
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Serra_do_Pardo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_da_Chapada_das_Mesas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_do_Juruena


43 

 

 

 

1
9

8
0
 

- 2º. Congresso Mundial sobre Parques Nacionais e Áreas protegidas - IUCN - EUA - Yellowstone - 1972    

realizada de 10 em 10 anos.  

- Publicação: World Conservation Strategy (Estratégia Mundial para a Conservação) IUCN – 1980.  

- 3º. Congresso Mundial de Parques Nacionais- IUCN – “O papel das áreas protegidas na sociedade sustentável” 

- Indonésia- Bali – 1982. 

- Publicação: Revista Cultural Survival - EUA - (vol. 9, n° 1) fevereiro de 1985. 

- Conferência da IUCN sobre Conservação e Desenvolvimento: pondo em prática a Estratégia Mundial para a 

Conservação, - Canadá - Ottawa - 1986. 

- 27ª.   Sessão de Trabalhos da Comissão de Parques Nacionais e Áreas Protegidas da IUCN -  Argentina, 

Bariloche - 1986. 

- Publicação: Nosso Futuro Comum, documento oficial da Comissão da ONU sobre o Desenvolvimento e o 

Meio Ambiente - Organização  das  Nações Unidas (ONU) - 1986. 

- Publicação:   From Strategy to Action - IUCN, 1988. 
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- Publicação: Cuidar La Tierra - IUCN/PNUMA e WWF (WORLD WILDLIFE FUND) -199.1 

- 4º. Congresso Mundial de Parques - "Parks for Life". “Parques para a vida: intensificação do papel da 

conservação na sustentação da sociedade” - Venezuela, Caracas - 1992. 

- Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) - Eco 92 - Brasil , 

Rio de Janeiro - 1992. 

- Publicação:  Guidelines for Protected Area Management Categories - IUCN  - 1994 

- 1º. Congresso Latino Americano de Parques Nacionais e outras Áreas Protegidas - IUCN e a FAO 

(Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação) - Colômbia, Santa Marta - 1997. 
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 5º. Congresso Mundial de Parques ,IUCN,  “Benefícios além das fronteiras”, África do Sul,  Durban  - 2003 

- Reunião de revisão do Congresso Mundial de Parques de Durban, Cidade do Cabo em Abril de 2008. 

- Publicação:  Guidelines for Applying Protected Area Management Categories. DUDLEY, N. (Editor) - IUCN 

– 2008.    

Fontes de Consulta: Diegues, 2001; Marques e Nucci, 2007; Drummond, 1999;IUCN, International Union for 

Conservation of Nature, is the world’s oldest and largest global environmental network  - a democratic 

membership union. Disponível em <http://www.iucn.org/about/>. Acesso em dez. 2010;  ICMbio, Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Disponível em http://www.icmbio.gov.br/. Acesso em dez. 

2010. 

Obs.: Os Quadros foram divididos por décadas,  a partir do  número de marcos legais identificados no período.  

  

 

4.2 O processo de gestão de Parques Nacionais - contexto e desafios  

 

          Diante das questões discutidas, a categoria de manejo Parque, principalmente, os 

Parques Urbanos
45

 faz emergir um importante debate sobre os desafios a respeito da gestão 

dessas Unidades de Conservação. Como bem delineiam Irving et al: 

 

 

Os parques nacionais tipificam, a partir de sua origem, como nenhuma outra 

categoria de manejo de áreas protegidas no Brasil, a cisão sociedade-natureza em 

toda a sua complexidade (nela, sendo o conflito o elemento central) e, talvez, por 

esta razão, eles representem também o maior desafio na construção de novas 

práticas em políticas de conservação da biodiversidade, como o compromisso da 

governança democrática. (IRVING et al, 2006, p. 53) 

 

 

          E, devido à complexidade envolvida, parece exigir que se discuta e reflita sobre uma 

concepção de gestão que considere tanto a legislação vigente, como as especificidades 

econômicas e sociais dessas áreas de inserção dos parques.   

                                                           
45

 Como definido, anteriormente, estes tipificam, desde sua criação, uma área protegida sujeita a fortes impactos 

decorrentes da relação entre o uso da terra e as demandas de conservação da biodiversidade, em função do 

crescimento demográfico, da ocupação desordenada do solo e dos impactos sobre o patrimônio natural, o que 

tende a gerar um contexto socioambiental complexo, caracterizado por conflitos de toda ordem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://www.iucn.org/about/
http://www.icmbio.gov.br/
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          Irving e Matos (2006) afirmam que o modelo atual de gestão destas áreas fundamenta-

se ainda em práticas de “comando e controle”, o que afasta a população local do processo de 

gestão. Portanto, um dos grandes desafios seria promover uma mudança nessa concepção de 

Parques, para que estes deixem de ser “interpretados pelos atores locais como ‘áreas de 

restrição ao desenvolvimento, sendo os Parques internalizados como um bem do poder 

público, e não como patrimônio coletivo” (IRVING & MATOS, 2006, p. 95).  

          Nesse sentido, os Parques, principalmente os Parques urbanos, representam, de forma 

emblemática, a inclusão
46

 (IRVING, 2010) dos diferentes segmentos sociais não só no debate, 

mas como parceiros da gestão de UC’s. Isso porque, o Parque urbano se caracteriza por um 

ambiente de desigualdades, configurando-se por problemas sociais, ambientais e econômicos. 

Desta maneira, estes Parques pressupõem, mais do que outra categoria de manejo, a parceria 

na gestão do patrimônio natural e o protagonismo social nas ações governamentais de 

proteção da natureza para efetiva gestão dessas UC’s. Como afirmam Irving, Giuliani e 

Loureiro  

 

   
(...) o processo de gestão de áreas protegidas deve incorporar uma nova percepção 

da relação sociedade-natureza, na qual não será mais possível a reprodução da cisão 

entre as partes, mas uma nova leitura da natureza. Esta leitura deve se basear no 

reconhecimento da perspectiva social e na construção de pactos capazes de exprimir 

a dinâmica de interesses coletivos diante do desafio comum de proteção da 

biodiversidade, a partir de valores materiais e imateriais, resultantes da história 

social e dos diferentes significados e cosmologias de interação com a própria 

natureza. (IRVING; GIULIANI & LOUREIRO, 2008, p.16) 

 

 

         Assim, como lidar com esses desafios? Como, nesse campo de debate e reflexão, novas 

lógicas podem ser delineadas, para que venham a reforçar a integração entre sociedade-

natureza, em uma concepção da conservação da natureza como construção humana?   

          Para Irving e Matos (2006) a implementação efetiva do SNUC e do PNAP em bases 

democráticas pode indicar um passo importante, por estes representarem a possibilidade de 

consolidação das “noções de patrimônio coletivo e interesse público na gestão de áreas 

protegidas”. Além disso, para as autoras estas políticas públicas para a proteção da natureza 

tendem reforçar a demanda de construção de pactos sociais, com base na transparência de 

informação e na eficácia de canais de negociação (BRASIL, 2006, p. 94). Para elas, portanto, 

                                                           
46

 O termo inclusão social utilizado na presente tese tem como base a discussão promovida por Irving (2010, p. 

128-133) considerando-se, então que “a promoção de inclusão social está diretamente ligada à formação de uma 

consciência crítica e cidadã na sociedade que contemple aspectos relacionados à educação, à ética, à 

solidariedade, à responsabilidade nas ações e no compromisso com os direitos e interesses coletivos, de forma 

que o cidadão passe a assumir um papel central e decisivo, ao lado do poder público, no processo de 

desenvolvimento do país.” 
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a implementação das orientações do PNAP, entre outros aspectos a serem considerados para a 

administração dos Parques Nacionais, pode representar um avanço importante para o 

envolvimento dos atores sociais envolvidos, colocando em pauta questões relativas à pobreza 

das populações locais, à participação social e à qualidade de vida. As autoras argumentam 

também que os Parques Nacionais não podem ser efetivamente gerenciados na medida em 

que não sejam internalizá-los como bem público, patrimônio coletivo (IRVING & MATOS, 

2006, p. 95).   

          Este contexto dos Parques Nacionais reafirma a necessidade de uma nova concepção de 

proteção e gestão da natureza, na qual é fundamental o compromisso de participação dos 

diferentes segmentos envolvidos com estas UC’s. Neste sentido, a proposta da tese busca um 

olhar integrado entre natureza e sociedade, a partir da compreensão de que não é mais 

possível continuar a se pensar estratégias de gestão sem o engajamento da sociedade no 

processo, sem considerar a sua história, sua cultura e, consequentemente, as demandas sociais 

e econômicas envolvidas. Como menciona Irving (2010) uma abordagem “em que se passa a 

considerar, cada vez mais, o compromisso de repartição justa dos benefícios decorrentes do 

uso da biodiversidade e os aspectos sociais vinculados à conservação da natureza e ao 

repensar dos modos de vida da sociedade contemporânea” (p.127). 

          Assim, no sentido de contribuir para tal discussão, a presente tese tem como foco os 

Conselhos de Gestão de Parques urbanos, localizados no Rio de Janeiro, enquanto grupos 

sociais, o que pressupõe considerar esse campo de contradições e conflitos, campo do fazer 

coletivo.  

          É importante assinalar que o Estado do Rio de Janeiro apresenta um papel fundamental 

para a proteção da biodiversidade nacional, bem como vem desenvolvendo uma política 

ambiental que acompanha os compromissos assumidos pelo país, no âmbito da Conservação 

da Diversidade Biológica. Como argumentam Irving et al (2008) 

 

 
“o Estado do Rio de Janeiro representa uma unidade federativa estratégica para 

proteção da biodiversidade nacional e para o desenvolvimento de novas práticas de 

gestão. Isso porque, nos últimos anos, o governo do Estado tem reconhecido que a 

proteção da biodiversidade é essencial para a consolidação dos processos de 

desenvolvimento regional. Nesse sentido, uma significativa mobilização do poder 

público tem sido dirigida à reestruturação e ao fortalecimento da política ambiental.” 

( IRVING et al, 2008, p. 25)  
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Neste contexto, um estudo aprofundado sobre esses Parques do Estado do Rio de 

Janeiro, com ênfase na dinâmica dos Conselhos de gestão tende a contribuir para um maior 

detalhamento desse campo de construção coletiva (Estado e sociedade), para o entendimento 

dos Conselhos de gestão de Parques, enquanto grupos sociais, em movimento.  
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CAPÍTULO 5  

 

O PROCESSO GRUPAL: PARA ENTENDER OS CONSELHOS DE GESTÃO DE 

PARQUES 
 

 

Quase nenhuma ação humana tem por sujeito um indivíduo isolado. O sujeito da 

ação é um grupo, um ‘Nós’, mesmo se a estrutura atual da sociedade, pelo fenômeno 

da reificação, tenda a encobrir esse ‘Nós’ e a transformá-lo numa soma e várias 

individualidades distintas e fechadas às outras. (GOLDMAN, 1947 apud LANE, 

1989, p. 10) 

 

 

        A abordagem escolhida para o estudo dos Conselhos de Gestão de Parques, em uma 

perspectiva do grupo social, tem como ênfase as teorias relativas aos estudos do processo 

grupal. Nesta reflexão, é importante que se trace o caminho desses estudos na Psicologia 

Social, já que ela traz importantes aportes teóricos para a compreensão mais abrangente dos 

processos grupais, segundo os contextos histórico, econômico e psicossocial envolvidos. 

Assim, para a compreensão das concepções teóricas adotadas nesta tese, inicia-se neste 

capítulo uma análise da evolução dos estudos dos grupos na Psicologia Social, no intuito de se 

destacar os teóricos e os conceitos fundamentais que embasam a proposta de reflexão sobre o 

processo grupal para que se possa interpretar os Conselhos de Gestão de Parques, nesta 

perspectiva.   

 

 

5.1 O surgimento dos estudos sobre grupos: aportes da Psicologia Social 

 

 

Considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, não mais que 

conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. (PASCAL, 2002, p. 83) 

 

 

          Ao estudar o ser humano, deve-se considerar a sua história, sua cultura e o seu 

ambiente. O ser humano, enquanto ser social em constante relação com o outro, com os 

grupos - nasce e vive em grupo - e tem papel ativo na construção dessas relações, ao 

participar, fazer parte dos grupos e da sociedade. Não se pode ignorar, nesta análise, que as 

condutas sociais são manifestações históricas, frutos da linguagem, dos valores e dos 

costumes de uma época. Deste modo, o indivíduo e o meio social são indissociáveis. E, assim 

a importância de se considerar o ser humano em um movimento de produzir e se produzir, 

não só com relação à sua história pessoal, mas também em relação à história da sociedade. 

Pois é no fazer coletivo que o ser humano encontra a possibilidade de produzir a sua 

existência, de atuar como sujeito, engajado por inteiro, isto é, através de seu corpo biológico, 
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sua afetividade, sua história de vida, sua sociabilidade. E, assim, mobilizar suas dimensões 

subjetivas, dando significado à sua vida, através da produção coletiva, realizando suas 

potencialidades, como forma de se autoproduzir. Neste contexto, o indivíduo não pode ser 

considerado como um ser isolado, pois é um ser de relação, que faz parte de diferentes grupos 

que compõem uma sociedade. E, com base nesses argumentos, os estudos sobre grupos, desde 

os seus primórdios, tenta explicar e dar sentido à existência social do ser humano. 

          Com base nesta interpretação, em um primeiro momento, para a contextualização 

histórica dos estudos sobre grupos, impõe-se remontar, ainda que brevemente, ao surgimento 

da Psicologia Social. Como ciência, ela é um produto da convergência de tendências sociais, 

de temas de interesses da sociedade. E, como afirma Farr (2000), esta teve como raiz as 

ciências humanas e sociais, na Europa. Para Mailhiot (1985, p. 22), seus precursores 

Durkheim, Tarde, Le Dantec e Le Bon “haviam construído passo a passo metapsicologias e 

metassociologias, cuja ambição era tornar inteligível, de modo adequado e exaustivo, toda a 

realidade social”. O autor indica que os primeiros a utilizar e, portanto, a introduzir o termo 

‘Psicologia Social’, apresentando as primeiras interpretações dos fatos sociais, foram os 

franceses, sociólogos e filósofos sociais.  

          Em sua fase inicial, de 1908 a 1920, a Psicologia Social alcança o seu status acadêmico, 

constituindo-se como ciência autônoma, passando da tradição europeia, como ciência humana 

e social, para uma transformação sob a influência norte-americana, partindo para o 

experimentalismo. Na década de 30, inicia-se uma fase empírica que pode ser identificada 

como a passagem de uma fase de especulações para uma fase científica (MAILHIOT, 1985).  

Para Lane (1989) a década de 50 representa um marco para a Psicologia Social, em uma 

perspectiva histórica, visto que esta retratou o início das sistematizações dos estudos na área. 

A autora destaca duas tendências teóricas na Psicologia Social da época. Estas tiveram sua 

origem nas consequências da II Guerra Mundial, a primeira relacionada à tradição pragmática 

da sociedade americana de pós-guerra e a segunda caracterizada pela busca por modelos 

científicos mais totalizantes.  Neste sentido, esta primeira tendência teve como objetivo o 

estudo do comportamento individual e sua interferência nas relações grupais, visando à 

produtividade do grupo. Farr (2000) identifica, a partir dessa época, a individualização da 

Psicologia Social
47

, destacando a visão do indivíduo como a única realidade para o 

reconhecimento da Psicologia Social, como um fenômeno primordialmente norte-americano, 

                                                           
47

 “The individualization of social psychology in North America”, apresentado por Robert Farr no Colóquio 

Internacional: Paradigmas em Psicologia Social para a América Latina, Universidade Federal de Minas Gerais, 

setembro de 1997. Tradução de Regina Helena Freitas Campos. 
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sendo a mesma caracterizada como ciência experimental e comportamental. A literatura 

clássica (ALLPORT, 1954; MANICAS, 1987; FARR, 2000) aponta que, nos anos 50, as 

ciências humanas e sociais se denominam como ciências comportamentais, em um processo 

identificado pela “americanização das ciências sociais”.   

 

 
Não existe uma psicologia dos grupos que não seja essencial e inteiramente uma 

psicologia dos indivíduos. A psicologia social não deve ser colocada em oposição à 

psicologia do indivíduo: ela é parte da psicologia do indivíduo... Não há, da mesma 

maneira, uma consciência que não pertença aos indivíduos. A psicologia, em todas 

as suas subdivisões, é uma ciência do indivíduo (ALLPORT, 1924, p. 4 apud FARR, 

2002, p. 15). 

 

  

             A segunda tendência, indicada por Lane (1989a), se baseia em uma tradição filosófica 

europeia, com raízes na fenomenologia, que se configura por uma abordagem científica a 

partir da constituição de modelos mais totalizantes, como traduzidos por Lewin e sua Teoria 

de Campo (LANE, 1989 a, p.10).  Mailhiot (1985) atribui a Lewin, após 1940, a abertura de 

novos caminhos para a Psicologia Social, visto que desde o início, suas pesquisas tiveram 

como preocupação os fenômenos grupais, a diversificação das ciências sociais e o 

reconhecimento do social como um fenômeno multidimensional. A partir de então, os estudos 

sobre grupos começam a adquirir um papel importante na Psicologia Social, conforme 

reafirmado a seguir:  

 

 

Kurt Lewin sugere finalmente que os psicólogos sociais repensem radicalmente a 

experimentação em psicologia social. Ele mesmo demonstra por suas próprias 

pesquisas e ilustra com suas descobertas pessoais que a exploração válida e fecunda 

dos fenômenos de grupo deve se operar no próprio campo psicológico em que eles 

se inscrevem ao invés de serem reconstituídos, em escalas reduzidas, em laboratório. 

As variáveis de qualquer fenômeno de grupo, em razão de sua essencial 

complexidade, não podem ser identificadas e manipuladas, senão no próprio campo, 

numa perspectiva de pesquisa-ação. (MAILHIOT, 1985, p. 23) 

 

 

          A partir do final da década de 60, se coloca em dúvida esta cientificidade “americana”, 

já que o conhecimento psicossocial não consegue explicar nem prever comportamentos e, as 

sucessivas repetições das experiências não permitem estabelecer padrões gerais de 

comportamento. A crise teórica e metodológica dessa época centra-se, então, na 

complexidade de seu objeto de estudo - o ser humano, em sua condição social e histórica. Não 

se pode mais ‘negar’ o ser humano como ser de relação, inserido em um contexto amplo, no 

qual influencia e é influenciado.  
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          Nesse sentido, surge a possibilidade de uma revisão crítica relativa à produção de 

conhecimento da época, norteada por discussões quanto ao seu comprometimento com o 

cotidiano, com a não-neutralidade da ciência e com o compromisso político do pesquisador. 

E, nesse percurso, avança-se para estudos e pesquisas que implicam um campo 

interdisciplinar, de inter-relação entre os diferentes saberes (LANE, 1984, 1989; FARR, 

2000). 

         Schneider (1978) refere-se às obras de Serge Moscovici (La Société contre Nature, 

1972) e Edgar Morin (Le Paradigme Perdu: La Nature Humaine, 1973) como marcos 

indicadores dessa abertura da Psicologia Social para novas perspectivas. Segundo Farr (2000), 

no final da década de 60, novos rumos foram traçados com a ampliação de seus campos de 

estudos: 

 

 

[...] a emergência de novos campos de pesquisa interdisciplinar, como a psicologia 

transcultural, comportamento organizacional - as sombras do comportamento 

institucional - medicina comportamental, psicologia ambiental, psicologia política, 

psicologia econômica- para falar apenas de alguns. (FARR, 2002, p. 23) 

 

 

          Segundo Lane (1995), no Brasil, foi apenas nas décadas de 60 e 70 que a crise da 

Psicologia Social levou os pesquisadores a questionar o seu papel e seu objeto de estudo. 

Assim, em 1968, os pesquisadores da área se viram obrigados a uma reflexão crítica “sobre a 

universidade e seu papel social, sobre o conhecimento que cabia a ela produzir” buscando 

novos caminhos para “um saber científico que contribuísse para uma ação transformadora” 

(LANE, 1995, p.68-70). As pesquisas colocaram, então, em questão o positivismo da 

Psicologia Social norte-americana, que predominava no Brasil, como também questionaram a 

orientação clínica e o caráter ahistórico das abordagens do objeto da Psicologia, em geral.  

Dessa forma, a partir de uma redefinição da Psicologia Social, os estudos dos pequenos 

grupos passam a adquirir uma nova configuração e a conceber o contexto histórico e social, 

considerando-se além do âmbito histórico, sua inserção na sociedade, com suas determinações 

econômicas, institucionais e ideológicas (LANE, 1989b, p. 81). 

          Lane (1989a, p. 15) traz ainda reflexões para uma ciência compromissada com a 

transformação social. Uma concepção teórica que pressupõe um indivíduo que pertence a 

diferentes grupos, que faz a história, que é a “manifestação de uma totalidade histórico-

social”. A autora (1989a, p. 10) busca uma reflexão sobre esse ‘indivíduo social’ citando o 

filósofo Lucien Goldman (1947), o qual afirma que “quase nenhuma ação humana tem por 

sujeito um indivíduo isolado. O sujeito de ação é um grupo, um ‘Nós’, mesmo se a estrutura 
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atual da sociedade, pelo fenômeno de reificação, tende encobrir esse ‘Nós’. Lane destaca 

então que o ser humano deve ser considerado como “produto e produtor”, “sujeito social do 

seu grupo” e “transformador de sua própria vida e da sua sociedade”.  

          O que Lane propõe é uma psicologia dialética, considerando o ser humano como um 

todo em movimento, um ser social, em permanente transformação. Em sua reflexão sobre os 

avanços da Psicologia Social na América Latina, Lane destaca ainda como objeto de estudo e 

intervenção, os indivíduos e os grupos, de forma conjunta. 

 

 

Se assim for, a Psicologia Social terá um papel teórico-prático importante, levando 

os seus profissionais a atuar junto a indivíduos e grupos, promovendo o 

desenvolvimento da consciência social e dos valores morais em direção a uma ética 

que negue o individualismo e busque valores universais de igualdade e de 

crescimento qualitativo do ser humano. (LANE, 1995, p. 79) 

 

 

          Assim, a evolução dos estudos sobre grupos na história da Psicologia Social ilustra em 

seu percurso no sentido de um campo interdisciplinar, o caráter social e histórico do ser 

humano. Estes estudos encontram a sua origem e importância em uma nova concepção, que 

parte do pressuposto de que o indivíduo é um ser social, não está sozinho, é um sujeito 

histórico e toda ação social só se efetua através de indivíduos que se agrupam e que estão 

inseridos em uma sociedade (LANE, 1989b, p.78). 

          Nesse caminho, no Brasil, a Psicologia Social
48

 inicia nesta época a busca pela 

construção de uma relação de compromisso com a sociedade, a partir da identificação das 

demandas sociais, em bases éticas, para que se possa garantir a dignidade humana, em prol da 

qualidade de vida e da diminuição das desigualdades sociais (LANE & SAWAIA, 1995). 

 

 

 5.2 Estudos dos pequenos grupos 

 

          Nesse caminho da Psicologia Social diferentes pesquisadores se dedicaram a conceituar 

os grupos e a explicar o seu funcionamento, buscando respostas para os fenômenos e 

dificuldades da convivência social. Em um olhar direcionado aos estudos sobre grupos podem 

ser identificadas, neste percurso, duas fases iniciais: uma primeira, que se estendeu até o 

século XIX, caracterizada por uma literatura filosófica de discussões sobre indivíduos e 

grupos, principalmente na Europa, nos séculos XVI e XVII, quando ocorre uma importante 

produção literária voltada para o homem e seu lugar na sociedade. E uma segunda fase, 
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 O livro Psicologia Social - o homem em movimento organizado por LANE e CODO, de 1984, é um marco nos 

estudos sobre grupos no Brasil.  
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iniciada no século XX, vinculada ao campo de estudo e pesquisa nos EUA, no final dos anos 

30, e em associação à 2ª Guerra Mundial. Os estudos dos pequenos grupos
49

 nascem nesta 

época e estão relacionados a Kurt Lewin, considerado o seu precursor, tendo este se dedicado, 

de 1939 a 1946 à exploração dos fenômenos de grupo. Porém, este é um campo de estudo de 

caráter interdisciplinar, construído a partir de diferentes áreas de conhecimento, tendo como 

fator importante para o seu desenvolvimento a contribuição de diversos cientistas e estudiosos 

da Europa que imigram para os Estado Unidos (CARTWRIGHT & ZANDER, 1975; 

MAILHIOT, 1985).   

          Para Cartwright e Zander (1975) a evolução dos estudos sobre grupos está relacionada 

às condições específicas de uma época, século XX, à contribuição de diferentes áreas de 

conhecimento, bem como ao desenvolvimento de diferentes projetos de pesquisas sobre o 

tema. O Quadro III sintetiza a visão de Cartwright e Zander (1975) com relação a esta 

evolução.  

 

Quadro III- Síntese dos estudos dos pequenos grupos (década de 30 nos EUA e Europa) 

Condições que possibilitaram os estudos sobre grupos: 

- Ênfase nos valores democráticos - EUA - reação ao nazi-fascismo - EUROPA 

- Valorização da ciência, tecnologia, solução racional dos problemas e do progresso. 

- Desenvolvimento das indústrias americanas, abundância de recursos e aquisição de métodos 

tecnológicos e administrativos. 

- 1ª Guerra Mundial e a 2ª Guerra - implementação das pesquisas sociais - crença de que a 

solução dos problemas sociais poderia ser facilitada pela pesquisa sistemática dos fatos. 

- “Fervor científico”- 2ª Guerra Mundial, emigração de cientistas, estudiosos, intelectuais, 

pesquisadores, da Europa para os EUA. 

- Aumento do apoio financeiro das instituições e fundações acadêmicas, do mundo dos negócios, 

do Governo Federal e várias organizações para a pesquisa e aperfeiçoamento das relações 

humanas. 
 

Áreas de conhecimento e pensadores que contribuíram para os estudos sobre grupos: 

 

-Serviço Social - primeira a reconhecer a importância do trabalho de grupo para os indivíduos. 

Atuação no lazer, no trabalho e na comunidade. 

- Psicoterapia de Grupo: 

- Grupos de Alcoólicos Anônimos. 

- Freud, em Psicologia Coletiva e Análise de Ego. 

- Bion, em estudos realizados no Tavistock Institute of Human Relations, na Inglaterra. 

- Moreno, através do Psicodrama, Sociodrama e Sociometria. 

- Educação: 

- John Dewey - grande influência na revolução da educação pública americana - foi o autor da 

metodologia “Aprender fazendo”.   

Administração- 

- Elton Mayo - 1933 - pesquisas na Western Electric Company - verificou a importância dos grupos 

e das relações humanas no trabalho, primeira vez que se considera o  contexto grupal.       
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Segundo Kurt Lewin (1985, p. 100) “é um todo dinâmico; isto significa que uma mudança no estado de 

qualquer subparte modifica o estado de todas as outras partes”. Para Theodore Mills (1970, p. 12), pequenos 

grupos “são unidades compostas de duas ou mais pessoas que entram em contato para determinado objetivo, e 

que consideram significativo o contato”. 
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Projetos de pesquisa de grande influência nos estudos sobre grupos: 

- 1936 - Sherif, M. - The Psychology of Social Norms, New York - conteúdo: conceito de norma 

social.  

- 1935/39 - Newcomb , T. M. - Personality and Social Change , New York -  conteúdo: estudo do 

funcionamento das normas sociais e dos processos de influência social. 

-1937 - Whyte , W. F.,Jr. Street Corner Society - Chicago  -  conteúdo: estudo como “observador-

participante” da importância dos grupos sociais marginais na vida dos participantes e na estrutura 

política da sociedade mais ampla. 

-1937/40 - Lewin , K. , Lippit , R. e White , R.  -  Patterns of Agressive Behavior in Experimentally 

Created “Social Climates” –1939 – Trabalho de maior influência nos primórdios dos estudos sobre 

grupos. conteúdo: estudo das influências no grupo - estilos de liderança democrática, autocrática e 

“laissez-faire”. 
 

          Fonte: Cartwright e Zander, 1975.   

 

          Um dos trabalhos de maior destaque, nos primórdios dos estudos sobre grupos, foi 

desenvolvido na Universidade de Iowa, no Departamento Child Welfare Research Station, 

com grupos de crianças de 10 e 11 anos, em 1937/1940 por Lewin, K. Lippit, R. e White, R. 

(Patterns of Agressive Behavior in Experimentally Created “Social Climates” - 1939). Estes 

pesquisadores estudaram as influências no grupo e em cada um dos indivíduos, de 

determinados ambientes ou estilos de liderança: democrática, autocrática e laissez-faire. E, 

pela primeira vez, foi mencionada a expressão “dinâmica de grupo”, quando Lewin, 

analisando esta experiência, afirmou que “o objetivo não era reproduzir qualquer autocracia 

ou uma democracia dada, ou estudar uma autocracia ou uma democracia ideal, mas criar 

estruturas que permitissem a compreensão da dinâmica subjacente do grupo” (LEWIN, 1973, 

p. 90). Esta pesquisa teve importância fundamental para o desenvolvimento dos estudos sobre 

grupos, devido à abrangência vinculada ao tema, ao envolver aspectos como liderança, status, 

comunicação, normas sociais, atmosfera coletiva e relações intergrupais.  Dessa forma, Lewin 

(1973b), por meio de suas crenças e valores, marcadamente democráticos contribuiu, de 

maneira significativa, para um conhecimento científico, de cunho socialmente relevante. 

          Nesse percurso, Lewin e seus colaboradores iniciaram vários projetos de pesquisa e, na 

sequência, outros pesquisadores realizaram experimentos visando à construção de um 

conjunto de conhecimentos, empiricamente fundamentados, referentes à dinâmica da vida dos 

grupos. Pode-se afirmar que, a partir dessa época, os estudos sobre grupos tiveram 

contribuições de vários teóricos e teorias desenvolvidas para explicar o seu funcionamento 

tanto nos Estados Unidos como na Europa. E como representantes importantes desses estudos 

podem ser mencionados, nos EUA, em 1945, o Centro de Pesquisa de Dinâmica de Grupo do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), fundado por Kurt Lewin e, na Europa, em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnologia_de_Massachusetts
http://pt.wikipedia.org/wiki/MIT
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1946, na Inglaterra é criado o Instituto Tavistock de Relações Humanas, sob a influência de 

Wilfred Bion (CARTWRIGHT& ZANDER, 1975). 

          A partir da década de 60, com a redefinição da Psicologia Social, como anteriormente 

contextualizado, os estudos dos pequenos grupos vão adquirindo nova configuração e o grupo 

passa a ser concebido em seu contexto histórico e social como processo, processo grupal, 

considerando, além da perspectiva histórica, sua inserção na sociedade, com suas 

determinações econômicas, institucionais e ideológicas (LANE, 1989b, p. 81). O 

conhecimento científico, portanto, sai do laboratório, desloca-se para a “solução de conflitos 

sociais” e estabelece este movimento por um conhecimento oriundo da prática social, a partir 

da noção de que “o laboratório são os grupos reais, as organizações sociais” (LAPASSADE, 

1983, p. 66).  

          A evolução desses estudos, tendo como ponto de partida a década de 60, propiciou o 

surgimento de diversas concepções teóricas sobre grupos em todo o mundo.   Com base nos 

estudos realizados por Baremblitt
50

 (1982), em uma tentativa de elucidar o quadro das 

principais escolas contemporâneas de dinâmica de grupo, são identificadas as seguintes 

escolas representantes dos estudos e práticas grupais: inglesa, norte-americana, francesa e 

argentina. Porém, segundo o autor, essas escolas contemporâneas foram influenciadas, umas 

pelas outras, de tal forma que se pode afirmar não existir uma escola que não tenha 

incorporado elementos teóricos ou técnicos das outras. 

          Todo esse contexto ilustra, em linhas gerais, o surgimento e a evolução dos estudos 

científicos dos pequenos grupos, referendando as contribuições dos autores que aqui serão 

apresentados para balizar as reflexões norteadoras da presente tese.  

Nesse sentido, a partir de diferentes concepções teóricas, pretende-se aprofundar a reflexão 

sobre os grupos em relação à sua conceituação, origem e funcionamento em uma tentativa de 

responder às seguintes questões: O que é um grupo? Como se configura o seu movimento?  

          Esse aprofundamento tem como objetivo sistematizar e introduzir algumas premissas 

que possam auxiliar a busca de respostas para tais questões e abrir caminhos para outros 

questionamentos e compreensão sobre os processos grupais. Com isso, o objeto de estudo 
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 As escolas contemporâneas de dinâmica de grupo [...] Unicamente enquanto tentativa de colocar algumas 

balizas neste panorama, assinalamos: Uma primeira a inglesa representada por Bion, Ezriel, Foulkes, Antony, 

Balint. Várias norte-americanas: Schilder, Taylor, Bach, Gibbs, Cartwright, e outros. Uma linha francesa: 

Anzieu, Kaes, Lebovici, M. Pagés, R. Pagés, Lapassade, etc. Uma linha argentina: Pichon-Rivière, Grinberg, 

Langer, Rodrigué, Bleger, Baule, Ulloa, Usandivaras, Pavlovky, etc. O autor apresenta um panorama das 

diferentes influências nesse campo teórico, apontando a medicina, a pedagogia e a sociologia como as principais 

áreas de geração e ação desse conhecimento e as seguintes fontes epistemológicas: psicanalítica, 

fenomenológico-existencial, psicodramática, empirista, pragmatista e gestáltica (BAREMBLIT, 1982, p. 12-13).   

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Bion
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dessa tese - os Conselhos de Gestão de Parques - poderá ser interpretado no que se refere a 

sua real função: a de interlocução entre os diferentes atores sociais, e, portanto, configurar-se 

como um espaço dinâmico, de movimento contínuo (AYRES & IRVING, 2006). 

 

 

5.3 Grupo social em movimento  

 

Conceito de grupo social – O processo grupal  

 

          Estudar o ser humano pressupõe fazê-lo a partir de uma perspectiva integradora, em sua 

constante relação com o outro, no grupo e com os demais grupos, em sociedade (MORIN, 

1986; 2007). Com base nas escolas de estudos sobre grupos, pretende-se trazer à reflexão 

alguns conceitos e relacioná-los, na busca de elementos balizadores para a compreensão e 

leitura dos processos grupais. O objetivo desta reflexão é buscar referenciais que possam 

“iluminar” esse campo complexo das ciências humanas e sociais, permeado de contradições e 

ambiguidades, e sistematizar algumas premissas que auxiliem a compreensão da dinâmica
51

 

dos grupos sociais, representados pelos Conselhos, na gestão de UC’s. Nesse sentido, 

primeiramente busca-se a ênfase na noção de grupo, conceito fundamental para que se possa 

gradativamente ampliar as concepções para a análise e entendimento do seu funcionamento.  

         Em uma perspectiva histórica sobre o conceito de grupo, Anzieu (1971, p. 15) afirma ser 

este ainda recente e em construção. O autor enfatiza que, somente em meados do século 

XVIII, o vocábulo “grupo” foi definido, em francês, como uma reunião de pessoas. Ele 

ressalta, também, que não há, nos idiomas antigos, nenhum termo para designar uma 

associação de pessoas que buscam objetivos comuns. Reafirma que somente a partir da 

década de 30, em função da 2ª Guerra Mundial, os pesquisadores passam a desenvolver a 

preocupação com este campo de estudo e pesquisa. Anzieu (1971) analisa a questão do viver 

coletivo, a partir dos estudos realizados pela Associação Francesa para o Aumento da 

Produtividade, de 1961, considerando as representações coletivas de grupo. O autor constata, 

em sua pesquisa, que as relações se efetuam aos pares, isto é, no nível inter-individual e de 

forma diferenciada entre os membros do grupo. Os resultados de sua pesquisa ilustram ainda 

que, embora seja corrente a noção de grupo como necessário e útil na sociedade, há também a 

percepção do perigo de se  viver em grupo, seja pela perda da liberdade e autonomia, seja pelo 

fato das relações humanas nos grupos serem interpretadas na lógica do “manipulador” e 

“manipulado”.  O autor discute, a partir daí, os temores inconscientes na vivência coletiva. 
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 Dinâmica em  grego Dinamis significa força, considerada, então,  na presente tese, o  oposto à estática,  forças 

que   influenciam a vida de um grupo, forças que configuram o movimento do grupo. 
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Outro aspecto dessa resistência, afirma Anzieu (1971), estaria relacionado à dificuldade de 

todo ser humano em descentralizar-se (egocentrismo, sentimentos narcísicos). Isso porque o 

narcisismo do ser humano tende a ser um dos obstáculos para o seu desenvolvimento, e estar 

em grupo significa abrir mão de ideias do “eu”, “da idolatria do eu”, em favor de um coletivo.  

Frente a esse panorama inicial, pode se traduzir que foi a partir da década de 30, como 

já mencionado, que diferentes autores se propuseram a explicar esse conceito, buscando 

respostas a partir da formação e da dinâmica dos grupos. Neste sentido, embora se possam 

encontrar pontos de controvérsias nas concepções estudadas, pretende-se identificar, nesses 

diferentes “olhares”, os aspectos de convergência na busca de uma conceituação que norteie 

as reflexões da presente tese.  

  Kurt Lewin (1965) introduz o conceito de grupo, relacionado ao de campo social, 

uma gestalt, isto é, um todo irredutível aos subgrupos que nele coexistem e aos indivíduos 

que ele envolve, “essencialmente uma totalidade dinâmica, constituída por entidades sociais 

coexistentes, não necessariamente integradas entre elas” (MAILHIOT, p. 54). A partir desse 

conceito, Lewin elabora as primeiras hipóteses sobre a dinâmica dos grupos, que 

correspondem ao grupo como “terreno de participação social”, “possibilidade de satisfação de 

necessidades psíquicas e sociais”, “produtor de impacto social sobre o indivíduo” e “terreno 

de existência social do indivíduo”. Conforme indica Mailhiot, 

 

 

- O grupo constitui o terreno sobre o qual o indivíduo se mantém. O terreno pode ser 

firme, frágil, móvel, fluido ou elástico; sempre que uma pessoa não consegue definir 

claramente sua participação social ou não está integrada em seu grupo, seu espaço 

vital ou sua liberdade de movimento no interior do grupo serão caracterizados pela 

instabilidade e pela ambiguidade; 

- O grupo é para o indivíduo um instrumento. Isso significa que o indivíduo mais ou 

menos conscientemente utiliza o grupo e as relações sociais que mantém em seu 

grupo como instrumentos para satisfazer suas necessidades psíquicas ou suas 

aspirações sociais; 

- O grupo é uma realidade da qual o indivíduo faz parte, mesmo aqueles que se 

sentem ignorados, isolados ou rejeitados. A dinâmica de um grupo tem sempre um 

impacto social sobre os indivíduos que o constituem. Nenhum membro dela escapa 

totalmente. 

- O grupo é para o indivíduo um dos elementos determinantes de seu espaço vital. É 

no interior de um espaço vital, isto é, desta parte do universo social que lhe é 

livremente acessível que se desenvolve ou evolui a existência de um indivíduo 

(MAILHIOT, 1985, p. 54-55): 
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 Lewin (1948/1973b) em seus estudos sobre grupo social delineia esse campo de 

forma abrangente, introduzindo a noção de movimento inerente à formação do grupo social, 

como campo de interação humana.  

 

 

“um grupo é mais que a soma de seus membros ou, mais exatamente, diferente dela. 

Tem estrutura própria, objetivos próprios e relações próprias com outros grupos. A 

essência de um grupo não é a semelhança ou a diferença entre seus membros, mas a 

sua interdependência. Pode-se caracterizar um grupo como um ‘todo dinâmico’; isto 

significa que uma mudança no estado de qualquer subparte modifica o estado de 

todas as outras subpartes. O grau de interdependência das subpartes de membros do 

grupo varia desde a ‘massa’ amorfa a uma unidade compacta. Depende, entre outros 

fatores, do tamanho, organização e intimidade do grupo.” (LEWIN, 1948/1973b  

p.100)  

 

 

          Para ampliar este debate, Sartre, em “Crítica da Razão Dialética” (1960/2002), 

desenvolve uma concepção complexa sobre o conceito de grupo. O autor considera o grupo 

como um todo dinâmico, em construção, representado por relações dialéticas de interioridade 

entre as partes. Sartre faz a distinção entre aglomeração e grupo, estabelecendo três condições 

para essa passagem. A primeira condição estaria relacionada ao estabelecimento de um 

objetivo comum, quando as relações entre os membros do grupo se transformam, 

qualitativamente, em uma ação comum, podendo este vivenciar uma experiência da 

solidariedade, de pertencimento, de interdependência. A segunda condição diz respeito à 

qualidade de comunicação no grupo, quando comunicações indiretas são substituídas por 

comunicações diretas e de unilaterais passam a ser bilaterais, ou seja, retroalimentadas 

(feedback). A última condição refere-se à existência do grupo na sociedade, cujo 

reconhecimento implica em enfrentamento com outros grupos, ou seja, com interesses 

antagônicos (ANZIEU, 1971, p. 40-42).   

          Ainda nessa discussão, Lapassade (1983, p. 227-230) ressalta a importância de um 

olhar para esse campo de estudo desvinculado do modelo mecanicista, linear, de processo 

acabado. E, o autor destaca que a dinâmica de grupo conduz a uma dialética dos grupos, 

entendendo dialética como “o inacabamento, de ação sempre recomeçada”. O autor reafirma 

que a “dialética dos grupos é, ao contrário, o movimento de uma perpétua totalização em 

processo, nunca acabada” (LAPASSADE, p.230). Assim, para ele o grupo representa uma 

totalização em processo, excluída a ideia de maturidade dos grupos. 

          Em uma abordagem sócio histórica, Lane (1989b) e Martin- Baró (1989) introduzem o 

conceito de processo grupal, o grupo como experiência histórica, construída em um 

determinado espaço e tempo, na vivência cotidiana, em uma sociedade. Para estes autores, o 
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grupo como processo grupal envolve os indivíduos, o movimento do grupo, sua história e 

inserção na sociedade. Segundo Martín-Baró “[...] o grupo tem sempre uma dimensão de 

realidade referida a seus membros e uma dimensão mais estrutural, referida à sociedade em 

que se produz. Ambas as dimensões, a pessoal e a estrutural, estão intrinsecamente ligadas 

entre si.” (MARTÍN-BARÓ, 1989, p. 207).  Reafirmando a importância do caráter histórico 

para se conhecer o grupo, Lane aponta que “o significado da existência e da ação grupal só 

pode ser encontrado em uma perspectiva histórica que considere a sua inserção na sociedade, 

com suas determinações econômicas, institucionais e ideológicas” (LANE, 1989b, p. 81). 

          Lane (1989b) percorre ainda um caminho teórico através de reflexões sobre as 

diferentes concepções teóricas, incluindo Lewin, Sartre, Lapassade, buscando respostas que 

possibilitem conhecer o processo grupal. Em sua abordagem, sinaliza para a importância dos 

estudos sobre os pequenos grupos para o entendimento da relação indivíduo-sociedade, 

buscando responder “à questão de como o grupo se processa, superando contradições, até se 

tornar condição de conscientização de seus membros e, consequentemente, agentes 

históricos” ( LANE, 1989b p.95). Neste sentido, enfatiza como fundamental a autoanálise do 

grupo para a compreensão do processo grupal, o que possibilitaria ao grupo apropriar-se do 

seu próprio processo, ou seja, se produzir.     

          Estes autores dedicaram-se a explicar o conceito de grupo social, buscando respostas 

para identificar os fatores fundamentais que propicie sua análise e compreensão. Nestas 

abordagens, o grupo social caracteriza-se como um campo de complexidade. A sua 

interpretação deve, portanto, pressupor um olhar integrado do ser humano, já que estar em 

grupo é viver a dialética do singular-coletivo, do ser único e do fazer parte do todo, é 

vivenciar a angústia do fazer coletivo, marcado por conflitos, contradições e pela diversidade, 

segundo um contexto social mutável.  

          Estas concepções teóricas iniciais fornecem assim a base para a presente tese, para a 

análise e interpretação dos Conselhos de Gestão de Parques em uma perspectiva dialética do 

processo grupal.   

 

 

O processo grupal – Integrando diferentes concepções 

 

          Os teóricos sobre o tema reafirmam a noção de um movimento do grupo e no grupo, 

isto é, uma dinâmica de grupo, que se inicia na sua própria formação. Nessa perspectiva, a 

introdução das concepções de Lewin, (1951/1965; 1936/1973a; 1948/1973b), Schutz (1974; 
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1989), Bion (1970), Sartre (1960/2002) e Lane (1989b) trazem importantes subsídios para a 

compreensão desse processo grupal. 

          Em Lewin (1951/1965; 1936/1973a; 1948/12973b) se destaca o conceito de “campo de 

forças”. Este está relacionado a uma dinâmica de forças, de oposições, de contradições e de 

conflitos na práxis grupal. O autor identifica a simultaneidade de forças restritivas 

(“frenadoras”) e impulsoras nesse campo, que dá origem à dinâmica grupal e é inerente ao 

próprio processo do grupo. Sua concepção tem como base o processo de mudança, apoiado 

nesse campo de forças, no qual são identificadas três fases
52

: Degelo, Experimentação ou 

Movimento e Congelamento (LEWIN, 1951/1965). A primeira, Degelo, pressupõe a 

desestabilização desse campo, no sentido de rompimento de barreiras, defesas psicológicas, 

constituídas por forças restritivas, de resistência. Assim, segundo Lewin (1951/1965), esta 

fase inicial se caracteriza por três movimentos de redução de tensões: “Desconfirmação”, 

“Ansiedade de sobrevivência” e “Segurança Psicológica”.   Esses movimentos acontecem 

para que sejam criadas condições favoráveis à mudança. A partir de então, ocorre a 

Experimentação, o grupo se experimenta e experimenta a mudança, portanto, há uma 

mudança na percepção social, inicia-se um processo de apropriação de novos valores e o 

abandono de padrões antigos. Nesse processo, o grupo vivencia um sentimento grupal de 

participação nesta construção, de forma solidária, condição prévia ao que o autor denominou 

de Congelamento. Para Lewin, o processo do grupo é um processo psicológico dinâmico, 

profundo, que envolve mudança de hábitos. 

          Mailhiot (1985, p. 66-69) reconhece Will Schutz, como teórico e pesquisador, que 

consegue reforçar as teorias esboçadas por Lewin, e que contribuiu, de maneira relevante, 

para a exploração e análise da dinâmica dos grupos, principalmente ao introduzir a teoria das 

“necessidades interpessoais”. Schutz tem como foco as relações interpessoais e destaca  as 

necessidades interpessoais de cada membro do grupo na construção do “Nós”. O autor 

enfatiza o movimento contínuo do grupo para o atendimento as suas necessidades. E , este é  

caracterizado pela reciprocidade, na qual  cada membro influencia e é influenciado. Ele define 

três necessidades interpessoais: inclusão, controle e abertura. A necessidade de inclusão é 

aquela em que o indivíduo precisa se sentir aceito, integrado, valorizado e pertencente ao 

grupo. E, geralmente, constitui como a primeira questão interpessoal dos integrantes de um 

grupo. Assim, corresponde à própria formação do grupo, em uma definição dos limites, 

quanto a estar dentro ou fora do grupo.  A necessidade interpessoal de controle é definida 
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 Na presente tese, as fases correspondem ao movimento dos grupos em uma concepção dialética de construção 

contínua, de dinâmica do grupo e no grupo, movimento de ir e vir, o que é oposto à estática, ao acabamento.   
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como aquela em que o indivíduo se percebe responsável pela estrutura, atividades e objetivos, 

relacionados ao funcionamento do grupo. Neste sentido, o grupo passa a diferenciar os seus 

papéis e começa a viver a distribuição do poder. Diz respeito ao processo de tomada de 

decisão entre os indivíduos e às áreas de poder, influência e autoridade.  A abertura está 

relacionada aos vínculos afetivo-emocionais estabelecidos entre os membros do grupo, e se 

expressa através do grau de proximidade ou afastamento que cada indivíduo vivencia em 

relação a cada um dos integrantes.  Schutz (1974; 1989) desenvolve uma concepção sobre os 

processos grupais, identificando que essas três necessidades interpessoais estão na base da 

vida do grupo e possibilitam o alcance de um nível de maior interação entre seus integrantes.  

Para o autor, os membros de um grupo não consentem integrar-se, senão a partir do momento 

em que estas necessidades fundamentais são satisfeitas. Assim, ao ingressar em um grupo há 

expectativas de satisfação dessas necessidades individuais. O “processo grupal” tem então 

início nesse momento de formação do grupo, que geralmente expressa  um sentido de  tensão 

e insegurança.   Muitas dúvidas e apreensões ocorrem, na medida em que se interroga como 

será aquele contexto ainda desconhecido.  Questiona-se sobre a possibilidade de aceitação, se 

as condições serão favoráveis e, inclusive, se haverá sucesso no alcance dos objetivos 

estabelecidos.  Neste sentido, o indivíduo, quando tem a possibilidade de atender às suas 

necessidades e encontrar no grupo o acolhimento necessário para se sentir seguro, 

estabelecendo relações de confiança, poderá vivenciar o sentimento de pertencimento. E, 

sendo assim, tenderá a participar, de forma mais efetiva, nas decisões do grupo. Tais fases 

têm um caráter dinâmico e de movimento contínuo, podendo repetir-se várias vezes durante a 

vida de um grupo, independentemente de sua duração, reforçando que sempre existirão 

questões a serem rediscutidas pelo próprio grupo.  

          Bion (1970), em sua teoria de base psicanalítica, tem como foco a relação “líder” e 

grupo. Para ele, o indivíduo não só pertence ao grupo familiar, desde o começo de sua vida, 

mas seus primeiros contatos, com a mãe e as pessoas que o rodeiam, têm profunda 

importância para o seu desenvolvimento ulterior. Em seus estudos, o autor observou que os 

grupos quando reunidos para realizar uma tarefa específica evidenciam atitudes e elaboram 

métodos que não parecem conduzir ao objetivo proposto; as situações vivenciadas são  

intensamente carregadas de emoção, exercendo influência sobre os membros do grupo e 

orientando a sua atividade, sem que seus integrantes percebam este processo. Neste sentido, o 

autor identificou dois níveis de interação em todos os grupos: o da Tarefa, que está 

relacionado às atividades conscientes do grupo; envolvendo os conhecimentos, os métodos 

racionais e o Emocional, caracterizado por “Suposições Básicas”, que representam as 
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atividades mentais em comum. Isto é, são impulsos emocionais relacionados às fantasias, aos 

receios inconscientes compartilhados, que influenciam e perturbam o nível da Tarefa, 

determinando conflitos permanentes. As “Suposições Básicas” delineiam padrões de 

comportamento, nos quais o grupo se movimenta, sendo definidos em:  

          - Dependência, caracterizada pela falta de iniciativa, quando os membros conduzem-se 

como se quisessem ser protegidos pelo líder.  

          - Luta-Fuga, na qual o grupo se comporta como se estivesse reunido para lutar, para 

atacar ou fugir, o que tende a gerar confrontação com o “líder”, e esta é demarcada por 

comportamentos de discórdia e oposição, ou por evitação do confronto. 

          - Acasalamento ou União, que se expressa pela crença coletiva e inconsciente de que os 

problemas e necessidades atuais do grupo, quaisquer que sejam, serão equacionados por 

alguma coisa “nova” que poderá emergir do próprio grupo, caracterizando-se, essencialmente, 

pelo sentimento de esperança que se estabelece entre os membros do grupo, para a resolução 

dos seus problemas.  

          Bion (1970), além de realizar uma leitura a partir das relações do grupo, de cada um em 

relação à autoridade e frente ao grupo, introduz conceitos importantes para o entendimento da 

dinâmica dos grupos. Uma deles é o de “mentalidade grupal”, que representa a existência de 

uma opinião comum, unânime e anônima, inconsciente do grupo, em um dado momento. 

Outro conceito fundamental, trazido pelo autor, é o de “cultura de grupo”, associado à 

organização do grupo em um determinado momento, resultante do inter-jogo entre a 

mentalidade grupal e os desejos do indivíduo, o que é observado nas tarefas, nos papéis, no 

surgimento de líderes, no comportamento do grupo, em sua totalidade. 

         Sartre (2002) desenvolve também uma teoria fundamental, que vem a contribuir para a 

inteligibilidade das relações humanas e da vida dos grupos. Para o autor, a compreensão dos 

grupos passa pelo entendimento do homem e suas relações, de forma dialética. Sartre, em 

“Crítica da Razão Dialética”, propõe não apenas uma historia real, mas uma gênese ideal, na 

busca da compreensão dos grupos e dos diferentes momentos do processo grupal - “série, 

grupo em fusão, organização e instituição, mediados pelo juramento e fraternidade-terror”. 

Para ele, o grupo deve ser pensado como uma totalização em processo. A dialética dos grupos 

representa o movimento sempre inacabado dos mesmos, que surgem e se mantêm através da 

práxis. Os grupos originam-se da série, lutam contra uma volta à serialidade e alienação. 

Serialidade é o tipo de relação que se estabelece entre os indivíduos que compõem uma série, 

permanecendo anônimos, numa relação de solidão e de unidade pelo exterior. A série 

representa um tipo de relação que nega a reciprocidade. Transforma o outro em “coisa” e 
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expressa a alienação e todos são vistos como “idênticos” e são apenas quantidade. O 

momento de nascimento do grupo é denominado, por Sartre, como grupo fusão. É o momento 

fundamental da vida do grupo, no qual há uma transformação qualitativa chamada de 

descristalização. Lapassade, a partir da análise da concepção sartriana (1983, p. 232-235), 

enfatiza que a vida do grupo constitui-se em uma tensão permanente entre a serialização e a 

totalização, somente superada por meio do juramento. O juramento revela o surgimento de 

um estatuto de permanência no grupo e envolve normas, regras que fazem surgir a 

organização do grupo e que se torna seu objetivo imediato: “O juramento é o poder de cada 

um sobre todos e de todos sobre cada um: ele me garante contra a minha própria liberdade e 

ele institui o meu controle sobre a liberdade do outro.” (LAPASSADE,1983, p. 232-235). 

Assim, no grupo organizado, efetua-se uma divisão de tarefas, são estabelecidos processos de 

trabalho e de decisão e ocorre o reconhecimento implícito de normas comuns, as quais devem 

ser cumpridas.  

Para Sartre, a luta constante contra o perigo da dissolução é origem de cada estágio do 

grupo. O grupo passa da fusão à organização, por intermédio do juramento. As contradições 

existentes, nesse estágio, fazem emergir as manifestações de “fraternidade - terror”, cada um 

se sente solidário com todos, em uma solidariedade prática frente ao medo de se dissolver. O 

grupo continua na busca da unidade, produzindo a si mesmo, por meio de novas práticas, 

dando origem, então, ao grupo institucional, que, por temor à extinção, encontra, nas normas, 

uma possibilidade de existência. A questão, assim, é a obediência, o que dá origem a uma 

estrutura de poder, com a autoridade de comando. Há, então, um regresso à serialidade. O 

grupo está instituído, desfaz-se sua ação vivificante em fusão e se instala a rigidez das regras, 

a burocracia, a hierarquia. As regras passam a ser um fim em si mesmas; as formalidades, 

procedimentos e obrigações são mais valorizados que os próprios objetivos. “O homem 

institucional, o grupo, corresponde àquilo que se pode chamar de autodomesticação do 

homem pelo homem.” (LAPASSADE, 1983, p. 250). Neste momento, as relações 

interpessoais empobrecem-se e se cristalizam. Na perspectiva sartriana, no pequeno grupo, 

este é o “momento da organização”, enquanto na sociedade global, o “momento da 

instituição”.  Por outro lado, para Sartre, os grupos se fazem continuamente, em um 

permanente vir a ser. Como cita Lapassade (1983) “o nascimento dos grupos, como o 

nascimento dos indivíduos, é nascimento para o inacabamento, nascimento indefinidamente 

inacabado” (p. 259).  

          Lane (1989b, p.84) destaca dois níveis de análise do processo grupal: “vivência 

subjetiva” - de cada indivíduo, “consciente de sua ação e de sua própria representação” - e 
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“realidade objetiva” - do grupo como um todo, “onde as ações e interações estão comprimidas 

e amalgamadas por papéis sociais que restringem essas interações no nível do permitido e do 

desejado”. Somente a partir desses dois níveis é possível uma análise dialética do processo 

grupal, o que “significaria o nível das determinações concretas rompendo as representações 

ideológicas e se fazendo consciência, momento em que a dualidade desapareceria” (LANE, 

1989b, p.84). A autora enfatiza ainda, nessa análise, ser fundamental considerar o tipo de 

inserção do grupo no interior da instituição de que este faz parte, a história de vida de cada 

membro, representada pelos papéis que desempenha e assume ao longo da vida do grupo e as 

relações de poder que se estabelecem e que estão refletidas na ação e na interação grupal. 

Neste sentido, Lane destaca que a autoanálise do grupo é fundamental para a compreensão do 

processo grupal, visto a possibilidade de o grupo apropriar-se do seu próprio processo e poder 

ser agente de transformação da realidade social.      

          Esses diferentes olhares são essenciais para a compreensão do funcionamento dos 

grupos, visto que são determinados pela ênfase que cada autor atribui a um elemento da vida 

grupal. Em Lewin, observa-se a importância do conceito de “campo de forças”, que traz um 

aspecto dinâmico, de força, de oposição, contradições para a práxis grupal. Nesta 

interpretação, a simultaneidade das forças restritivas e impulsoras é inerente ao próprio 

processo do grupo, o que configura um campo de conflitos, de diferentes interesses. Em 

Schutz a ênfase está nas relações interpessoais, no movimento do indivíduo e do grupo para o 

atendimento às necessidades interpessoais. Bion, por sua vez, aborda as emoções 

inconscientes, as fantasias do grupo, as emoções da vivência em grupo, bem como aquelas 

contidas nas relações “arcaicas” com a figura da autoridade. E o autor ressalta a importância 

de trazê-las à consciência grupal, lidar com o “oculto” para que o grupo possa evoluir e 

produzir. Em Sartre, o conceito de estágio de instituição parece uma das contribuições 

fundamentais para o estudo sobre a vida dos grupos, quando este destaca as relações de poder 

e a necessidade de segurança. O grupo, considerado como uma forma inacabada de 

construção de si mesmo, vive a ameaça constante da dissolução e, sua existência compreende 

produzir-se. Finalmente, em Lane, é importante destacar o conceito de grupo social como 

protagonista de sua história e da história social, sujeito da ação que, em um processo de 

autoanálise contínua, possam criar condições para uma produção compartilhada de 

conhecimentos e ações para revisão e possível mudança de uma realidade social. 

          Complementarmente, a partir dessas concepções pode-se considerar que as relações nos 

grupos são dialéticas e se constroem no “aqui-e-agora”, em um movimento que percorre um 
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continuum, em um porvir, em um processo de inacabamento. Em síntese, dessas diferentes 

concepções, o processo do grupo pode, então, ser identificado pelos seguintes movimentos:  

a) O inicial, que corresponde ao estabelecimento de relações interpessoais 

superficiais, de conhecimento entre os componentes, a partir do estabelecimento 

de um objetivo comum. Os indivíduos se encontram para formar um grupo e o 

movimento individual se reflete na busca por pertencimento, caracterizando-se 

pela dependência com o “líder”. 

b) O intermediário que se delineia em função do tempo de convivência do grupo, 

as relações interpessoais se caracterizam pelos confrontos e conflitos. Inicia-se o 

processo de diferenciação entre os membros, com a distribuição de papéis, de 

poder no grupo. O clima pode se apresentar, às vezes, tenso e ameaçador, há um 

distanciamento do líder na busca dos caminhos do próprio grupo. 

c) O desenvolvimento corresponde ao momento de relações interpessoais já 

aprofundadas, na qual há uma maior proximidade entre os membros do grupo, um 

sentimento de construção de uma história juntos, que por vezes caracteriza um 

clima de satisfação. A partir da autorreflexão, o grupo assume seu caminho, seu 

movimento.  

          Como mencionado anteriormente, esses movimentos expressam-se de forma dinâmica, 

contínua e se repetem na formação e vida do grupo. 

          Para melhor consolidação destas concepções, o Quadro IV sintetiza as diferentes 

perspectivas teóricas sobre o processo grupal, a partir da interpretação do grupo e seu 

movimento. O Quadro V detalha a caracterização dos movimentos do grupo social, em uma 

perspectiva do processo grupal, tendo como inspiração o movimento de cada um e do grupo 

como um todo e sua inserção social.  

 

  Quadro IV - Movimentos do grupo social - perspectivas teóricas sobre o processo grupal 

         Movimentos 

 

Teóricos 

 

1º INICIAL 

 
2º. INTERMEDIÁRIO 3º. DESENVOLVIMENTO 

- movimento contínuo 

 

 

LEWIN 

Degelo 

- quebrar barreiras (forças 

restritivas); introdução de 

forças impulsoras. 

 

Experimentação 

- experimentação de novos 

comportamentos, novos 

valores – mudança. 

Congelamento 

- solidariedade; 

estabelecimento do novo 

estado do grupo. 

 

 

SCHUTZ 

 

 

Inclusão 

- sentir-se dentro ou fora; 

importância de cada um 

para o grupo; decidir o 

nível de participação. 

 

Controle 

-sentir-se acima (superior) 

ou abaixo (inferior); 

distribuição de poder. 

Abertura 

-ficar próximo ou distante; 

aprofundamento das relações 

aos pares; relações sociais de 

abertura. 
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        Fonte: Lewin, 1973; Schutz, 1989; Bion, 1970; Sartre, 1960. 
 

 

     

     

      Quadro V - Caracterização do movimento do grupo social  

        Fonte: Adaptado de Lewin, 1973; Schutz, 1989; Bion, 1970; Sartre, 1960 

 

          A partir dos autores mencionados anteriormente, o caminho teórico percorrido 

possibilita levantar algumas premissas para compreensão do processo grupal: 1) o movimento 

do grupo se delineia a partir do continuum indivíduo-grupo, em uma concepção de construção 

contínua e cíclica e, portanto, tendo como base relações dialéticas e circulares; 2) conhecer o 

grupo é conhecer sua inserção socio-histórica e 3) a autoanálise do grupo complementa e 

auxilia no entendimento do processo grupal para que este possa expressar atividades 

transformadoras. 

 

 

5.4  O processo grupal e o Agir Comunicativo   

 

O presente capítulo vem buscando conduzir, a partir das diversas contribuições 

teóricas, uma análise da construção coletiva, do fazer coletivo, que possa servir de base para 

 

 

BION 

Dependência 

-preservar o grupo; 

grupo considera o Líder 

como sendo  provedor de  

necessidades.  

 

Luta-fuga 

-manter a sobrevivência 

Grupo considera o Líder um 

‘inimigo’ que precisa 

destruir; evitar ou 

confrontar.  

Acasalamento 

-continuidade do grupo; 

Grupo resolve problemas, 

independente do Líder.  

 

SARTRE 

Grupo em fusão 

- nascimento do grupo – da 

serialidade ao grupo; do 

quantitativo ao qualitativo, 

mediado pelo juramento. 

Organização 

- divisão de tarefas, 

processos de trabalho e de 

decisão, cumprimento de 

normas comuns. 

 

Instituição: as regras são um 

fim em si, as formalidades, 

procedimentos e obrigações – 

medo da dissolução, da volta à 

serialidade. 

           Movimento 

 

 

Caracterização 

 

1º 

INICIAL 

2º. 

INTERMEDIÁRIO 

3º. 

DESENVOLVIMENTO 

- movimento contínuo 

 

Relações 

interpessoais 

Relações superficiais, de 

conhecimento, busca de 

pertencimento 

 

Relações  intensas e 

tensas; confronto,conflito, 

diferenciação 

Relação de proximidade,  

de estar junto 

 

           

            Clima 

 

Superficial 

 

Tenso, ameaçador  

 

Satisfação 

 

Relação grupo 

X 

“líder” 

 

Dependente,  

percebe-o como protetor 

 

Independência, separação 

 

Independente, busca de 

seu próprio caminho, 

possibilidade de 

autoanálise 
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interpretação dos Conselhos de Gestão de Parques, enquanto grupos sociais em movimento. 

As ideias de Habermas são introduzidas na tese  como inspriação  para     reflexão de questões 

que complementam e auxiliam no entendimento do processo grupal. Isso porque, ao 

considerar os Conselhos de Gestão de Parques como arenas de múltiplos interesses, a Teoria 

da Ação Comunicativa de Habermas, com destaque para o “Agir Comunicativo”, aporta um 

caminho possível e desafiante no sentido de análise e interpretação desses ambientes como 

construção contínua de diálogo. E, portanto complementar a base teórica desenvolvida para a 

discussão sobre o processo grupal, representado pelos Conselhos de Gestão de Parques. 

O pensamento de Habermas, suas concepções sobre o ser humano, como afirma 

Moura (1983) representa uma contribuição provocadora e fecunda, que provoca 

questionamento e suscita interpretações sobre os processos dos grupos. Devido à 

profundidade e complexidade das concepções teóricas de Habermas, as obras de Rouanet 

(1984), Moura (1986) e Thiollent (1997) são também resgatadas para auxiliar na reflexão 

sobre seu pensamento, tendo como base o eixo da comunicação no Agir Comunicativo. 

 

 

O Agir Comunicativo – relações dialógicas 

 

          Em sua Teoria da Ação Comunicativa, Habermas (1982; 1984; 1987; 2002) introduz a 

noção do “Agir Comunicativo” como uma comunicação determinada pela inexistência de 

interferências, o que exige uma “situação linguística ideal”, sendo aquela em que a 

comunicação não é perturbada nem por nterferências externas (pressões, manipulações, 

distorções ideológicas) e nem por internas (frustrações, aspectos emocionais inconscientes), 

excluindo todas as formas de deformação nessa comunicação. Segundo Rouanet (1984, p. 

294), a tese de Habermas propõe o “Agir Comunicativo” caracterizado por uma relação 

dialógica, ou seja, “quando todos os participantes têm chances simétricas de selecionar e 

utilizar atos linguísticos, quando existe uma efetiva igualdade de chances para assumir os 

diferentes papéis de uma situação dialógica”. Dessa forma, todos os membros do grupo 

dispõem de uma competência comunicativa, sendo capazes de transmitir significados 

(enunciados) e de dominar um sistema de regras que possibilite gerar uma situação 

linguística. Neste sentido, pode-se destacar a importância do contexto interativo como 

determinante para o Agir Comunicativo.  

 

 
 



67 

 

 

 

A teoria da competência comunicativa, que Habermas também chama de pragmática 

universal, reconstrói o sistema de regras graças às quais o locutor 

comunicativamente competente transforma sentenças em enunciados, isto é, 

inscreve-as num contexto interativo. (ROUANET, 1984, p. 287) 

 

 

    Destaca ainda Rouanet que, em um contexto interativo, qualquer problema deve ser 

resolvido com a participação imediata de todos os envolvidos. Na ação comunicativa, todo 

intercâmbio de atos linguísticos é validado naturalmente, na medida em que são atendidas as 

seguintes expectativas de validade entre os atores sociais que se comunicam: “de que o 

enunciado é compreensível; de que o conteúdo proposicional é verdadeiro; de que o locutor é 

veraz e de que agiu corretamente ao empregar o ato linguístico em questão” (ROUANET, 

1984, p. 288). 

          O que se depreende dessa conceituação é que a construção coletiva representa uma ação 

do ser humano, constituída pela intersubjetividade, em uma relação dialógica. Assim, com 

inspiração nesta concepção (HABERMAS, 1982), é possível compreender o fazer coletivo 

orientado  pelo plano da interação humana. O Agir Comunicativo tem como base, portanto, as 

relações interpessoais. E só se pode identificar uma produção coletiva autêntica, 

representativa e válida para todos os atores sociais ao serem estabelecidas relações 

interpessoais com base em relações   de “livre expressão”. Como avalia Rouanet: 

 

 

Através da interação, os homens se relacionam entre si por meio de normas e 

instituições, mediatizadas simbolicamente por intermédio da linguagem. Através do 

trabalho, a espécie se relaciona com a natureza, a fim de submetê-la a seu controle, 

por meio de instrumentos. A primeira corresponde à esfera comunicativa, e a 

segunda à esfera da ação instrumental. A esfera da ação instrumental, ou trabalho, é 

regida por regras técnicas, baseadas num saber empírico e implica prognoses sobre 

acontecimentos observáveis, com vistas a assegurar o controle sobre a natureza, 

através da correta organização dos meios. A esfera da ação comunicativa, ou 

interação, é estruturada segundo normas válidas e obrigatórias, que definem 

expectativas recíprocas de comportamento, formuladas numa linguagem 

compreendida pelos atores. (ROUANET, 1984, p. 260) 

 

 

           A Teoria da Ação Comunicativa de Habermas (1982) pode ser compreendida através 

de um dos componentes essenciais: o consenso
53

. Mas na presente tese se opta pela noção de 

‘pacto social’, compreendido como processo de interlocução, elemento fundamental para a 

vida dos grupos, uma vez que, para que este se consolide, deve ser garantida a manifestação 

                                                           
53

 A teoria da Ação Comunicativa foi criticada por diversos filósofos, tendo em vista sua ênfase no consenso. 

Como destaca Thiollent ( 1997, p.128)  “retém-se desta discussão que  uma adequada  teoria da ação baseada em 

comunicação deveria relacionar  consenso e dissenso, discussão e polêmica sem excluir a priori um dos termos 

dessas dicotomias”.  Nesse sentido, a ênfase dada é no processo de ação comunicativa, no envolvimento dos 

membros dos grupos nas discussões e decisões do grupo na construção de consensos, compreendidos como 

pactos autênticos. 
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dos interesses individuais e coletivos, legitimando os diferentes interesses. Portanto, o que se 

destaca nesta abordagem é a esfera da comunicação para o fazer coletivo, o qual implica 

construção de pactos autênticos, isto é, representativos e frutos do diálogo, a ser concebida 

como “comunicação sem autoridade” ( THIOLLENT, 1997, p.33).  

          Nesse sentido, o Agir Comunicativo, segundo Habermas (1982), diz respeito à garantia 

da existência de um espaço para a livre expressão, condições de igualdade de argumentação, e 

eliminação de todas as barreiras (internas e externas) que impeçam essa comunicação 

autêntica entre os atores envolvidos. Pressupõe-se, assim, o envolvimento, a participação de 

todos os indivíduos nas decisões do grupo, a partir da garantia da liberdade de argumentação, 

o que propicia condições para o estabelecimento de relações de proximidade entre todos os 

membros do grupo.   

         Assim, Habermas destaca (1984) no Agir Comunicativo, que todos os membros do 

grupo devem ser capazes de distinguir entre realidade e fantasia, essência e aparência, fatos e 

valores, de remover, os “resíduos internos” que falsificam e distorcem a argumentação. Moura 

(1986, p. 233) discute a proposta de Habermas (1984; 1987) em relação à Psicanálise, como 

um instrumental para a remoção dessas distorções que têm sua origem no sujeito e, portanto, 

são “internas”. Segundo Moura, essa escolha tem como fundamento o estímulo da Psicanálise 

à autorreflexão. O autor argumenta que a autorreflexão tem como objetivo facilitar, trazer ao 

nível da consciência o reprimido, eliminando a autoilusão, e possibilitando a livre 

comunicação entre todos os atores. Segundo afirma Habermas: 

 

 

“a autorreflexão é ao mesmo tempo intuição e emancipação, compreensão e 

libertação de toda dependência dogmática. O dogmatismo que a razão dissolve 

analítica e praticamente é falsa consciência: erro e existência não-livre. 

(HABERMAS, 1982, p.228)   

 

 

          O Agir comunicativo, então, pode ser traduzido em ações, em uma práxis do próprio 

grupo, que deve acompanhar a formação e processo do grupo, para que este represente locus 

de diálogo, de construção coletiva, conforme detalhamento a seguir: 

 

1. A participação de cada indivíduo no grupo de forma efetiva, garantindo a liberdade de 

expressão e autonomia, em um contexto de transparência.  

2. A necessidade de se manter uma comunicação autêntica, baseada na autorreflexão e na 

troca de percepções entre os membros do grupo, com base em relações de confiança. 

3. A busca para se promover maior interação entre os membros do grupo, estabelecendo 

pactos de convivência, firmes e confiáveis.  
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4. O esforço em possibilitar a vivência dos diferentes papéis e do exercício do poder, na 

busca de autonomia e simetria de argumentação, entre todos os seus membros. 

           

Deste modo, com base  na concepção de  Habermas (1982), o Agir Comunicativo, na 

presnte tese,  pressupõe um processo de diálogo, consigo mesmo, com o outro, com o grupo, 

‘fundado’ em bases de confiança e respeito, na busca pelo comprometimento de cada um e do 

próprio grupo com o fazer coletivo.  

 

 

 

Pactos sociais - espaço de diálogo contínuo  

 

           Nesse sentido, o grupo social pode ser entendido como a busca de pactos sociais entre 

interesses e interpretações distintas da realidade, e, portanto, locus potencial para a 

explicitação dos interesses particulares e coletivos. Isso significa que o poder é experimentado 

e compartilhado por todos e por cada membro do grupo, a cada momento. Em última análise, 

os pactos sociais se caracterizam pelo exercício do poder por parte de cada ator social ao 

influenciar as decisões tomadas e pelo estabelecimento de seu nível de participação e 

cooperação para o alcance dos resultados esperados pelo grupo.  

Com base na concepção do Agir Comunicativo, os grupos sociais constituem arenas 

nas quais todos os membros do grupo têm voz, explicitam seus diferentes interesses, em um 

exercício de diálogo, na construção e revisão contínua dos pactos estabelecidos.   

Nesse sentido, com base e inspiração nos pressupostos teóricos de Habermas, as 

seguintes proposições se configuram compromissos fundamentais e orientadores para o 

processo grupal, em uma perspectiva das relações dialógicas:  

1. Criar um espaço para a participação, isto é, para a liberdade de expressão, de 

remoção de barreiras ao discurso (conteúdos emocionais, ilusórios), possibilitando a 

manifestação dos interesses (interesses individuais e coletivos) para que se possa 

garantir o compromisso e engajamento de todos.  

2. Questionar a realidade social e o quadro institucional, possibilitando rever o 

contexto das relações de dominação, na busca de autonomia e o funcionamento do 

próprio grupo. Compartilhar a história das relações, do grupo, da organização 

relacionando-a ao plano real, estimulando a autorreflexão. O que o grupo pode fazer? 

O que escolhe fazer? Como quer funcionar?  
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3. Estimular a busca de pactos sociais em torno de normas de funcionamento, papéis, 

valores a fim de assegurar contratos de convivência que venham a legitimar a 

construção coletiva e sua eficácia. 

           

Dessa maneira, a perspectiva de Habermas sobre o Agir Comunicativo, vem 

complementar as concepções teóricas anteriormente discutidas, ao ressaltar a importância da 

interação humana, das relações interpessoais, intra e intergrupais para a construção coletiva, 

no qual o ser humano é o agente, construtor tanto do saber (ciência) como da relação 

(cultura), sendo garantida a sua existência social a partir deste sentido de construção 

compartilhada. 
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CAPÍTULO 6 

 

PARÂMETROS CONCEITUAIS PARA A LEITURA DO PROCESSO GRUPAL 

 

 
[...] não existe de um lado o indivíduo, do outro a sociedade; de uma parte a espécie, 

de outra os indivíduos; de um lado a empresa com seu organograma, programa de 

produção, avaliações de mercado, e de outra parte os seus problemas de relações 

humanas, de pessoal, de relações públicas. Os dois processos são inseparáveis e 

interdependentes. (MORIN, 1986, p. 135-154) 

 

 

          Com base nas reflexões anteriores, a abordagem teórica da presente tese tem como 

ponto de partida a Psicologia Social e as diferentes concepções sobre Processos Grupais.  

Neste percurso, este capítulo tem o objetivo de delinear os parâmetros conceituais para 

orientar a compreensão do movimento do grupo social, no âmbito dos Conselhos de Gestão 

de Parques. Estes Conselhos “compreendidos como grupo social, campo de interação entre o 

individual e o coletivo, espaço dinâmico, de movimento contínuo, de interlocução entre os 

diferentes atores sociais” (AYRES & IRVING, 2006, p.80). 

 

 

6.1 Conselhos de Gestão de Parques, segundo a abordagem psicossocial 

 

A abordagem escolhida para a interpretação dos Conselhos de Gestão de Parques, na 

perspectiva psicossocial, como mencionado anteriormente, parte das teorias relativas aos 

estudos do processo grupal. E, o caminho para tal, tem como proposta a definição de 

parâmetros teóricos que considere cada sujeito, individualmente, e o coletivo, comprometidos 

com a construção do conhecimento e da própria sociedade, segundo o contexto histórico, 

econômico e social envolvido (MORIN, 1996; 2007; LANE, 1984; 1989). 

Para Morin, o fortalecimento dos diferentes coletivos de uma sociedade pressupõe o 

rompimento do discurso normativo, pela ação. Ação aqui considerada por Morin (2007, p. 79-

83)
54

 como a possibilidade de lidar com as incertezas, com as vulnerabilidades, “que supõe a 

complexidade, isto é, acaso, imprevisto, iniciativa, decisão, consciência das derivas e 

transformações” (MORIN, 2007, p. 81). A ação como desafio, como tomada de decisão, 

escolha.   E, como tal, não simplifica, mas delineia possibilidades para novas decisões. E a 

                                                           
54

 “A ação é também um desafio. Às vezes tem-se a impressão que a ação simplifica, porque frente à alternativa, 

tomada a decisão, corta-se sem piedade. [...] Claro, a ação é uma decisão, uma escolha, mas é também um 

desafio. A ação é estratégia. A palavra estratégia não designa um programa pré-determinado que basta aplicar ne 

variatur no tempo. A estratégia permite, a partir de uma decisão inicial, prever certos números de cenários para a 

ação, cenários que poderão ser modificados segundo as informações que vão chegar no curso da ação e segundo 

os acasos que vão suceder e perturbar a ação.” (MORIN, 2007, p.70) 
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ação implica em uma decisão inicial que conduz a outras escolhas frente a um cenário 

inconstante e imprevisível. 

Assim, ao introduzir a concepção de pensamento complexo, base filosófica desta tese, 

pressupõe-se conhecer e compreender os fenômenos estudados por meio da mobilização e da 

busca de conexões entre diferentes saberes. A ação, portanto, integra a “simplicidade do 

evento” e a compreensão do todo, de suas relações. Pressupõe um pensamento que considere 

a noção de circularidade, ou seja, das inter-relações presentes na vida, em um ciclo 

“autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor” (MORIN,1996;2000;2007). No 

movimento desta reflexão filosófica, a proposta da tese é unir o campo da gestão da natureza a 

suas interfaces sociais, em uma abordagem psicossocial deste campo.   

          Loureiro (2006) reafirma essa abordagem, no âmbito ambiental, ao assinalar a 

importância de uma cidadania globalizada, para que se consolide uma nova concepção de 

indivíduo, de cidadão e de sociedade, em uma perspectiva de “ser planetário” compromissado 

com o mundo, com a humanidade. O autor ressalta que, somente desta forma, será possível “a 

construção de outro padrão de relacionamento entre sociedade-natureza e Estado/sociedade 

civil/mercado” (LOUREIRO, 2006 p. 93-96). O autor destaca, ainda, que   

 

 
o cidadão inserido na sociedade civil internacionalizada não resume sua ação à 

modificação do seu espaço de vida, mas debate levanta e constrói alternativas, 

independentemente de origem geográfica, a partir de uma prática localizada.   

Também busca principalmente consolidar Estados democráticos preocupados com a 

humanidade, sua sobrevivência e a dos demais seres vivos. (LOUREIRO, 2006, p. 

96) 

  

 

  Nesse sentido, Irving (2010) reafirma também que as práticas e formas de intervir na 

natureza devem compreender as subjetividades envolvidas. A autora, em uma perspectiva da 

existência humana em sociedade, resgata a temática do compromisso de inclusão social
55

. 

Assim, este debate pressupõe a participação ativa do cidadão nas políticas econômicas, sociais 

e ambientais. Portanto, o exercício pleno da cidadania nas decisões tomadas; na definição  de 

soluções para os problemas em todos os âmbitos do convívio social. Neste sentido, a noção de 

cidadania é fortalecida pela consolidação de espaços de diálogo, que possibilitem a construção 

                                                           
55

 O termo inclusão social utilizado na presente tese tem como base a discussão promovida por Irving (2010, p. 

128-133) considerando-se, então, que “a promoção de inclusão social está diretamente ligada à formação de uma 

consciência crítica e cidadã na sociedade que contemple aspectos relacionados à educação, à ética, à 

solidariedade, à responsabilidade nas ações e no compromisso com os direitos e interesses coletivos, de forma 

que o cidadão passe a assumir um papel central e decisivo, ao lado do poder público, no processo de 

desenvolvimento do país.” 
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de uma sociedade inclusiva, norteada pelos princípios de equidade, respeito à diversidade e 

compromisso com o coletivo. 

Na linha destas reflexões, os Conselhos de Gestão de Parques devem ser entendidos, 

potencialmente, como espaços de democratização, de vivência de uma nova lógica da 

construção coletiva.  Assim, a concepção teórica da presente tese busca reconhecer a 

multidimensionalidade e a complexidade desse campo ( MORIN, 1921/2000; 2007). Para tal, 

o percurso proposto pressupõe um olhar psicossocial, no qual o maior desafio tende a ser o 

exercício do diálogo, e, por conseguinte, a consolidação de espaços que possibilitem a livre 

expressão, nos quais os indivíduos possam exercer uma crítica autorreflexiva (LANE, 1989).  

Portanto, em uma interpretação dos Conselhos de Gestão de Parques como grupo social, 

entendidos como “arenas” de construção coletiva, espaços de diálogo, de ação.  

 

 

6.2  Leitura do processo grupal - parâmetros conceituais norteadores da pesquisa   

  

         A conceituação de grupo social adotada nesta tese, parte das diferentes concepções 

teóricas sobre grupos
56

 de Anzieu (1971), Bion (1970), Habermas (1982; 1984; 1987; 2002); 

Lane (1984;1989 a;1989b;1995), Lapassade (1983); Lewin (1951/1965;1948/ 1973b), Martin-

Baró (1989), Sartre (1960/2002) e Schutz (1974;1989), que fornecem os fundamentos para se 

sistematizar alguns parâmetros conceituais que tendem a auxiliar na  reflexão sobre os grupos, 

representado  pelos  Conselhos de Gestão  de Parques. 

         Com base no referencial teórico discutido, dois focos de análise podem ser identificados 

como orientadores para a leitura do processo grupal. O primeiro corresponde à ‘existência do 

grupo social’
57

, que se expressa na formação e na estruturação da vida grupal. O segundo é o 

‘movimento do grupo social’, compreendido como processo dinâmico, pelas forças que 

influenciam e configuram o seu movimento, em um devir. Tais focos de análise serão 

considerados como matrizes para a análise proposta. 

 

 

 ‘Existência do grupo social’ – pressupostos para análise 

 

          A ‘existência do grupo social’, na concepção proposta, compreende a composição, a 

estrutura, a organização e o processo de comunicação interna estabelecida pelo grupo, 

delineados a partir do conjunto de pressupostos resumidos a seguir.  

                                                           
56

 Capítulo 5 - O processo grupal: para entender os Conselhos de Gestão de Parques. 
57

 A partir de grifos (negrito) de vocábulos e parte do texto, o objetivo é destacar os parâmetros conceituais 

propostos, na presente tese, que tem como fundamento os conceitos apresentados no Capítulo 5.   



74 

 

 

 

Um grupo social 

...se estrutura a partir da identificação de objetivos comuns e definição de papéis, o que 

permite que cada indivíduo expresse a sua possível contribuição para o fazer coletivo.  

...representa um locus de expressão dos indivíduos que o compõem, na medida em que tende 

a possibilitar a manifestação dos interesses individuais e coletivos e, assim, o compromisso e 

o engajamento em relação aos objetivos estabelecidos conjuntamente. 

...se constitui como uma arena, na qual são expressos diferentes interesses (individuais, 

grupais e dos diversos segmentos sociais) e, portanto, conflitos, que precisam ser explicitados 

na discussão de normas de funcionamento, papéis e valores, para o estabelecimento contínuo 

de pactos autênticos, o que tende a legitimar a construção coletiva para a ação. 

...se fundamenta na ação comunicativa quando, a partir do exercício do diálogo, há um 

questionamento acerca da realidade social e das relações instituídas, o que tende a possibilitar 

a reversão das relações de dominação, na busca por autonomia para o seu próprio 

funcionamento.  

...se constitui em um campo de forças de interação de valores e crenças, na relação dialética 

subjetividade-objetividade, determinado por um contexto social específico.  A conduta de 

cada membro é conduzida, em parte, pelos fatos, mas também pela dinâmica dos valores que 

se percebem em cada situação. Por isso é essencial que se discuta a história das relações 

sociais, a inserção institucional dos vários elementos, os papéis desempenhados, os fatos e 

experiências coletivas, com o objetivo da autoanálise para um vir a ser, em um caminho de 

apropriação da história social; “sujeitos” da história social. 

Nesse percurso, as seguintes perguntas-chave foram delineadas para orientar e analisar 

a existência do grupo social: 

 a) Quem é esse grupo (história, suas demandas, suas inserções sociais / institucionais)?   

b) Por quem é formado (perfil membros do grupo)?  

c) Como se estrutura e se organiza (objetivos, funções, normas e regras)?  

d) Como estabelece suas interações sociais (processo de comunicação, condições-base 

de expressão dos valores e crenças)?  

          Na presente tese, tais pressupostos compõem os fundamentos balizadores para a 

reflexão sobre o processo grupal. E, segundo esses parâmetros, o processo grupal é 

protagonizado por sujeitos que sentem, refletem e agem, que trazem a sua história individual 

para a história coletiva, em sociedade. Isto ocorre em um processo constante de subjetivação-

objetivação, mediado por fatos, valores e crenças que traduz o comportamento de cada 

membro do grupo e do processo grupal, em sua complexidade.  
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          Nesse sentido, algumas condições são essenciais para que esse processo se efetive e, 

por conseguinte, também constituem elementos de análise da existência do grupo social:  

Transparência: a disponibilização de diversas informações relacionadas à ‘existência do 

grupo social’, como objetivos, normas e regras de funcionamento, a história individual e 

coletiva, bem como aquelas que propiciam conhecimentos a todos e subsídios à tomada de 

decisões. Representa a possibilidade de democratização das informações, ou seja, ampliação 

do acesso às diferentes opiniões, decisões e ações.  

Relações de confiança: são expressas a partir da comunicação entre todos os integrantes  em 

uma base interpessoal  de proximidade entre os membros, de aceitação recíproca, significando 

também  a busca de laços sociais e de respeito mútuo. 

Reconhecimento da diversidade de opiniões e de interesses: como parte da convivência 

social e fator para o fazer coletivo. Este processo se baseia no estímulo à expressão e 

confrontação das diferenças. 

Compromisso: manifestado pela contribuição de cada um e de todos na discussão e reflexão 

sobre acordos, para o alcance dos interesses comuns, em um espaço de diálogo. Reflete-se na 

compreensão das decisões e pactos com o sentido de ‘Nós’, na perspectiva da 

responsabilidade pela ação grupal.    

 

 

‘Movimento do grupo social’ - perspectivas de análise: dimensão individual e grupal e o 

contexto social  

 

          No segundo foco de análise, enfatiza-se o sentido dinâmico e cíclico e não linear desse 

processo, composto tanto pelo movimento individual como coletivo, considerando-se também 

a inserção sócio-histórica do grupo. A noção de ‘movimento do grupo social’ está expressa 

pelas interações indivíduo, grupo e contexto social, em uma abordagem integrada do ser 

humano.  

          Assim, neste enfoque, o ‘movimento do grupo social’ se compõe por duas dimensões 

essenciais que permeiam e constituem esse campo de forças: o indivíduo e o grupo. Estas são 

interdependentes, se influenciam e são influenciadas mutuamente e, se expressam segundo 

um determinado contexto social.    

         A Dimensão Individual caracteriza-se pelo movimento do indivíduo no grupo, 

buscando atender as suas necessidades interpessoais e sociais, para que nele seja garantida a 

sua existência no grupo, compatibilizando os interesses individuais ao coletivo. Neste sentido, 

a dimensão individual é delineada pelos seguintes parâmetros conceituais:  
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- Participação e reconhecimento: considerados como fatores essenciais para o movimento 

individual no grupo e, consequentemente, para o aumento dos sentimentos de segurança e 

estabilidade. Cada membro reconhece sua existência no grupo social, a partir da expressão de 

opiniões, ideias e sentimentos para a tomada de decisões. 

- Satisfação das necessidades psíquicas ou sociais: o grupo representa um meio de 

atendimento às necessidades e interesses pessoais, inspirando a motivação necessária para que 

se deseje fazer parte.  Cada membro busca a satisfação dessas necessidades e interesses, ao 

longo da vida grupal. 

- Sentimento de pertencimento: caracterizado pelas relações interpessoais estabelecidas no 

grupo e, consequentemente, pelo movimento de proximidade e afastamento de cada membro, 

em relação a seus pares. Cada membro do grupo tem sentimentos distintos em relação o seu 

sentido de pertencimento.  

- Fazer parte do grupo como diferencial na existência social: o grupo representa o universo 

social para cada indivíduo, o que favorece a sua existência em determinada sociedade, em 

termos de reconhecimento e influência social e, portanto, um “lugar” na sociedade.   

          Já na Dimensão Grupal, o grupo constitui “um todo dinâmico”, caracterizado pela 

interdependência entre as partes.  Neste sentido, cada membro reconhece o grupo como um 

locus que transcende a individualidade, sendo conduzido segundo o interesse de todos, com 

base no sentido de representação coletiva. Esta dimensão delineia-se pelos seguintes 

parâmetros conceituais: 

- Participação grupal: estímulo à participação de todos a partir de condições que 

possibilitam a liberdade de expressão e o reconhecimento da importância de cada um, de 

forma igualitária, para a existência e funcionamento do grupo. 

- Ação Comunicativa: exercício do diálogo por todos os membros do grupo. Busca-se a 

expressão dos interesses individuais e coletivos, o compartilhamento de percepções e 

informações. A interlocução entre todos constitui a base de seu funcionamento, representada 

por vias de acesso para todos os seus integrantes. 

- Construção de Pactos autênticos: um dos objetivos do grupo é o estabelecimento de 

acordos, continuamente, para que sejam atendidos os interesses comuns em torno de 

problemas, normas de funcionamento, papéis, valores. Estes representam a materialização das 

expectativas e a expressão consciente dos atores envolvidos, para construção de possíveis 

caminhos em um processo de articulação dos interesses individuais e coletivos. 

- Legitimação dos Pactos: as decisões são reconhecidas por todos como em atendimento aos 

interesses comuns e, portanto, imprimem esforços para transformá-las em ação comum. 
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Todos os integrantes se sentem envolvidos nas decisões e se sentem autores das mesmas, 

delineando ações predominantemente dirigidas ao “Nós”. 

          Assim para compreensão dos Conselhos de Gestão de Parques, como grupos sociais em 

movimento, a análise se fundamenta no funcionamento do processo grupal, no qual as 

dimensões individual e grupal se inter-relacionam e se expressam em um contexto social 

específico.  Logo, a análise do processo grupal pressupõe também conhecer o contexto social 

e a história de cada um e do grupo, sua cultura, sua inserção institucional.  Desta forma, o 

‘movimento do grupo social’ se configura em um continuum, do indivíduo ao grupo, em 

interação com um contexto social específico.  E, como afirma Lane, “o particular contém 

em si o universal, deste modo, se desejamos conhecer cientificamente o ser humano, é 

necessário considerá-lo dentro do contexto histórico, inserido em um processo constante de 

subjetivação/objetivação” (LANE, 2002, p. 12).  

          Mediante este percurso teórico, a proposta da tese pode ser definida por uma 

abordagem psicossocial dos Conselhos de Gestão de Parques, interpretada pelas interações 

indivíduo-indivíduo (relações interpessoais), indivíduo-grupo (relações intragrupais) e grupo-

sociedade (relações intergrupais), campo de forças, caracterizado por conflitos de interesses, 

pela mediação de valores, pela possibilidade do fazer coletivo e, portanto, ambiente complexo 

potencial de interação e diálogo.  O Quadro VI sintetiza esta perspectiva.   

 

 Quadro VI - Conselhos de Gestão de Parques - em uma abordagem psicossocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesses Individuais e Coletivos

Atitude - Valores compartilhados

Comportamento Grupal - Fazer Coletivo

Desejo Motivação Sinergia

Ambiente de  INTERAÇÃO - DIÁLOGO

DIMENSÃO GRUPAL

Indivíduo Indivíduo Grupo Sociedade
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          Portanto, a abordagem proposta busca conhecer a realidade social dos Conselhos 

gestores de Parques, em um caminho de questionamento contínuo do movimento  do grupo 

social:  Quem é esse grupo? Como escolhe funcionar? Qual a sua história, suas demandas, 

suas inserções sociais/institucionais?  Nesse sentido, esta construção teórica, sistematizada no 

Apêndice 3, compõe a base orientadora para  o desenvolvimento da pesquisa  e para análise  

dos Conselhos de Gestão de Parques,  como grupos sociais em movimento. 
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CAPÍTULO 7  

 

O CAMPO DE ESTUDO - CONHECENDO O PARQUE ESTADUAL DA PEDRA 

BRANCA E O PARQUE NACIONAL DA TIJUCA 
 

 

[...] para conhecer, não podemos isolar uma palavra, uma informação; é necessário 

ligá-la a um contexto e mobilizar o nosso saber, a nossa cultura, para chegar a um 

conhecimento apropriado e oportuno da mesma. [...] O problema do conhecimento é 

um desafio porque só podemos conhecer, como dizia Pascal, as partes, se 

conhecermos o todo em que se situam e só podemos conhecer o todo, se 

conhecermos as partes que o compõem. [...] Deveríamos, portanto, ser animados por 

um princípio de pensamento que nos permitisse ligar as coisas que nos parecem 

separadas, umas em relação às outras. (MORIN, 1996, p.2) 

 

 

 

          Os dados e informações sobre os Parques estudados estão dispersos e fragmentados em 

documentos de gestão, dissertações e sites. Por esta razão, neste capítulo se busca sintetizar as 

principais informações, a partir de bibliografia e documentos produzidos por instituições e 

pesquisadores com experiência e pesquisas nesses Parques, com ênfase nas pesquisas do 

Grupo de Pesquisa Governança, Biodiversidade, Áreas Protegidas e Inclusão Social 

(GAPIS/Lattes/CNPq) associado ao Programa EICOS – UFRJ e ao INCT/PPED/CNPq. E, no 

Apêndice 4  estão   sistematizados os documentos que constituíram a base  para construção 

deste capítulo.  O caminho percorrido para tal buscou caracterizar cada Parque, partindo-se de 

sua localização e histórico de criação, a relevância ecológica, histórico-cultural e a dinâmica 

socioeconômica. Em seguida, com o objetivo de contextualizar o processo de gestão 

caracteriza-se o quadro atual de gestão, tendo como foco o histórico do processo de 

constituição dos Conselhos de Gestão, em uma perspectiva da gestão participativa.  
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Figura 1- Cidade do Rio de Janeiro localização a leste, o Parque Nacional da Tijuca, ao sul, o 

Parque Estadual da Pedra Branca e ao norte, Serra do Medanha (parte - Maciço de Gericinó). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.terrabrasil.org.br/media/Nova_pasta/mapaaereomunicig.jpg. Acesso em 12. jun.2008 
 

 

7.1  Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB 

 

Localização e histórico de criação do PEPB 

 

          O Parque Estadual da Pedra Branca representa um dos maiores parques urbanos e a 

maior floresta urbana do mundo.  Localiza-se na região metropolitana do Rio de Janeiro, zona 

oeste da cidade, com cerca de 12.500 hectares de área coberta por vegetação típica da Mata 

Atlântica, tendo como marco o Pico da Pedra Branca, ponto culminante do município do Rio 

de Janeiro, com 1.024 metros de altitude, conforme Figura.  

 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

http://www.terrabrasil.org.br/media/Nova_pasta/mapaaereomunicig.jpg.%20Acesso%20em%2012.%20jun.2008
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Figura 2 - Vista aérea do Parque Estadual da Pedra Branca  

 

  Disponível em: http://www.parquepedrabranca.com/p/macico-da-pedra-branca.html Acesso em 12 jun 2008.  

 

          A região do PEPB ocupa mais da metade do território do Município do Rio de Janeiro, 

separa-se do Maciço de Gericinó pela Baixada Bangu - Realengo e do Maciço da Tijuca pela 

baixada de Jacarepaguá. Possui 3 (três)  núcleos: Pau-da-Fome situado na Estrada do Pau-da-

Fome em Jacarepaguá, o Núcleo Camorim situado na Estrada do Camorim e o Núcleo 

Piraquara situado em Realengo (INEA, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parquepedrabranca.com/p/macico-da-pedra-branca.html
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Figura 3 - Limites Parque Estadual da Pedra Branca. Localizado na zona oeste da Cidade do 

Rio de Janeiro, faz limite como os bairros de Guaratiba a oeste, Bangu e Realengo ao norte, 

Jacarepaguá a leste, Barra da Tijuca a sudoeste e ao sul, Recreio dos Bandeirantes e Grumari 

e Campo Grande a noroeste. 

 
      Disponível em  http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=11689.0 Acesso em jun 2008. 

 

          Em função de sua localização, da riqueza em biodiversidade de alta relevância local e 

global, seu histórico de criação foi norteado pelo objetivo de minimizar os impactos e riscos 

ambientais nessa extensa região.  E na primeira iniciativa com este objetivo, em 1908, o 

governo federal adquiriu as áreas dos mananciais do Rio Grande e do Rio Camorim. Esta 

medida tinha como finalidade o aprimoramento dos sistemas de captação e distribuição de 

água potável, que havia sido represada desde o século XIX para o abastecimento das 

populações vizinhas. Porém, já na primeira metade do século XX, com o crescimento 

populacional no entorno, as garantias de proteção da floresta se mostraram insuficientes. E, 

nessa época, com objetivo de ampliar a proteção dos recursos naturais da região, o governo 

Campo Grande 

Bangu 

Recreio dos Bandeirantes 

Realengo 

Jacarepaguá 

Barra da Tijuca 

    Grumari 
Guaratiba 

http://forum.mundofotografico.com.br/index.php?topic=11689.0%20Acesso
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federal instituiu as Florestas Protetoras da União de Camorim, Rio Grande, Caboclos, 

Batalha, Guaratiba, Quininha, Engenho Novo de Guaratiba, Colônia, Piraquara e Curicica58.  

         No processo, a partir de abril de 1963 teve início a criação do Parque Estadual da Pedra 

Branca, com o Decreto nº 1.634 ( Instituto Estadual do Ambiente - INEA, 2007) que declarou 

sua área de utilidade pública para fins de desapropriação. Mas somente 11 anos depois, em 

1974, após longo período de estudos, o Parque Estadual da Pedra Branca foi criado, através da 

Lei Estadual nº 2.377, de 28 de junho de 1974 (ANEXO A).  E, a partir da década de 80, o 

Parque passou a ser administrado pela Fundação Instituto Estadual de Florestas - IEF 

(atualmente Instituto Estadual do Ambiente - INEA
59

), na busca de garantir ações que 

viessem a reforçar a proteção dessa área (IEF,2008). 

          Nessa cronologia, várias iniciativas tiveram como objetivo resguardar essa área 

protegida. Em 1988, a Lei Municipal nº 1.206, transformou a área do Parque em Área de 

Proteção Ambiental (APA), acima da cota de 300 metros, justificada para combater a 

devastação ambiental e o crescente processo de favelização da área que circunda o maciço. E, 

em 1990, a área localizada entre os bairros de Camorim e Pau da Fome passou à categoria de 

Reserva Biológica. Nesse mesmo ano, um convênio entre a Secretaria Estadual Extraordinária 

de Programas Especiais, através da Fundação de Apoio à Escola Pública (FAEP), e a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Projetos Especiais, através da Fundação Instituto 

Estadual de Florestas (IEF) implantou o "Projeto Floresta da Pedra Branca", que teve como 

objetivos principais a implantação do Parque da Pedra Branca e a valorização da floresta 

como a maior floresta urbana do mundo.  

          Mas foi em 2002, com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - 

SNUC (BRASIL, 2002), que o Parque Estadual da Pedra Branca passou a ter mais 

visibilidade como Unidade de Conservação de Proteção Integral, sendo a sua gestão orientada 

por novas normas e diretrizes para o uso indireto.  Desse modo, como resultado do SNUC, em 

2003, o governo do Estado elegeu 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente  para marcar 

a inauguração do Projeto de Revitalização do Parque, resultado de um convênio assinado 

entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, a SFE -Sociedade 

Fluminense de Energia, a Fundação Roberto Marinho e o WWF-Brasil. Este projeto contou 

                                                           
58

 Disponível em http://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2012/07/TdR-20120705175636121.pdf 
59

 O Governo do Estado do Rio de Janeiro criou através da Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA) com a missão de proteger, conservar e recuperar o meio ambiente para promover 

o desenvolvimento sustentável. O novo instituto, instalado em 12 de janeiro de 2009, unifica e amplia a ação dos 

três órgãos ambientais vinculados à Secretaria de Estado do Ambiente (SEA): a Fundação Estadual de 

Engenharia e Meio Ambiente (Feema), a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (Serla) e o Instituto 

Estadual de Florestas (IEF). Disponível em http://www.inea.rj.gov.br/inea/sobre.asp Acesso em jan 2012. 

 

http://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2012/07/TdR-20120705175636121.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/inea/sobre.asp
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com recursos de medida compensatória, aplicada à Sociedade Fluminense de Energia (SFE)  

pela construção de uma termelétrica em Seropédica.  A sede do Parque foi, então, recuperada 

e foram criados o Centro de Visitantes, os Núcleos de Prevenção de Incêndios Florestais e de 

Educação Ambiental e Pesquisa. Além disso, foi construída a sede administrativa e um 

anfiteatro ao ar livre, tendo sido revitalizadas também as áreas de lazer, a sinalização 

direcional e uma trilha interpretativa (HORTA, AYRES, ALEGRIA, & IRVING, 2008).  

Em continuidade à implantação do SNUC, em 2005, foi criado o Conselho Consultivo 

do Parque Estadual da Pedra Branca (CCPEPB), através da Portaria IEF/RJ/PR/ nº 16 de 4  

julho de 2005 (ANEXO B).  E, em 2007, a administração do Instituto Estadual de Florestas - 

IEF iniciou o Programa de Fortalecimento de Conselhos de Unidade de Conservação do Rio 

de Janeiro (IEF, 2008), o que teve rebatimento na gestão do PEPB.  A proposta deste 

programa foi a reorganização do Conselho Consultivo do PEPB, a partir de uma metodologia 

participativa. Porém, apenas em 2010, o Instituto do Meio Ambiente (INEA) iniciou, 

efetivamente, a reabertura de processo licitatório para contratação de serviços técnicos 

especializados para elaboração do Plano de Manejo.  E, em 2011, o INEA iniciou tanto a 

reorganização do Conselho Consultivo quanto a elaboração do Plano de Manejo do PEPB, 

este realizado através do Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ.   

 

 

Relevância ecológica, histórico-cultural e dinâmica socioeconômica do PEPB 

 

          O PEPB está inserido no Corredor Central da Mata Atlântica
60

 que é uma das cinco 

regiões do planeta de maior prioridade para a conservação da biodiversidade, um 

dos hotspots, ou seja, uma das áreas mais ricas e mais ameaçadas do mundo. O PEPB faz 

parte ainda da Reserva da Biosfera, no âmbito do Programa MAB (Man and Biosphere), da 

UNESCO
61

. No Parque e o seu entorno ocorrem também construções de interesse histórico-

cultural como um antigo aqueduto, represas e ruínas de sedes de antigas fazendas, além do 

pórtico e da subsede do Pau da Fome, em Jacarepaguá e principal acesso ao Parque, cujo 

projeto é de autoria do “mestre” em construções de madeira, José Zanini Caldas. Outros 

exemplares arquitetônicos da UC são a capela de São Gonçalo do Amarante, construída em 

                                                           
60

 Distribui-se ao longo da Costa Atlântica do país, ocupando ainda áreas da Argentina e do Paraguai. Na Região 

Sudeste, a Mata Atlântica abrangia originalmente 1.350.000 km2. Disponível em http://www.corredores.org.br 

Acesso em 08/06/2008. 
61

 A Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções para 

problemas como o desmatamento, a desertificação, entre outros. É um centro de monitoramento, pesquisas, 

educação ambiental e gerenciamento de ecossistemas através do trabalho conjunto de instituições 

governamentais, não governamentais e centros de pesquisa (UNESCO, 2008). 
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1625, e a Igreja de Nossa Senhora de Monserrat, datada de 1776. Próximo ao Parque 

encontra-se ainda o Museu Nise da Silveira, na Colônia Juliano Moreira, com obras do artista 

Artur do Bispo do Rosário, reconhecido nacional e internacionalmente. E, embora seja 

considerada a maior reserva florestal em área urbana do mundo, o Parque Estadual da Pedra 

Branca é ainda pouco conhecido no Rio de Janeiro, mas representa uma área focal de   

elevado potencial turístico e econômico para a sua região de inserção. 

          Esta região da cidade do Rio de Janeiro resulta de um histórico de muitos anos de 

ocupação e uso do solo de forma desordenada, decorrente de uma intensa subdivisão das 

fazendas, estimuladas pela implantação do cultivo da banana. Estas fazendas foram 

transformadas em lotes rurais que, até hoje, não estão devidamente regularizadas, 

ocasionando sérios problemas e conflitos fundiários.  E nas últimas duas décadas, o avanço da 

malha urbana vem se constituindo na principal forma de pressão sobre o PEPB. Assim, o 

panorama de ocupação da região de inserção do Parque tipifica elevados impactos sobre a 

natureza decorrentes da relação entre as pressões de uso da terra e as demandas de 

conservação da biodiversidade, o que resultou em um contexto socioambiental complexo, 

caracterizado por conflitos de toda ordem (HORTA, AYRES, ALEGRIA, & IRVING, 2008). 

Esse quadro
62

 é elucidado pelo Relatório da Secretaria de Estado do Ambiente, de 2007, e 

pelo Relatório de Atividade 2007-2010 que apontam alguns dos principais problemas 

enfrentados pela gestão do Parque, sistematizadas a seguir:  

-  A ausência de instrumentos de planejamento e gestão, como a falta de um plano de manejo 

e zoneamento, obstáculos a sua implantação e consolidação efetiva.  

- Queimadas para renovação de terras em pastagens, desmatamentos para a expansão de 

culturas.  

- Ocupações irregulares. 

- Extração de produtos e subprodutos florestais. 

- Pressão de empreendimentos imobiliários e estabelecimentos humanos, o que acarreta o 

aumento progressivo da favelização. 

-  Caça predatória e turismo desordenado. 

- Excessiva demora na aplicação de multas; 

- Criação de animais domésticos; 

- Atividades agropecuárias, com uso de insumos agroquímicos sintéticos e manejo 

inadequado do solo, na área não indenizada. 

                                                           
62

 Fontes de consulta relacionadas no Apêndice 4 .   
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- Atividades off road ( jipe e motocicleta). 

- Invasão por gado. 

- Supressão da vegetação nativa e substituição por espécies exóticas e invasoras. 

- Linhas de transmissão (Sistema Furnas e Light) atravessando a área do Parque e linhas de 

distribuição para as propriedades/posses rurais.  

         Tais questões caracterizam o quadro atual com relação aos desafios para a gestão do 

PEPB, em função dos contrastes socioeconômicos e os conflitos identificados na região do 

Parque.  

          Em 2011, duas iniciativas importantes do INEA foram conduzidas para reverter este 

quadro. A primeira relacionada à elaboração do Plano de Manejo, concluído em 2012, sob a 

responsabilidade do Instituto IPÊ.  A segunda iniciativa voltada para a revitalização do Parque 

e incentivo ao turismo local, com a criação de novas trilhas, reforma da sede de Jacarepaguá e 

obras de recuperação em suas vias de acesso, além do fortalecimento do patrulhamento ao 

longo de seus 125 quilômetros quadrados.
63

 Para esse processo revitalização, o INEA lançou 

mão dos recursos do Fundo da Mata Atlântica, oriundos de depósitos de empresas para o 

pagamento de ações de compensação ambiental. A proposta ainda conta com a elaboração de 

um guia com dicas sobre as atrações e a biodiversidade da unidade e ainda alerta para os 

cuidados necessários com segurança
64

. 

 

  

O processo de gestão do PEPB 

 

A história da gestão do PEPB ilustra as práticas gerenciais das instituições públicas que, 

a partir de uma postura de controle e centralização da tomada de decisões, tendem a reforçar a 

cisão sociedade-natureza.  E iniciativas relacionadas à gestão do PEPB, como a criação do 

Conselho Consultivo do Parque Estadual da Pedra Branca (CCPEPB), em 2005 (ANEXO B), 

são recentes e aconteceram de forma não planejada e sem o envolvimento da população local, 

reforçando a história de “distanciamento” entre a gestão pública e as populações que habitam 

a área de inserção do Parque.  Assim, com relação ao seu histórico de gestão, essa UC vem 

enfrentando, desde a sua criação, dificuldades para otimizar ações com o envolvimento dos 

atores sociais envolvidos, e, portanto, garantir minimamente, a continuidade de planos e 

projetos que possam fortalecer a proposta de gestão participativa.  

                                                           
63

 Em 05 de agosto de 2012 ocorreu a inauguração da Unidade de Polícia Ambiental do Parque Estadual da 

Pedra Branca. 
64

 O livro está sendo feito em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a ONG 

Instituto Terra Brasil. 
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Em 2007, em função da limitada efetividade do Conselho do PEPB, o IEF iniciou um 

processo de reestruturação dos conselhos estaduais.  Para tal, foi elaborado o Programa de 

Fortalecimento de Conselhos de Unidade de Conservação (IEF, 2008) para o Rio de Janeiro, 

com base nas diretrizes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), com o 

objetivo de fortalecer a proposta de gestão participação, contida neste documento.  Este 

processo
65

, iniciado em julho de 2007 com a realização do Diagnóstico Rápido Participativo 

(DRP) foi composto por diferentes etapas e se estendeu até o final de 2008
66

, com a 

publicação das instituições integrantes do Conselho Consultivo do PEPB e da Portaria 

IEF/RJ/PR/ Nº 269 de 17 de dezembro de 2008
67

 (ANEXO C). Este momento de reconstrução 

do Conselho representou um terreno “fértil” a ações inovadoras e também para a mudança nas 

relações entre o PEPB e as populações do interior e do entorno da UC. Mas processos dessa 

natureza, de maneira geral, são lentos e necessitam de avaliação e acompanhamento 

permanente, devendo contar com um planejamento de ações futuras para consolidação dessas 

mudanças.    E, embora, nessa época, tenha havido a reorganização do Conselho Consultivo, 

até aquele momento não havia ainda sido elaborado o Plano de Manejo (HORTA, AYRES, 

ALEGRIA, & IRVING, 2008). 

Nos anos subsequentes, de 2009 e de 2010
68

, de forma gradual, houve a desmobilização 

do Conselho Consultivo, determinada pela limitada frequência dos Conselheiros nas reuniões 

do Conselho, o que levou o INEA a conduzir uma novo momento de reestruturação do 

Conselho.  Em março de 2011, este processo foi iniciado, com a coordenação do Serviço de 

Diálogo Social do INEA
69

.  E a partir de junho foi conduzido, em conjunto, com a elaboração 

do Plano de Manejo, com base em uma maior participação dos Conselheiros junto ao PEPB. 

Porém, a participação no processo de tomada de decisão relativo ao Parque é ainda um 

processo em construção, que se reflete no baixo quórum nas reuniões ordinárias do Conselho 

e pelo número reduzido de instituições atuantes no CCPEPB. Além disso, a gestão do PEPB 

não vem, ainda, contando com a participação efetiva do Conselho Consultivo, ficando a 

                                                           
65

 Relatório Observatório /GAPIS (Lattes /CNPq) - PEPB 2008. 
66

 Portaria IEF/RJ/PR/ Nº 269 de 17 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro em 24 de dezembro de 2008 define os representantes dos órgãos públicos e sociedade civil do Conselho 

Consultivo de gestão do PEPB. 
67

 O presente Conselho Consultivo foi convidado para participar da pesquisa de campo ( ANEXO C). 
68

 Além de outras situações, vale ressaltar a mudança frequente de Administradores em um curto período  de 

tempo.  Períodos/Administradores: de  2005 a 2008 - Marcelo Soares dos Santos; de 2008-2009  -  Carlos 

Pontes; de 2009 a 2011- atual Gestor do PEPB - Alexandre Pedroso. 
69

 Em setembro de 2012, a Portaria de constituição do novo CCPEPB não havia ainda sido publicada.  
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Administração do Parque, muitas vezes, com a função restrita de fiscalização
70

e controle das 

ações realizadas dentro da UC.  Por outro lado, o processo de elaboração do Plano de Manejo 

do PEPB vem mobilizando os conselheiros e, embora o CCPEPB esteja em fase de 

reorganização, os Conselheiros vem demonstrando interesse em participar desse momento tão 

importante de elaboração do Plano de Manejo.  E na reunião de dezembro de 2011, no 

Conselho foi proposta a formação de uma Câmara Técnica para acompanhamento do Plano de 

Manejo e, na reunião de 14 de janeiro de 2012, se instituiu essa Câmara.  

É importante destacar o apoio fundamental ao processo de gestão do PEPB das diversas 

instituições acadêmicas que lá desenvolvem projetos científicos e de pesquisas
71

, como a 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Estes trabalhos e parcerias tendem a ser um 

suporte operacional e técnico importante para a UC, na medida em que podem gerar 

importantes subsídios para ações e projetos conjuntos em apoio à gestão do PEPB. 

Mas a gestão do Parque enfrenta um passivo de demandas sociais e não conta com 

infraestrutura ou pessoal para atender ao planejamento realizado pela Equipe Técnica
72

. O 

PEPB tem 37 anos e está em um momento muito importante de elaboração do Plano de 

Manejo, principalmente quando se considera o potencial ambiental, econômico e social do 

PEPB frente às pressões crescentes de exploração urbana sobre essa área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70

 Na mídia são frequentes as notícias relativas à função de fiscalização exercida pela Administração do PEPB. 

Notícias disponibilizadas no blog da Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral (Gepro)  

subordinada à Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (Dibap) do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) 

do Rio de Janeiro estão disponibilizadas notícias sobre os parques estaduais. 

http://geproinearj.blogspot.com/search/label/Parque%20Estadual%20da%20Pedra%20Branca 
71

 Os estudos e pesquisas científicas compõem a relação das pesquisas em andamento nas unidades de 

conservação estaduais, no site do INEA-RJ. http://www.inea.rj.gov.br/pesquisa/menu_pesq.asp 
72

 Relatório de Atividade 2007-2010 - Parque Estadual da Pedra branca – Secretaria do Meio Ambiente/INEA. 

http://geproinearj.blogspot.com/search/label/Parque%20Estadual%20da%20Pedra%20Branca
http://www.inea.rj.gov.br/pesquisa/menu_pesq.asp
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7.2 Parque Nacional da Tijuca - PNT
73

  

 

 

Localização e histórico de criação do PNT  

 

          O Parque Nacional da Tijuca (PNT) está situado no centro da cidade do Rio de Janeiro, 

na porção média superior do Maciço da Tijuca, com uma área de 3.953 hectares, onde se 

destaca o Pico da Tijuca, com 1.021 metros. Essa região é formada por um conjunto de serras 

e montanhas: as Serras dos Três Rios, a Serra da Carioca, onde se localizam o Corcovado, 

Pedra Bonita, Pedra da Gávea, Serra dos Pretos-Forros e Covanca.  Em seu interior podem ser 

percorridos 40 km de estradas asfaltadas, aproximadamente 100 km de trilhas, de uma beleza 

cênica sem igual, que integra o verde da mata, as elevações rochosas e o mar.  

 

 
                  Foto: Marco Terranova.   

        Fonte: Disponível em http://www.parquedatijuca.com.br/sobreoparque.php Acesso em fev 2012 
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 As fontes de consulta estão registradas no Apêndice 4,  os principais  documentos utilizados  sobre o PNT 

foram  -  Relatório do Observatório de Parques Estaduais e Federais  do Estado do RJ - Parque Nacional da 

Tijuca.  Grupo de Pesquisa Áreas Protegidas e Inclusão Social - GAPIS (Lattes /CNPq) - autoras:  Claudia 

Fragelli e Sônia L. Peixoto,  dezembro de 2008.   

- FRAGELLI, C. Desafios para o Turismo Inclusivo na Gestão de Parques Nacionais: O Caso do Parque 

Nacional da Tijuca, Dissertação Mestrado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social. Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Marta de Azevedo Irving,2007. 

- PEIXOTO, S. L. Proteção da Natureza e Segurança Pública: Integração entre Políticas Públicas no Parque 

Nacional da Tijuca, Dissertação Mestrado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social. Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Orientador: Marta de Azevedo Irving, 2010. 

- Plano de Manejo Parque Nacional da Tijuca, 2008.    

- site Parque Nacional da Tijuca  e o Blog do Parque Nacional da Tijuca. 

Figura 4 - Vista aérea do Parque Nacional da Tijuca 

 

http://www.parquedatijuca.com.br/sobreoparque.php
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            O PNT é o segundo menor parque nacional brasileiro em uma superfície não contínua, 

sendo formado por quatro setores: o Setor A - Floresta da Tijuca, o Setor B - Serra da Carioca 

( Morro do Corcovado), o Setor C Pedra da Gávea – Pedra Bonita e Setor D Covanca - Pretos 

Forros, ocupando 3,5% da área do Município do Rio de Janeiro. 

 

Figura 5 - Limites do Parque Nacional da Tijuca. Localizado no centro do Rio de Janeiro 

dividindo-a em Zona Norte  (setor A e D) e Zona Su l (setor B e C).  Geograficamente situa-

se entre os paralelos de 22055’e 23001’de Sul e os meridianos de 43012’e 43019’de longitude 

W. Greenwich, no Centro Meridional do Rio de Janeiro.  

    Disponível em http: //www.riodejaneiroaqui.com. Acesso em junho de 2012. 
 
 

O PNT está inserido na malha urbana, possuindo limites com vinte e dois bairros da 

cidade do Rio de Janeiro - Botafogo, Cosme Velho, Jardim Botânico, Gávea, São Conrado, 

Tijuca , Alto da Boa Vista,  Andaraí,  Grajaú, Lins de Vasconcelos,  Engenho de Dentro,  

Água Santa,  Piedade,  Quintino Bocaiúva, Jacarepaguá, Freguesia, Tanque,  Santa Teresa,  

Barra da Tijuca, Joá, Itanhangá e Rocinha - que se estendem pelas zonas sul, norte e oeste da 

cidade. Portanto, em função de sua localização, a identidade do PNT não pode ser separada da 

cidade do Rio de Janeiro, pois ele expressa a plena conexão entre natureza e cidade (PLANO 

DE MANEJO, 2008). 
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A área atual do PNT, que originalmente esteve recoberta por densa floresta, antes de sua 

utilização para o plantio de café, permaneceu praticamente intocada até meados do século 

XVII. O processo de estruturação urbana da cidade começou a ocorrer a partir do século 

XVIII, em função da descoberta de ouro, em Minas Gerais, e de sua exportação para Portugal 

pelos portos do Rio. Mas a maior mudança na cidade do Rio de Janeiro somente ocorreu em 

1808 quando a Corte Portuguesa chegou ao Brasil, tendo à frente D. Maria I e seu filho, o 

príncipe regente D. João VI, fugindo das guerras napoleônicas que ameaçavam Portugal. A 

corte trouxe cerca de 10 mil novos habitantes para o Rio de Janeiro. Nesse momento, houve a 

elevação da cidade do Rio de Janeiro à condição de sede do Império Português, tendo início a 

uma profunda remodelação urbana. A partir de 1816, plantações de café passaram a substituir 

a mata nativa nas encostas do Maciço da Tijuca. Em decorrência disso, observou-se a 

diminuição no volume de água que abastecia a cidade, que foi se agravando ao longo do 

tempo.   

Assim, durante o século XIX, o governo adotou diversas ações como as 

desapropriações, a aquisição de terras pelo governo e posterior replantio de floresta ao redor 

das nascentes do Maciço da Tijuca, em uma tentativa de solucionar o problema da falta de 

água na Capital do Império, Uma delas foi o estabelecimento, em 1860, das primeiras áreas 

oficiais de floresta do Brasil - a Floresta da Tijuca e a das Paineiras. Em 1861, o Decreto 577, 

assinado por Pedro II, teve como objetivo revitalizar as florestas e proteger os mananciais da 

cidade, estabelecendo a desapropriação das terras de lavoura cafeeira e o início do 

reflorestamento da área, a partir da reintrodução de espécies nativas. Assim, sob a condução 

do Major Manoel Gomes Archer, na Floresta da Tijuca, e Tomás da Gama, na Floresta das 

Paineiras, houve o replantio da floresta, e apenas na Floresta da Tijuca foram semeadas cerca 

de 60 mil mudas.  De 1875 a 1888, durante a administração do Barão de Escragnolle, que 

sucedeu a do Major Archer, ocorreu a continuidade do replantio da floresta, tendo sido 

responsável também por ações voltadas para o uso público, construindo pontes, praças, 

mirantes e lagos.   Após a Proclamação da República, a partir de novas alternativas para o 

abastecimento da cidade, com os projetos de engenharia de Paulo de Frontin que, em 1889, 

que elaborou um sistema de captação de água, as florestas do Maciço da Tijuca consideradas 

patrimônio da União, protegidas de forma integral e se regeneraram naturalmente. Mas, foi 

apenas no século XX, com a  Administração de Raymundo Ottoni de Castro Maya, de 1943 a 

1946, que houve a remodelação da floresta e diversas iniciativas como a construção do portão 

de entrada do Alto da Boa Vista,  a reforma da Capela Mayrink ( que teve sua origem no 
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século XIX)  e do Açude da Solidão e o desenvolvimento de projetos paisagísticos de Roberto 

Burle Marx para diversos caminhos e trilhas (FRAGELLI &  PEIXOTO,  2008).   

Tais ações consolidaram a Floresta como área de lazer e de turismo do Rio de Janeiro e, 

quinze anos após essa administração, em 6 de julho de 1961, o Parque Nacional da Tijuca foi 

criado, oficialmente, pelo Decreto Nº 50.923/61 (ANEXO D), recebendo, inicialmente, o 

nome de Parque Nacional do Rio de Janeiro (PNRJ), constituído pelas áreas de florestas 

públicas administradas pela União - florestas da Tijuca, Paineiras, Corcovado, Gávea 

Pequena, Trapicheiros, Andaraí, Três Rios e Covanca.  A administração do Parque à época 

ficou sob a responsabilidade do Serviço Florestal do Ministério da Agricultura ( PLANO DE 

MANEJO, 2008;  FRAGELLI &  PEIXOTO,  2008) . 

Em 1967, o parque foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN e pelo Decreto Nº 60.183/67 de 8 de fevereiro de 1967 (ANEXO D ) e teve seu nome 

alterado para Parque Nacional da Tijuca, integrando também aos seus limites as  áreas 

pertencentes ao conjunto da Pedra Bonita e Pedra da Gávea, Dona Marta, Corcovado, Alto da 

Boa Vista e Jacarepaguá, nas quais não havia ocupação humana, e foram excluídas  Floresta 

da Covanca, parte da Floresta do Andaraí, Chácaras da Bica e da Cabeça da Gávea, por  

estarem   irrecuperáveis e/ou já ocupadas. 

Em continuidade às ações de proteção dessa área, no período entre 1969 e 1971, foi 

implementado um projeto de reintrodução de fauna em larga escala, como resultado de um 

esforço conjunto da direção do Parque, em parceria com o Museu Nacional. Em 1972, através 

do Decreto Nº 70.186, de 23 de fevereiro, o Parque Nacional da Tijuca, passou a ser  

administrado pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, criado em 1967. 

E, em 1976, como medida para conter as pressões antrópicas do entorno, foi sancionado o 

Decreto 322, que criou uma faixa de proteção no entorno da Unidade de Conservação, 

proibindo as construções acima da cota de 100 metros. Em 1981 foi elaborado o primeiro 

Plano de Manejo do PNT, tendo por finalidade orientar as atividades de uso público: (a) 

Recreação; (b) Interpretação; (c) Educação e (d) Turismo (FRAGELLI &  PEIXOTO,  2008, 

p.40). 

E com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (BRASIL, 

2000;2002), pela lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, §1o, incisos I, 

II, III e VII da Constituição Federal, o Parque Nacional da Tijuca foi efetivamente 

incorporado ao Sistema na  categoria de Unidade de Conservação de Proteção Integral.  As 

diretrizes trazidas pelo SNUC, como anteriormente discutido, enfatizam o compromisso de 

processos de participação da sociedade na criação, implantação e gestão de Unidades de 
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Conservação. Neste sentido, um dos mais importantes projetos desenvolvidos no PNT, em 

consonância com as diretrizes do SNUC, foi o projeto “Água e Unidade de Conservação – 

projeto piloto para a Mata Atlântica”(2004), do Programa Petrobras Ambiental,  que  

consolidou as parcerias entre Estado e Sociedade,  através do engajamento das seguintes 

instituições:  Instituto Terrazul, IBAMA, Parque Nacional da Tijuca, Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (IBASE), Wildlife Conservation Society, Sociedade de 

Amigos do Parque Nacional da Tijuca e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este 

projeto teve grande relevância para o PNT, tendo em vista sua amplitude e desdobramentos
74

, 

como por exemplo, o início do processo de atualização do Plano de Manejo do Parque 

(PLANO DE MANEJO, 2008).    

Seguindo essa cronologia, em 2004, o PNT teve seus limites redefinidos pelo Decreto 

S/Nº de 03/06/2004, através do qual foram a ele incorporados 753 hectares, totalizando uma 

área de 3.953,22ha, para ampliar a proteção de fauna, flora e resquícios de Mata Atlântica 

(BRASIL, 2004). Em 2005 iniciou-se o processo de atualização do Plano de Manejo
75

·, de 

acordo com as diretrizes propostas pelo Roteiro Metodológico de Planejamento do IBAMA
76

, 

sob responsabilidade dos técnicos do Parque e a Diretoria de Ecossistemas do IBAMA/DF. 

Com a criação da equipe de Pesquisa e Manejo, foram realizados estudos sobre a flora e a 

fauna do PNT e intensificados os programas de educação ambiental e de cultura (FRAGELLI 

& PEIXOTO, 2008). Em 2007, o PNT passa a ser administrado pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade -  ICMBio,  órgão, então,  responsável pela criação e 

gestão das Unidades de Conservação Federais.  E, o processo de atualização do Plano de 

Manejo do Parque foi finalizado em 2008
77

.  
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 Registrados  no  site da  Rede de proteção ao Parque Nacional da Tijuca – Projeto Água em Unidade de 

conservação – Instituto TerraAzul e Petrobras. Disponível em http://www.redeprotecaopnt.org.br./front e no site 

do  Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) - http://www.ibase.br/pt/biblioteca-2- onde se 
encontram disponibilizadas as  publicações  geradas a partir do  projeto  “Água e Unidade de 

Conservação”(APÊNDICE 4). 
75

 “O Plano de Manejo, elaborado em 1981, esteve em vigor por mais de vinte anos. Com o passar do tempo 

ficou defasado em relação às pressões e às questões enfrentadas pelo Parque. Após a instituição da Lei do SNUC 

(2000) a necessidade de atualização do PM se fez mais premente e em 2005 teve inicio o processo de atualização 

(FRAGELLI &  PEIXOTO,  2008, p.40). Plano de Manejo Parque Nacional da Tijuca, 2008.  Disponível: 

http://parnatijuca.blogspot.com/ 
76

 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos recursos Naturais Renováveis ( IBAMA) órgão responsável 

pela criação e gestão das Unidades de Conservação Federais, vinculada ao Ministério do meio Ambiente, 

conforme Art.23º. da Lei no. 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. Insituiçao que conduzia Disponível em 

http://www.ibama.gov.br/acesso-a-informacao/identidade-organizacional. Acesso em 10 jun 2012. 
77

 Encarte 4  do Plano de Manejo encontram-se explicitadas as diretrizes do planejamento do PNT e de sua 

região de entorno, conforme indica o Art. 27, Parágrafo 1°, da Lei № 9.985/2000, do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). 

http://www.redeprotecaopnt.org.br./front
http://parnatijuca.blogspot.com/
http://www.ibama.gov.br/acesso-a-informacao/identidade-organizacional
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Relevância ecológica, histórico-cultural e dinâmica socioeconômica do PNT 

 

          O Parque Nacional da Tijuca é parte da Mata Atlântica, onde está concentrada alta 

biodiversidade, e integra a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA)
78

. Ele possui um 

elevado valor científico, constituindo um campo profícuo para a realização de pesquisas em 

todos os campos acadêmicos, devido à sua riqueza natural e histórico-cultural.  

          O patrimônio natural do PNT é sem dúvida um dos mais conhecidos e reconhecidos 

tanto nacional como internacionalmente. O Monumento do Cristo Redentor, no interior do 

Parque, é um dos símbolos mais conhecidos do Rio de Janeiro, no Brasil e,  

internacionalmente. Sua história está relacionada à religião católica no Brasil, tendo sido 

inaugurado, em 12 de outubro de 1931, pelo Presidente Getúlio Vargas e o Cardeal Dom 

Sebastião Leme. A estátua foi tombada, em 1973, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) e, em 2007, foi eleita, em um concurso mundial, como uma das 

sete maravilhas do mundo moderno.   Mas outros marcos e símbolos da cidade do Rio de 

Janeiro, e mesmo do país, fazem parte do PNT, como a Estrada de Ferro do Corcovado, a 

Capela Mayrink, as edificações remanescentes de antigas fazendas e sítios de produção de 

café, as estátuas e os objetos criados durante esse e outros períodos históricos e inúmeros 

mirantes naturais ou construídos, como a Vista Chinesa, a Mesa do Imperador, a Pedra da 

Gávea, o Excelsior (PLANO DE MANEJO, 2008). Assim, pode-se afirmar que o PNT 

constitui-se em um importante patrimônio ecológico e histórico-cultural do país, reconhecido 

mundialmente, representando, ainda, importante área de lazer para os habitantes da cidade e 

um ponto de atração turística do Rio de Janeiro.   

O grande diferencial do PNT para as demais áreas protegidas do país é o fato da área ter 

sido quase que inteiramente devastada por abrigar monoculturas variadas e extração de 

madeiras, nos séculos XVII, XVIII e XIX. Porém, após 1861, a partir de um processo de 

desapropriação territorial e do plantio de mudas heterogêneas de Mata Atlântica, por mais de 

150 anos, a vegetação local foi recuperada.  A área é fonte de serviços vitais para a cidade, 

como a manutenção do manancial hídrico, o controle da erosão, a amenização de enchentes, a 

atenuação das variações térmicas, a regulação climática local, a redução das poluições 

atmosférica e sonora e a manutenção da estética da paisagem natural local
79

, apenas para citar 

alguns dos mais importantes.  

                                                           
78

 Reconhecida pela UNESCO, em cinco fases sucessivas, entre 1991 e 2002, é considerada a maior Reserva da 

Biosfera (RB) em área florestada do planeta, com cerca de 35 milhões de hectares.  
79

 Plano de Manejo do Parque Nacional da Tijuca – Encarte 3: Análise da Unidade de Conservação, 2008 



95 

 

 

 

 Nessa perspectiva, o PNT está relacionado à história da cidade do Rio de Janeiro, suas 

áreas foram palco de crescimento desordenado, de diversas pressões e conflitos. Porém, tais 

problemas foram sendo minimizados com a constituição de diversas parcerias e com a gestão 

compartilhada entre os governos federal (ICMbio), estadual e municipal.  

 
 
As possibilidades de apoio para o PARNA Tijuca são crescentes, pois sua 

localização, o acesso à mídia e sua divulgação proporcionam grande visibilidade não 

só da UC em si, mas também daqueles que atuam em parceria, criando uma imagem 

de valorização associada à preservação do meio ambiente. (PLANO DE MANEJO - 

ENCARTE 2: ANÁLISE DA REGIÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, 

p.31) 

 

 

Uma iniciativa também fundamental para administração do PNT foi o Projeto “Água e 

Unidade de Conservação – projeto piloto para a Mata Atlântica”
80

, iniciado em julho de 2004,  

como mencionado anteriormente, subsidiado pelo Programa Petrobras Ambiental, que através 

da parceria entre o Poder Público e a Sociedade, buscou a  implantação do Sistema de Gestão 

e Monitoramento da UC. Este projeto se estendeu até o ano de 2008 e teve por objetivos 

gerais “... reafirmar a atitude de proteção dos mananciais do Maciço da Tijuca, promovendo 

ações de reflorestamento, de educação ambiental e de monitoramento da qualidade de suas 

águas” (PETROBRAS, 2004). O projeto (PLANO DE MANEJO – ENCARTE 2: ANÁLISE 

DA REGIÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, 2008 p.130)  estabeleceu cinco linhas 

de ação:  

1. Monitoramento e Qualidade da Água - Água – monitoramento da qualidade da água 

de 28 bicas da área de uso público do Parque e potabilizou algumas destas. 

2. Proteção, Manejo e Recuperação da Flora e do Solo - implantação de viveiro e 

produção de mudas, reflorestamento, implantação de aceiros, controle e erradicação de 

plantas exóticas. 

3. Educação Ambiental para Gestão - capacitação de representantes comunitários, 

implantação de núcleos ambientais, implantação de rede de comunicação ambiental 

entre núcleos. 

4. Planejamento e Gestão para a Sustentabilidade Econômica - estudo e proposta para 

um modelo de gestão de recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos. 

                                                           
80

Projeto detalhado no site da Rede de proteção ao Parque Nacional da Tijuca – Projeto Água em Unidade de 

conservação – Instituto TerraAzul e Petrobras. Disponível em http://www.redeprotecaopnt.org.br./. Acesso em 

10 fev 2012. 

http://www.redeprotecaopnt.org.br./
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5. Educação Ambiental - Conselho Consultivo - promoção da gestão participativa 

através da formação do Conselho Consultivo do Parque. 

A partir da Matriz de Avaliação Estratégica do Plano de Manejo do PNT, 

disponibilizada no Plano de Manejo, (ENCARTE 4: PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO, 2008, p. 9 -11) é obtido o delineamento dos problemas desta UC, 

destacando-se ainda como pontos centrais a falta de infraestrutura do Parque, os  limitados 

recursos financeiros e as situações  fundiárias ainda  não regularizadas. Por outro lado, o PNT 

vem consolidando, desde 2008, ações para a proteção da biodiversidade e gestão a partir “de 

inúmeros parceiros que colaboram em projetos, serviços e diálogo com a sociedade, visando 

estabelecer um regime de cooperação técnica, educacional e cultural, envidando esforços à 

preservação dos recursos naturais, culturais e históricos da unidade de conservação” 

(FRAGELLI &  PEIXOTO,  2008, p.39). 

 

 

O processo de gestão do PNT
81

 

 

          O primeiro Conselho Consultivo do Parque Nacional da Tijuca foi criado pela Portaria 

98, publicada no Diário Oficial da União (DOU), de 6 de agosto de 2002 com o objetivo de 

atender à  exigência legal do Sistema Nacional de Unidades de conservação (SNUC, 2000; 

2002)   que  regulamentou  e tornou  imperativo o estabelecimento de Conselhos Consultivos, 

no caso de parques, em um prazo máximo de cinco anos de sua publicação. Assim, a 

constituição do Conselho do PNT, em um primeiro momento, foi meramente uma medida 

burocrática, que teve como consequência a limitada mobilização e participação da sociedade 

no processo.  Porém, desde 1998, uma das estratégias utilizada pela gestão do PNT para 

subsidiar a administração do Parque Nacional da Tijuca, em função de seu contexto 

socioambiental tão complexo, foi a elaboração de instrumentos de planejamento, podendo se 

citar, neste ano, o Plano de Gestão Participativa.  

          Nesse percurso, em 1999, foi assinado um convênio de gestão compartilhada entre o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a 

Prefeitura do Município do Rio de Janeiro que teve o objetivo ampliar os serviços de 
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 Fontes de consulta: Relatório do Observatório de Parques Estaduais e Federais  do Estado do RJ – Parque 

Nacional da Tijuca.  Grupo de Pesquisa Áreas Protegidas e Inclusão Social – GAPIS (Lattes /CNPq) – autoras:  

Claudia Frafelli e Sônia L. Peixoto,  dezembro de 2008. Disponível em  

http://www.gapis.psicologia.ufrj.br/observatorioaps/images/arquivos/Relatorios/parque_nacional_da_tijuca.pdf. 

Acesso em 10/02/ 2011; Loureiro, C. F. B.; Azaziel M.; Franca, N. Educação ambiental e conselho em unidades 

de conservação Aspectos teóricos e metodológicos. Ibase: Instituto TerrAzul : Parque Nacional da Tijuca, 2007. 

Disponível em http://ibase.br/userimages/liv_ibase_pnt.pdf; Acesso em 10/02/ 2011. 

 

http://www.gapis.psicologia.ufrj.br/observatorioaps/images/arquivos/Relatorios/parque_nacional_da_tijuca.pdf.%20Acesso%20em%2010/02/%202011
http://www.gapis.psicologia.ufrj.br/observatorioaps/images/arquivos/Relatorios/parque_nacional_da_tijuca.pdf.%20Acesso%20em%2010/02/%202011
http://ibase.br/userimages/liv_ibase_pnt.pdf
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manutenção, conservação, manejo, fiscalização do parque, sendo este renovado a cada dois 

anos. Este modelo de gestão compartilhada resultou na criação de um Comitê de Gestão do 

Parque Nacional da Tijuca (FRAGELLI & PEIXOTO, 2008). Também, em 1999, foi criada a 

Associação dos Amigos do Parque Nacional da Tijuca, uma organização sem fins lucrativos, 

de interesse público, com a finalidade de assegurar a adequada preservação do PNT através da 

participação da sociedade civil, estabelecendo diversas parcerias em projetos vinculados ao 

Parque (PLANO DE MANEJO, 2008). 

          O fato de o Parque possuir um Termo de Cooperação técnica com a Prefeitura da 

Cidade do Rio de Janeiro para sua administração o distingue de todas as demais unidades de 

conservação nacionais. E, como consequência deste modelo foram estabelecidos acordos de 

parceira, que vêm se mantendo ao longo dos anos com as seguintes instituições públicas: a 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB); Companhia de Engenharia de 

Tráfego do Rio de Janeiro (CET-RIO); Guarda Municipal do Rio de Janeiro - Empresa 

Municipal de Vigilância S/A e a  Secretaria de Educação. Em dezembro de 2004, sob a 

denominação de Acordo de Cooperação Técnica, também assegurou a participação do 

Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  

Na sequência, em 2005, o “Projeto Água em Unidade de Conservação”, citado 

anteriormente, teve como objetivo em uma das linhas de ação do módulo “Educação 

Ambiental na Gestão Participativa” a constituição do Conselho Consultivo do Parque 

Nacional da Tijuca, através de iniciativas para “Capacitar gestores e técnicos para a 

implantação do Conselho Consultivo, desenvolver diagnóstico participativo visando à 

formação do Conselho, desenvolver um Planejamento Participativo, promover a educação 

continuada de conselheiros e gestore” (IBASE, 2006). A metodologia adotada para tal teve 

como base as premissas de participação democrática e controle social, em conformidade com 

as orientações da Lei do SNUC (BRASIL, 2000; 2002), sendo desenvolvida a partir das 

seguintes fases: (1) Plano de trabalho; (2) Pesquisa Documental e Acadêmica; (3) 

Mapeamento e Mobilização de Agentes Sociais Estratégicos; (4) Identificação de Grupos 

Focais; (5) Elaboração de Diagnóstico Socioambiental Participativo; (6) Realização de 

Reuniões Plenárias; (7) Capacitação dos Interlocutores Institucionais, selecionados para 

composição do Conselho; (8) Instalação do Conselho; (9) Capacitação continuada em 

seminários visando à elaboração do Plano de Ação do Conselho Consultivo (FRAGELLI, 

2007, p.100). 



98 

 

 

 

          Ao longo desse processo de execução do “Projeto Água em Unidade de Conservação”, 

várias publicações
82

 foram produzidas para apoio aos conselheiros e à equipe de gestão do 

PNT. Dentre as quais, pode se destacar: O Diagnóstico Socioambiental: Parque Nacional da 

Tijuca e Áreas do Entorno; Parque Nacional da Tijuca: integrando proteção ambiental e 

participação social em áreas urbanas; Gestão Participativa em Unidades de Conservação; 

Educação Ambiental em Unidades de Conservação; Água: bem público em Unidades de 

Conservação; Elaboração de Plano de Ação (IBASE, 2006).  

          A partir desse processo foi constituído o CCPNT, com instituições mobilizadas e 

engajadas, conforme a Portaria IBAMA nº. 103 de 19 de dezembro de 2006 (ANEXO E). E 

para a sua efetiva estruturação e operacionalização, ainda como parte da capacitação para a 

gestão, o IBASE, com a parceria de especialistas da área acadêmica, apoiou o Conselho 

Consultivo na elaboração de seu plano de ação, período 2006-2008. Em 2006, no âmbito do 

Conselho foram instituídas Câmaras Técnicas, que reuniram Conselheiros e instituições 

interessadas: 1.  Câmara Técnica de Proteção, com o objetivo de mobilização e articulação 

com atores sociais do entorno do Parque para a criação e fortalecimento de redes de proteção, 

com diversas ações previstas, tais como Mutirão de Limpeza dos rios e seminários de 

Educação Ambiental; 2. Câmara Técnica de Turismo, com início em 2008, voltada para o 

tema da visitação e turismo no Parque (FRAGELLI & PEIXOTO, 2008). 

          Em 2009, no seu segundo período de gestão, o CCPNT permaneceu com algumas 

instituições, mais atuantes, de acordo com a Portaria do ICMBio nº. 54 de 26 de junho de 

2009 (ANEXO E)
83

.  No final de 2010 e início de 2011, a partir da percepção de baixa 

frequência nas reuniões ordinárias do Conselho, parece ter havido uma desmobilização do 

CCPNT.  Assim, em 2011, a gestão do Parque iniciou um novo processo de reestruturação do 

CCPNT, estabelecendo uma parceira, a partir da realização desta própria pesquisa de tese.  A 

proposta, neste caso, foi, então, realizar a renovação do Conselho por meio de uma Oficina de 

Avaliação e Renovação do Conselho. Assim, a Oficina foi planejada em duas etapas: a 1ª. 

etapa, conduzida pela presente pesquisadora, de Autoavaliação coletiva do funcionamento do 

Conselho do PARNA Tijuca, tendo como  objetivo delinear  um “retrato” do funcionamento 

do Conselho e , portanto,  facilitar o momento para a renovação do Conselho. A 2ª. etapa  de 

Renovação do CCPNT foi orientada pelo Núcleo de Educação Ambiental e  por representante 

do IBAMA, indicado pela gestão do PNT, por estar capacitado para conduzir esse processo.   

                                                           
82

 Publicadas pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE) disponíveis em 

http://www.ibase.br/pt/biblioteca-2/ e registradas no  Apêndice 4. 
83

 O presente Conselho Consultivo foi convidado para  participar da pesquisa de campo. ( ANEXO C). 
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E, em 25 de junho de 2012, a Portaria no.  74 modifica a composição do Conselho Consultivo 

do Parque Nacional da Tijuca, consolidando a reestruturação do CCPNT (ANEXO E). 

          No caminho de consolidação da gestão compartilhada, em julho de 2011
84

, o ICMBio 

assinou o acordo com o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Município do 

Rio de Janeiro, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), a Guarda 

Municipal do Rio de Janeiro - Empresa Municipal de Vigilância S/A, a Mitra 

Arquidiepiscopal do Rio de Janeiro, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão , com a interveniência do  Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). Este acordo de cooperação para gestão compartilhada do PNT 

incorporou o Plano de Revitalização do Parque e melhorias na UC, que deverão ser realizadas 

até 2013. 

          Finalmente, a partir da descrição dos casos de estudo é possível perceber a importância 

do PEPB e do PNT para o Rio de Janeiro. Suas florestas exercem uma função importante de 

prevenção tanto de erosões de encostas, enchentes e desabamentos, como na redução da 

poluição atmosférica, também se pode dizer que, pela extensão, são os pulmões da cidade. 

Além disso, ambos os Parques abrigam nascentes de bacias que abastecem a cidade. Assim, 

pode-se afirmar que estes Parques representam patrimônios de alta relevância para o Rio de 

Janeiro. E que, por estarem localizados em uma área urbana, configuram-se como um campo 

de interação sociedade e natureza, de intensa interdependência, refletindo, assim, um contexto 

socioambiental complexo. 
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 Portal ICMBio. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-geral/1671-icmbio-

assina-acordo-de-cooperacao-para-gestao-compartilhada-do-parque-nacional-da-tijuca.html. Acesso em jun 

2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enchente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o_atmosf%C3%A9rica
http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-geral/1671-icmbio-assina-acordo-de-cooperacao-para-gestao-compartilhada-do-parque-nacional-da-tijuca.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-geral/1671-icmbio-assina-acordo-de-cooperacao-para-gestao-compartilhada-do-parque-nacional-da-tijuca.html
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CAPÍTULO 8 

 

CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA DE CAMPO 
 

 

A complexidade [...] A pesquisa-ação opera em um campo de paradoxos. Para que 

funcione, é indispensável gerenciar esses paradoxos: simples e complexo, 

quantitativo e qualitativo, ordem e desordem, teoria e prática, objetivo e subjetivo, 

distanciamento e implicação do pesquisador, etc. (EL ANDALOUSSI, 2004, p. 125) 

 

 

Este capítulo apresenta as bases de construção metodológica da pesquisa de campo, que 

integra e articula diferentes referenciais para a construção de uma pesquisa psicossocial 

integrada
85

. Assim, para responder aos objetivos da pesquisa buscou-se desenvolver uma 

metodologia no âmbito psicossocial, a partir de concepções sobre grupos, com base nas 

perspectivas teóricas e metodológicas da Pesquisa-ação e dos Processos grupais. Estas 

concepções fundamentam o planejamento e o desenvolvimento da pesquisa de campo que tem 

como foco os Conselhos de Gestão do Parque Estadual da Pedra Branca e do Parque Nacional 

da Tijuca. 

 

 

8.1 Abordagem e pressupostos metodológicos 

 

          A grande aventura do ser humano é a procura de conhecimentos, de verdades, de 

respostas que proporcionem uma razão, um sentido a essa construção humana,    

emancipando-o para a criação, para a produção de um sentido de vida. Esse anseio de 

conhecimento, através dos tempos, vem ilustrando que o ser humano, nesse processo, tem 

conseguido sua transcendência, sendo a busca da “verdade” a base para sua existência e 

desenvolvimento.   Como aponta Nagel, o conhecimento “talvez, seja o impulso mais 

poderoso a levar o homem a empenhar-se em estudos metódicos” (NAGEL,1975,p. 15), no 

intento de dar ordem ao mundo, criando condições para a sobrevivência e o convívio social. O 

autor acrescenta que o ser humano encontra, no método científico, “uma lógica geral, tácita ou 

explicitamente empregada para apreciar os méritos de uma pesquisa” (NAGEL,1975, p. 19), o 

meio de garantir a validade desses conhecimentos. Esse rumo deve ser o objetivo primeiro do 

pesquisador, pressupondo uma ética, uma moral que norteie sua atuação. Conforme ressalta 

                                                           
85 O objetivo é a construção de uma pesquisa psicossocial que possa integrar os diferentes referenciais teóricos 

(Capítulos 5 e 6) e a perspectiva participativa, tendo como foco  a produção de conhecimento e a consciência de 

todos (pesquisador e atores envolvidos) frente aos fenômenos estudados, e, portanto, com o compromisso de 

produzir informações, estruturar conhecimentos e delinear ações, como foi mencionado anteriormente. 
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Krüger, “as comunidades científicas tendem a manter os pressupostos axiológicos da 

honestidade intelectual na busca da verdade, do interesse social e da liberdade”. (KRÜGER, 

1984, p. 111)  

          Com base nestes pressupostos, o caminho escolhido para a construção de uma 

perspectiva integradora da pesquisa psicossocial, teve como ponto de partida a articulação dos 

referenciais teóricos adotados nos Capítulo 5 e 6. Esse viés de estudo e análise tem como foco 

o compromisso de a participação dos atores sociais para a investigação mais aprofundada 

desse campo, gerando informações, analisando-as, interpretando-as e viabilizando uma 

autorreflexão sobre os dados obtidos. Dessa forma, em termos metodológicos, a pesquisa se 

baseou em duas linhas teóricas: a Pesquisa-ação e os Processos grupais justificados e 

apresentados a seguir.  

          A opção pela Pesquisa-ação teve como fundamento o seu caráter social e 

plurimetodológico e sua base de estruturação coletiva. (THIOLLENT, 2004). Portanto, a 

metodologia proposta pela Pesquisa-ação possibilita articular diferentes níveis de análise e 

explicação e favorecer uma compreensão mais abrangente, considerando a objetividade e 

subjetividade inerente ao campo social. Nesse sentido, como nos inspira Morin, base 

filosófica desta tese,  

 

 

 “a complexidade impõe-se em primeiro lugar como impossibilidade de simplificar; 

surge onde a unidade complexa produz suas emergências, onde se perdem as 

distinções e clareza nas identidades e causalidades, onde desordens e incertezas 

perturbam os fenômenos, onde o sujeito-observador surpreende o seu próprio rosto 

no objeto de sua observação, onde as antinomias fazem divagar o curso do 

raciocínio...”. (MORIN, 1987, p. 344) 

 

 

          No campo das ciências humanas e sociais, a Pesquisa-ação pode ser situada na 

complexidade. Em um enfoque em que se considera os três princípios básicos explicitados por 

Morin (2007, p. 73-77), já definidos no Capítulo 2: o princípio dialógico, comunicação e 

articulação de diferentes saberes; o princípio da recursão organizacional, circularidade, 

ruptura da lógica linear; e o holográfico ou hologramático, concebe-se a relação parte e todo, 

onde “não apenas a parte está no todo, mas o todo está na parte”. 

          Nessa perspectiva, uma pesquisa de campo com foco nos objetivos da proteção da 

natureza e suas interfaces sociais exige uma compreensão do processo de interação, de 

interdependência de cada sujeito e do grupo com o ambiente que o cerca, da história de cada 

um e de todos, no “aqui-e-agora”, na convivência social (LANE, 1989). 
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          Tendo como base essa concepção, segundo Barbier (1985, p. 38) a Pesquisa-ação “pode 

ser definida como uma pesquisa psicológica de campo, que tem como objetivo uma mudança 

de ordem psicossocial”.  Complementa Thiollent, 

 

  
a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

[...]  

encontramos outras situações nas quais os objetivos são voltados para a tomada de 

consciência dos agentes implicados na atividade investigada.  

[...]  

existe uma outra situação, quando o objetivo da pesquisa-ação é principalmente 

voltado para produção de conhecimento que não seja útil apenas para a coletividade 

considerada na investigação local. Trata-se de um conhecimento a ser cotejado com 

outros estudos e suscetível de parciais generalizações no estudo e problemas 

sociológicos, educacionais ou outros, de maior alcance” (THIOLLENT, 2004, 

pp.14-19) 

 

 

          Assim, a base metodológica selecionada para a pesquisa de campo buscou promover a 

produção de conhecimento, a partir da participação ativa dos atores envolvidos, em oficinas
86

 

e sessões coletivas. Isto porque o dispositivo da Pesquisa-ação é “muito mais dialógico” 

(THIOLLENT, 2004, p. 23), sendo fonte de informações e reflexões, em um processo de 

intercomunicação
87

 entre os atores sociais e pesquisador, onde confiança e respeito são 

elementos essenciais em todas as etapas da pesquisa.  

          Por essa razão, as discussões e reflexões sobre os dados obtidos na pesquisa foram 

realizadas coletivamente, envolvendo os diferentes atores sociais envolvidos no processo, 

membros dos Conselhos de Gestão de Parques do RJ estudados na tese, tendo como suporte 

teórico o Ciclo Vivencial de Aprendizagem (sistematizado no Quadro VII), concebido a partir 

das concepções teóricas sobre Processos grupais:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
86

 As oficinas, na presente tese, foram consideradas como lugar de aprendizado, de investigação científica, de 

produção coletiva, de acordo com os pressupostos da metodologia da pesquisa- ação e os estudos teóricos sobre 

grupos.   
87

 O termo intercomunicação foi utilizado a fim de destacar o caráter recíproco da comunicação entre as 

diferentes partes. 
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Quadro VII - Ciclo Vivencial de Aprendizagem. 

PESSOA

ATITUDE DE     

INDAGAÇÃO

PROCESSO DE 

CONSCIENTIZAÇÃO

ATITUDE DE

ESCOLHA

PROCESSO DE 

TOMADA DE DECISÃO

MUDANÇA

APRENDIZAGEM

COMPETÊNCIA INTERPESSOAL 

PARA A VIDA

3- PARTICIPAR 

EFETIVAMENTE EM GRUPO

- busca e experimentação de novos 

comportamentos e avaliação destes 

comportamentos aqui e agora.

2- APRENDER A COOPERAR

- feedback                          

- confrontação   

- cooperação entre os membros.

1- APRENDER AAPRENDER

(de dentro para fora)

- conhecimentos

- expressão e exploração                  

dos sentimentos e percepções.

Ciclo Vivencial de

Aprendizagem

Adaptado de MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal, 1991, p. 9. 

 

          Nessa abordagem, o foco principal é o processo grupal, ou seja, a leitura do  

funcionamento do grupo  e da participação de cada ator social envolvido. Essa concepção se 

delineia a partir do conjunto de pressupostos resumidos a seguir: 1. Aprender a aprender (“de 

dentro para fora”), considera-se a ‘geração’ de conhecimento como fruto de discussões e 

reflexões conduzidas por cada um e pelo grupo, valorizando o conhecimento, a vivência, os 

sentimentos e percepções sobre o tema
88

; 2 - Aprender a cooperar, a partir da troca de 

feedbacks entre os participantes, confrontação de ideias e opiniões, na busca de um 

caminho/objetivo comum de interesse de todos os envolvidos; 3- Participar efetivamente, 

cada um é convidado a experimentar novos comportamentos, soluções, ações e avaliá-los no 

aqui e agora. Toda essa reflexão e construção do grupo são acompanhadas pelo processo de 

subjetivação, de vivência interior; ou seja, tornar-se sujeito de suas escolhas. Este processo se 
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 Base pedagógica a maiêutica, “uma das formas pedagógicas do método socrático, que consiste em multiplicar 

as perguntas a fim de obter, por indução dos casos particulares e concretos, um conceito geral do objeto em 

estudo” (MICHAELIS, 2011). 
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inicia por uma atitude de indagação sobre o evento vivenciado, favorecendo a consciência de 

si mesmo frente a esse evento, e a atitude de escolha, de livre arbítrio, para a tomada de 

decisão para a mudança, ou não. Neste sentido, abre-se um espaço para a discussão e reflexão 

de possíveis ações individuais ou grupais.  Portanto, uma discussão que leve à construção de 

um Plano de Ação individual e/ou grupal, que contemple a análise do contexto institucional e 

social.  

         Por essa via, a proposta metodológica desta tese se baseia, nos estudos teóricos sobre 

Processos grupais
89

, enfatizando os seguintes componentes: o estabelecimento do contrato 

psicológico, o uso do feedback, a confrontação entre os participantes, a expressão e 

exploração dos sentimentos e percepções, a busca e experimentação de novos 

comportamentos e avaliações destes, dentro de uma perspectiva socio-histórica.  Nesse 

sentido, os fundamentos desta pesquisa de campo estiveram centrados no contrato psicológico 

e no estabelecimento conjunto das ações, bem como no constante feedback das informações 

obtidas para os atores sociais envolvidos, em um processo permanente de aprendizagem 

conjunta (pesquisador e atores sociais), tanto em relação à própria estruturação do trabalho, 

quanto na  resolução de problemas emergentes da situação vivida.  

          Mediante o exposto, a pesquisa de campo busca atender às seguintes condições 

metodológicas essenciais
90

 consideradas orientadoras para o seu desenvolvimento: 

 

1. Contrato Psicológico - Base para a formação e desenvolvimento do grupo/pesquisa, 

que se inicia com a apresentação da proposta a todos os envolvidos. Momento em que são 

expressas as expectativas, as percepções individuais e os diversos interesses de cada um e do 

grupo como um todo. O objetivo, neste caso, é o estabelecimento mútuo de regras, normas e 

propósitos comuns para os interlocutores envolvidos, que venham a propiciar um sentimento 

de satisfação e pertencimento ao grupo (SCHUTZ, 1974; MAILHIOT, 1985; AMADO A.; 

BARBOSA M. S;. ALVES, N. R.; LINS R. S.; VAZ, S. V, 2009) . O contrato psicológico é a 

base do relacionamento interpessoal, intragrupal e intergrupal, tendo caráter dinâmico. E, 

sendo assim, precisa ser revisitado ao longo do desenvolvimento da pesquisa.  

 

 

                                                           
89

 Referenciais teóricos apresentados no Capítulo 5 -  O Processo Grupal : para entender os Conselhos de Gestão 

de Parques. 
90

 Estas condições foram formuladas pela pesquisadora com base nos estudos teóricos, capítulos 5 e 6 e  na sua 

experiência com grupos.  
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2. Comunicação - Revelação da “verdade”. Há um comprometimento com o ‘processo 

argumentativo’, adotando-se o princípio de liberdade de expressão, quando se busca 

esclarecer o “não dito”. De acordo com Moser
91

, deve-se propiciar “uma comunicação entre 

atores a ser concebida como “comunicação sem autoridade” ou ‘situação ideal de fala”. 

(HABERMAS, 1982, 1984, 1987; THIOLLENT, 1997). Todos expressam os seus pontos de 

vista em uma ‘concepção dialógica da verdade’. Todos têm o mesmo poder de agir 

comunicativo (THIOLLENT, 1997, p. 33).  Neste tipo de pesquisa se objetiva “dar voz” aos 

atores sociais. Assim, todos são convidados a expressar suas ideias e opiniões, o que tende a 

valorizar a participação de cada um para os resultados finais, através de meios que facilitem a 

expressão de cada um e do grupo.  Thiollent
92

 menciona que, em um processo de Pesquisa-

ação, se requer um nível de argumentação própria, pois a pretensão de ‘validade 

argumentativa’ deve-se “apoiar tanto em teorias e explicações conhecidas em ciências sociais, 

como nas ideais ou descrições elaboradas pelos participantes” (THIOLLENT, 1997, p.125). 

Para ele, a aplicação da teoria da Ação Comunicativa de Habermas na Pesquisa-ação “requer 

um redobramento de atenção para com as questões de autoridade e autoritarismo, pois é 

conhecido o fato de que os excessos de autoridade, sob forma de autoritarismo, podem 

manifestar-se em relações sociais de afirmação ou manutenção de poder e levar a uma 

comunicação deteriorada” (THIOLLENT, 1997, pp.127-128).   

 

3.  Processo de Feedback - Envolve  a autorreflexão e troca de percepções (exercício do 

diálogo) entre os membros do grupo, em um contexto de transparência. Esta transparência 

inclui aspectos externos, que dizem respeito aos motivos e interesses do grupo, da 

organização, identificando pressões, manipulações, e os internos; ou seja, que se constitui 

individualmente a partir da consciência dos motivos, dos conteúdos emocionais.  

(HABERMAS, 1982, 1984, 1987; MOSCOVICI, 1991). O objetivo, neste caso, é a checagem 

das informações obtidas em situações de grupo, quando convergências e divergências 

ocorrem entre os diferentes atores envolvidos.  

 

4. Decisões coletivas - As decisões são tomadas em função do compartilhamento de 

conhecimentos e experiências. Esta premissa se baseia em uma visão democrática, não 

autoritária das relações de trabalho, das relações interpessoais e grupais. (HABERMAS, 1982, 
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 Thiollent ( 1997) menciona Heinz Moser e algumas das suas contribuições, ressaltando sua importância para  a 

Pesquisa-ação, pois  “ publicou várias  obras, na década a de 70, que permanecem de difícil acesso por razões 

editoriais” ( 1997, p.125). 
92

 Thiollent aprofunda os conceitos da concepção comunicativa de J. Habermas e apresenta as ideias de H. 

Moser, que na década de 70, foi influenciado pela teoria crítica de J. Habermas (1997,125-134). 
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1984, 1987; THIOLLENT, 1997). Valoriza-se a interação e a busca de autonomia coletiva na 

tomada de decisões.  

Assim, para uma melhor compreensão do desenvolvimento da pesquisa no atendimento 

à orientação metodológica, detalha-se, no Apêndice 5, como essas condições metodológicas 

foram conduzidas na presente pesquisa de campo, relacionando as atividades realizadas e os 

instrumentos de pesquisa correspondentes a essas condições.                

  Nessa linha de abordagem, no âmbito da pesquisa científica, a Pesquisa-ação é 

considerada como uma proposta metodológica que busca produzir conhecimentos, 

experiência e contribuir para a discussão ou fazer avançar o debate sobre as questões 

abordadas (THIOLLENT, 2004). Dessa forma, durante toda a pesquisa, os seguintes 

procedimentos citados por Thiollent , detalhados abaixo, constituíram  padrões científicos que 

orientaram o seu planejamento, a sua  construção e o seu acompanhamento.  

 

a. As situações sociais são descritas não de um único ponto de observação, mas 

com base em verbalizações dos diferentes atores em suas linguagens próprias;  

b. Os pesquisadores  elaboram um quadro de interpretação cujos conceitos devem 

ser derivados e fundamentados teoricamente;  

c. Nas discussões de trabalho entre pesquisador e participantes ( e também em 

sessões de análise entre pesquisadores)  são geradas tentativas de interpretação, 

com características de inferência generalizante ou particularizante, com base nas 

interações entre descrições e conceitos; 

d. Em sessões coletivas, os conhecimentos derivados das interferências são 

inseridos na elaboração de estratégias ou ações. Essa aplicação dá lugar a 

procedimentos deliberativos ou argumentativos. 

e. Durante o processo, manifestam-se valores inerentes à conduta da ação e afetos 

inerentes à interação entre pessoas ou grupos. Todos esses aspectos são objeto 

de análise e de controle por parte dos interessados;  

f. As informações coletadas e os itens discutidos em todos os passos, uma vez 

passados no ‘crível’ de relevância em função da problemática adotada, são 

estruturados em conhecimentos comunicáveis.  (THIOLLENT, 1997, p.34) 

 

                    Assim, o estudo em questão teve como base uma concepção metodológica 

psicossocial integrada que buscou articular teoria e prática, ordem e desordem, simples e 

complexo, objetivo e subjetivo, quantitativo e qualitativo (MORIN, 2007). A proposta 

metodológica teve como proposta ligar, reunir o que parece estar em oposição, não no sentido 

de uma conexão linear, unidimensional, mas no sentido de fazer surgir novas possibilidades 

de inter-relações, abertas à incerteza, a um processo contínuo de busca de questionamentos e 

respostas. Uma perspectiva que implica assim, um movimento de ir e vir, de trabalho prático e 

intelectual constante, com análises, críticas e digressões (EL ANDALOUSSI, 2004; 

THIOLLENT, 2004). E, conforme afirma Morin “o campo da ação é muito aleatório, muito 

incerto. Ele nos impõe uma consciência bastante aguda dos acasos, derivas, bifurcações, e nos 

impõe a reflexão sobre sua própria complexidade” (MORIN, 2007, p. 80). 
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8.2  A pesquisa de campo 

 

A pesquisa de campo em seu processo de planejamento, levantamento, compilação e 

análise de dados buscou integrar diferentes métodos, caracterizando-se por uma pesquisa 

qualitativa. Ainda que alguns dados quantitativos tenham sido levantados e sistematizados,  

sua análise foi eminentemente qualitativa.  Portanto, definiu-se como meios para a obtenção 

de informações, a pesquisa documental, visita aos parques e instituições membros do 

Conselho de gestão da UC, participação em eventos do Conselho (reuniões ordinárias, 

extraordinárias e comemorativas; câmaras técnicas), realização de entrevistas individuais com 

os Conselheiros, técnicas de discussão e trabalhos em grupo com os Conselhos de gestão dos 

Parques. As atividades foram acompanhadas por instrumentos elaborados, de acordo com os 

parâmetros conceituais
93

, com o objetivo de organizar esses conteúdos pesquisados para o 

levantamento, a sistematização e a análise dos dados obtidos. 

Com base na abordagem e pressupostos metodológicos, a pesquisa de campo foi 

realizada em três fases, sintetizadas a seguir: 

 

1ª FASE - PRELIMINAR à pesquisa de campo teve como objetivo o planejamento do 

desenvolvimento da pesquisa de campo e a elaboração dos instrumentos de investigação.  

O desenvolvimento da pesquisa foi planejado em três etapas: - 1ª. etapa - Exploratória, 

constituída pelo levantamento de dados bibliográficos e documentais, visitas de 

reconhecimento aos parques escolhidos para investigação e entrevistas à Equipe Técnica 

envolvida na gestão dos Parques;  - 2ª. etapa - Aprofundada,  configurada a partir da 

participação  nas reuniões do Conselho e realização de  entrevistas com os Conselheiros e  de 

Oficinas de autoanálise
94

 e a 3ª. etapa -  Sistematização, Balizamento e Devolução dos dados 

composta pela sistematização e análise inicial dos dados obtidos e pela realização de sessão 

coletiva
95

 com os atores sociais envolvidos, para apresentação, discussão, balizamento e 

consolidação dos dados.  

Os instrumentos de pesquisa de campo foram elaborados com base na construção 

teórica
96

 sobre processos grupais, constituindo a fundamentação orientadora para o 

levantamento, compilação e análise dos dados com o intuito de responder ao objetivo da 

                                                           
93

 Registrados no Apêndice 3. 
94

 As oficinas, na presente tese, foram consideradas como lugar de aprendizado, de investigação científica, de 

produção coletiva, de acordo com os pressupostos da metodologia da pesquisa- ação e os estudos teóricos sobre 

grupos.   
95

 Denominada sessão coletiva, por ser um tempo destinado ao exercício de balizamento e consolidação dos 

dados pelos Conselheiros, a partir da apresentação/devolução dos dados pela pesquisadora.   
96

 Construção teórica  apresentada no Capítulo 6 e 5 e sistematizada  no Apêndice3 . 
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pesquisa de compreender os Conselhos de Gestão do Parque Estadual da Pedra Branca e do 

Parque Nacional da Tijuca, como grupos sociais. Desta forma, o método escolhido para 

análise das informações obtidas se baseou na Análise temática
97

. A tematização
98

 neste caso 

partiu da discussão prévia com os atores envolvidos na gestão nos Conselhos de gestão. Os 

parâmetros conceituais definidos na presente tese foram assim considerados como categorias 

norteadoras do processo da investigação proposta.   

Nessa perspectiva, as noções teóricas: - ‘existência do grupo social’- premissas  e 

‘movimento do grupo social’  relacionada à Dimensão individual, foram investigadas a 

partir dos parâmetros conceituais, identificados por temas e estes foram desdobrados em 

situações a serem pesquisadas
99

.  Tais situações relacionadas a cada tema específico foram 

definidas tendo como foco o dia-a-dia dos Conselhos de Gestão do PEPB e do PNT.  

 Nos quadros abaixo, estão sintetizados os parâmetros conceituais, temas e situações a 

serem pesquisadas. 

    Quadro VIII - ‘Existência do grupo social’ – premissas   
Parâmetros conceituais Temas  Situações  pesquisadas 

“Avaliação da Estrutura e 

Organização”- corresponde a 

composição, estrutura, 

organização e processo de 

comunicação interna dos 

Conselhos.  

 Estrutura do 

Conselho de Gestão 

- Composição. 

- Representação segmentos sociais. 

Organização do 

Conselho de Gestão 

- Conhecimento do objetivo, papéis e funções,  

normas e regras do Conselho.  

- Processo de  comunicação.   

     

 

     Quadro IX – ‘Movimento do grupo social - Dimensão individual’  
Parâmetros conceituais Temas   Situações pesquisadas 
1.Participação e reconhecimento 

Definição: A participação é considerada 

como fator essencial para a formação e 

a vida grupal, possibilitando um maior 

movimento em seu interior e, 

consequentemente, um aumento do 

sentimento de segurança e estabilidade. 

- Convivência do grupo, que diz 

respeito ao compartilhamento 

do tempo-espaço; o quanto cada 

um teve a possibilidade de 

estabelecer contatos com os 

outros membros  e com o grupo 

como um todo.  

- Tempo no Conselho.  

- Frequência nas reuniões. 

- Justificativa das Ausências.   

 

                                                           
97

 Método utilizado, posteriormente à investigação, na 3ª. Fase – Análise dos dados, para discutir e classificar os 

dados obtidos. (BARDIN, 1979,THIOLLENT, 1997, RICHARDSON, 1999). 
98

 “tematizar quer dizer pôr de forma estabelecida, localizada um assunto ou tópico sobre o qual se vai discursar, 

dissertar ou falar seriamente. Portanto, tematizar sugere tomar seriamente e estudar de maneira sistemática um 

assunto.” ( MARTINS & BICUDO, 1989,p.76) 
99

 Os temas e situações foram delineados e definidos inicialmente a partir da experiência em trabalhos com 

grupos e da vivência da pesquisadora nos Conselhos de gestão de Parques, desde 2006, como integrante do 

GAPIS- Grupo de pesquisa Governança, Biodiversidade, Áreas protegidas e Inclusão social  e consultora junto 

ao Observatório de Áreas Protegidas e do Projeto de Observatório de Parques do Rio de Janeiro. Ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, tais temas e situações foram validados pelos participantes da pesquisa,  tanto nas 

entrevistas individuais com os Conselheiros como nas Oficinas de autoanálise.   
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Cada membro reconhece sua existência 

no grupo social, a partir da expressão de 

opiniões, ideias e sentimentos para a 

tomada de decisões. 

-  Reconhecimento como 

membro do grupo - ter voz/ 

poder de decisão – relacionado 

a expressão de si , de suas 

opiniões , ideias e o 

reconhecimento das mesmas . 

- Opinião considerada nas 

reuniões do Conselho. 

- Participação nas decisões tomadas 

relativas à gestão do Parque. 

- Disponibilidade das informações 

necessárias ao processo de 

decisão do Conselho.  

- Divulgação das informações 

sobre as questões discutidas nas 

reuniões. 

-.Participação ou consulta na 

elaboração do  Plano de Manejo e 

outras ações do Conselho. 

2.Motivação - Satisfação das 

necessidades psíquicas ou sociais  

Definição: O grupo representa um meio 

de atendimento às necessidades e 

interesses pessoais, inspirando  

motivação necessária para que se deseje 

fazer parte.  Cada membro busca a 

satisfação dessas necessidades e 

interesses ao longo da vida grupal. 

Atendimento às necessidades 

e interesses da instituição em 

fazer parte do Conselho, 

fazendo o  levantamento junto 

aos entrevistados dos aspectos  

essenciais para a satisfação das 

necessidades psíquicas e sociais 

dos Conselheiros. 

- Participação no Conselho em 

atendimento às necessidades 

institucionais 

 - Aspectos facilitadores e  

dificultadores sobre a  participação 

no Conselho 

Motivação em fazer parte do 

conselho.100.  A motivação aqui 

pesquisada diz respeito a esse 

processo que se configura a 

cada momento, tem caráter de 

continuidade, em uma noção de 

“motivo para uma ação”, tem 

origem nas necessidades 

individuais, é intrínseca,  está 

dentro de nós. 

- Motivação do integrante em 

fazer parte do Conselho.  

- Motivação da instituição em 

fazer parte do Conselho. 

- Motivação dos integrantes do 

Conselho. 

 

3.Sentimento de pertencimento ao 

grupo 

Definição: A dinâmica de um grupo se 

caracteriza pelas relações interpessoais 

estabelecidas no grupo e, 

consequentemente, pelo movimento de 

proximidade e afastamento de cada 

membro, em relação a seus pares. Cada 

membro do grupo  tem sentimentos 

distintos em relação o seu sentido de 

pertencimento. 

- Fazer parte do grupo de 

Conselheiros, - a partir da 

participação nas decisões 

tomadas e ser integrante do 

Conselho. 

 

- Decisões tomadas relativas à 

gestão do Parque.  

- Representantes  dos segmentos 

sociais que se encontra (ou se 

considera) excluído do Conselho. 

 

4.Fazer parte do grupo como 

diferencial na existência social 

Definição: O grupo representa o 

universo social para cada indivíduo, o 

que favorece a sua existência em 

determinada sociedade, em termos de 

reconhecimento e influência social, e, 

portanto, um “lugar” na sociedade.  

Assim, ser um membro do grupo 

constitui elemento de existência social.   

- Importância social do 

Conselho – que diz respeito  ao 

quanto os diferentes segmentos 

valorizam socialmente a 

participação no Conselho. 

 

 

- Atividade principal do Conselho.   

- Importância do Conselho do 

Parque para o Conselheiro. 

- Importância do Conselho do 

Parque para a Instituição 

representante.  

- Importância do Conselho do 

Parque para a sociedade. 

 

 

Mediante essa orientação foi construído o instrumento denominado “Roteiro orientador” 

para realização das entrevistas em profundidade, apresentado no Apêndice 6, composto  de 3 

                                                           
100

 De acordo com o dicionário  Aurélio, (1999) , “motivação é um  conjunto de fatores psicológicos (conscientes 

ou inconscientes) de ordem fisiológica, intelectual ou afetiva , os quais agem entre si e determinam a conduta de 

um individuo” 
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partes, que teve como  objetivos delinear as noções teóricas mencionadas e o contexto 

específico de cada Parque:  

Roteiro “Biográfico” - relacionado ao levantamento do perfil e da história profissional 

do Administrador do Parque e Conselheiros, principalmente, no Conselho de Gestão dos 

Parques, o que permitiu conhecer os integrantes desses Conselhos, ou seja, a composição dos 

Conselhos, através da sua inserção institucional, suas experiências, conhecimentos, atuação 

no Conselho e no próprio Parque.  

Roteiro de “Vivência” - teve como finalidade, a partir do relato da vivência individual 

do Administrador do Parque e dos Conselheiros na gestão do Conselho, mapear os parâmetros 

conceituais para análise e leitura do processo grupal, relacionados ao ‘Movimento do grupo 

social’ em sua dimensão individual.  

Roteiro de “Avaliação da Estrutura e Organização” do Conselho de Gestão – teve como 

objetivo investigar as premissas relativas à ‘existência do grupo social’ compreendendo a 

composição, a estrutura, a organização e o processo de comunicação interna dos Conselhos.  

Em continuidade ao processo de levantamento de dados de campo, as noções teóricas: - 

Condições essenciais que caracterizam a ‘existência do grupo social’ e o ‘Movimento do 

grupo social’ - Dimensão grupal foram investigadas a partir do instrumento de pesquisa 

denominado “Roteiro de autoanálise do funcionamento do Conselho”, detalhado no Apêndice 

7. Estes roteiros foram constituídos de 2 (duas) partes para a  realização das Oficinas de 

autoanálise. Na primeira parte, este instrumento teve como objetivo a autoanálise do Conselho 

dos parâmetros conceituais, detalhados nos quadros abaixo: 

 

      

Quadro X- Condições que caracterizam a ‘existência do grupo social’  
Transparência – Definição: Disponibilização de diversas informações relacionadas à ‘existência do 

grupo social’, como objetivos, normas e regras de funcionamento, a história individual e coletiva, 

bem como aquelas que propiciam conhecimentos a todos e subsídios à tomada de decisões. 

Representa a possibilidade de democratização das informações, ou seja, ampliação do acesso às 

diferentes opiniões, decisões, ações. 

Relações de confiança - Definição: A comunicação entre todos os integrantes se expressa em uma 

base interpessoal, de proximidade entre os membros, de aceitação recíproca, significando também  a 

busca de laços sociais e de respeito mútuo. 

Reconhecimento da diversidade - Definição: A diversidade de opiniões e interesses é reconhecida 

como parte da convivência social e fator importante para o fazer coletivo. Este processo se baseia no  

estímulo a expressão e confrontação das diferenças. 

Compromisso - Definição: Contribuição de cada um e de todos na discussão e reflexão  sobre 

acordos para o alcance dos interesses comuns, em um espaço de diálogo. Reflete-se na compreensão 

das decisões e pactos com o sentido de ‘Nós’, na perspectiva da responsabilidade pela ação grupal.    
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       Quadro XI – ‘Movimento do grupo social’ em sua Dimensão grupal    
Parâmetros conceituais Definição 

Participação no grupo A participação é estimulada a partir de condições que possibilitem a 

liberdade de expressão e o reconhecimento da importância de cada 

elemento, de forma igualitária, para sua existência e funcionamento do 

grupo. 

Ação Comunicativa Mediante o exercício do diálogo por todos os membros do grupo. 

Busca-se a expressão dos interesses individuais e coletivos, o 

compartilhamento  de percepções e de informações. A interlocução 

entre todos constitui a base de seu funcionamento, representada por 

meio de vias de acesso seguras entre os seus integrantes. 

Construção de Pactos 

autênticos 

O estabelecimento contínuo de acordos constitui um dos objetivos do 

grupo para que sejam atendidos os interesses comuns em torno de 

problemas, normas de funcionamento, papéis, valores. Estes 

representam a materialização das expectativas e a expressão consciente 

dos atores envolvidos, para construção de possíveis caminhos em um 

processo de articulação dos interesses individuais e coletivos.  

Legitimação dos Pactos As decisões são reconhecidas por todos em atendimento aos interesses 

comuns e, portanto, imprimem esforços para transformá-las em ação 

comum. Todos os integrantes se sentem envolvidos nas decisões 

tomadas e autores das mesmas, delineando ações em que 

predominantemente dirigidas ao  “Nós”. 

 

  

          A segunda parte teve como propósito fazer o levantamento das percepções dos 

Conselheiros quanto ao funcionamento do Conselho de Gestão e a elaboração de um Plano de 

Ação voltado para o seu aprimoramento, constituindo a última parte do instrumento de 

autoanálise. Nesta perspectiva, o objetivo foi favorecer o processo de autoanálise de cada 

membro do Conselho e do Conselho como um todo, em uma abordagem, em que cada um é 

considerado como “sujeito social do seu grupo” e “transformador de sua própria vida e da sua 

sociedade” (LANE, 1989 a).  

 

2ª. FASE – DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 

 

    Essa fase se constituiu das seguintes etapas, a saber: 

 

1ª etapa - Exploratória - de mobilização e reconhecimento do campo teve como objetivos 

principais: 

a) a inserção no campo de pesquisa, possibilitando o estabelecimento do contrato psicológico 

entre pesquisadora e Equipe técnica dos Parques selecionados, facilitando o acesso a 

informações, bem como um contato mais próximo com o cotidiano dos atores sociais 

envolvidos na gestão dos Parques. Neste sentido, caracterizou-se pelo processo inicial de 

inserção no campo de pesquisa, a partir da autorização da pesquisa de campo fornecida pelas 

instituições públicas responsáveis pelos Parques a serem estudados, conforme Anexo F e da 
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entrega da Carta de apresentação da pesquisa de campo ao Administrador, Equipe Técnica  e  

Conselheiros de cada Parque, detalhada no Apêndice 8. Na metodologia da tese o foco desse 

momento foi a construção de relações de confiança, respeito, norteada por uma conduta ética, 

na busca dos objetivos comuns para o desenvolvimento da pesquisa. 

b) o delineamento de informações para a contextualização dos Parques, em uma compreensão 

do funcionamento do Conselho de Gestão, em uma perspectiva histórica, econômica e social, 

conforme anteriormente apresentado no Capítulo 7 - O campo de estudo – conhecendo o 

Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Nacional da Tijuca
101

.  .  

 

2ª etapa - Aprofundada - compreendeu a participação em reuniões do Conselho, a realização 

de entrevistas em profundidade com os Conselheiros e de Oficinas de autoanálise. 

          A participação da pesquisadora nas reuniões do Conselho de cada Parque teve a 

finalidade de promover a vivência na dinâmica do Conselho de Gestão dos Parques. Esta 

atividade foi realizada paralelamente às entrevistas, o que permitiu a revisão do instrumento 

de pesquisa -“Roteiro orientador das entrevistas com os Conselheiros dos Parques”- e a 

ampliação do conhecimento sobre os Parques e os Conselheiros, facilitado pela vivência do 

dia a dia dos Conselhos. 

As entrevistas em profundidade foram realizadas com os Administradores dos Parques  

e Conselheiros voluntários, acordadas nas reuniões do Conselho, com a assinatura do Termo 

de consentimento livre e esclarecido (ANEXO G), definindo-se, conjuntamente, datas e 

horários das entrevistas, na busca de um acordo mútuo para sua realização. As entrevistas 

foram orientadas por roteiro específico, descrito anteriormente
102

, tendo como objetivos 

principais:  

a) o estabelecimento de um contrato psicológico com os Conselheiros para facilitar a inserção 

da pesquisadora no campo e, consequentemente, a realização da pesquisa. As entrevistas 

foram realizadas no local de origem das instituições, o que favoreceu o contato mais próximo 

com cada Conselheiro do Parque; ou seja, com cada instituição envolvida no processo, em 

uma proposta para o estabelecimento de relações de confiança;  

b) o levantamento de dados relacionados ao ‘Movimento do grupo social’ na Dimensão 

individual e às Premissas relativas à ‘existência do grupo social, a partir do mapeamento do 

                                                           
101

 Uma das fontes de informações foi  a realização das entrevistas com os técnicos envolvidos com o Conselho 

de gestão de cada Parque, conforme relacionado no  Quadro Síntese do Desenvolvimento da pesquisa de campo. 

Os dados obtidos estão sistematizados no Apêndice 9. Além disso, outra fonte de consulta em relação ao PNT foi 

a entrevista com a Administradora do PNT no período da estruturação do Conselho e da construção do Plano de 

Manejo. (2004-2006).  
102

 Roteiro orientador das entrevistas com os Conselheiros dos Parques (Apêndice 6). 
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Perfil dos Conselheiros, da Vivência do Conselheiro como integrante do Conselho e da 

Avaliação da Estrutura e Organização do Conselho
103

.         

A realização de Oficinas voltadas para a reflexão coletiva sobre o funcionamento do 

Conselho teve como objetivo compor um “retrato” do funcionamento do Conselho, a partir da 

percepção dos Conselheiros e Equipe Técnica do Parque, em um processo de autoanálise dos 

Conselhos de gestão de Parques. Estas Oficinas foram conduzidas através da constituição de 

parceria com cada um dos Parques estudados, conforme Apêndice 10, com o intuito de 

atender às condições metodológicas de condução da pesquisa. O planejamento delas teve 

como base a abordagem metodológica apresentada nesse capítulo, com ênfase no Ciclo 

Vivencial de Aprendizagem e os estudos teóricos sobre grupos. Portanto, as Oficinas 

realizadas, descritas no Apêndice 11, propiciaram a autoanálise do grupo de Conselheiros 

quanto ao processo grupal, com base nos parâmetros conceituais construídos, relacionados às 

Condições que caracterizam a ‘existência do grupo social’ e ao ‘Movimento do grupo social’ 

em sua Dimensão grupal, focos do roteiro de autoanálise detalhado na fase Preliminar.      

 

3ª Etapa – Sistematização, Balizamento e Devolução dos dados – o processo de 

levantamento, sistematização e devolução de dados enfatizou o nível qualitativo, tendo 

incluído também o nível quantitativo, a partir de estatísticas de frequência. Tal procedimento 

visou organizar os dados pesquisados e apresentar informações claras e objetivas, utilizando 

quadros, tabelas e gráficos para complementar as análises qualitativas e facilitar as sessões 

coletivas de transmissão das informações e, assim, contribuir para o diálogo entre 

pesquisadora e atores sociais envolvidos, com a apresentação de dados reconhecidos por 

todos. Para isso, foram construídas Matrizes para Sistematização, Balizamento e Devolução 

dos dados obtidos nas Entrevistas e nas Oficinas de Autoanálise. Dessa forma, a construção 

destas Matrizes tiveram como base os instrumentos de pesquisa citados (Roteiro de entrevista 

e Roteiro de Autoanálise) e estão detalhadas nos Apêndices 12 e 13.  

 Nesse sentido, a partir dos eixos metodológicos escolhidos - a Pesquisa-ação e os 

Processos grupais - o balizamento e devolução dos dados foram realizados através das  

Sessões coletivas
104

, no tempo destinado para à apresentação, à análise dos dados, à troca de 

percepções coletivas e à revisão coletiva.  A sessão coletiva foi realizada, compreendendo este 

momento como o fechamento de um ciclo de investigação, de interação e de produção; ou 

seja, de construção coletiva.   
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 Conforme detalhado no Apêndice 3. 
104

 Os Relatórios de Balizamento e Devolução dos dados  pesquisa  estão detalhados nos Apêndices 14, 15, 16, 

17 e 18.  
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         No entanto, vale mencionar que em todas as circunstâncias existem limitações 

metodológicas.  A ênfase em uma metodologia mais participativa e interativa buscou garantir 

uma ‘ação comunicativa’. Neste caso, foi o caminho escolhido para que se criassem condições 

facilitadoras para a produção de um conhecimento compartilhado por todos os envolvidos, 

pesquisador e atores sociais, com o objetivo de estruturar conhecimentos e delinear ações 

conjuntas.      

          Os quadros abaixo sintetizam essa fase de Desenvolvimento da pesquisa de campo 

nos Parques estudados, PEPB e PNT, tendo como fonte de construção o Apêndice 19, 

Relatório da pesquisa campo e o Apêndice 20, Correspondências que orientaram as atividades 

da pesquisa de campo.  

 

     Quadro XII - Síntese do Desenvolvimento da pesquisa de campo
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- PEPB 

 PARQUE ESTADUAL DA PEDRA BRANCA - PEPB 

1
ª.

 E
T

A
P

A
 

E
X

P
L

O
R

A
T

Ó
R

IA
  

d
e 

0
2

/2
0

1
1

 a
 

0
3

/2
0

1
1
 

Atividades realizadas: 

Autorização da pesquisa pelo INEA ( ANEXO F) 

Levantamento e análise de documental 

1o.  Contatos - Chefia do Parque- ( APENDICE 8) 

1ª. Visita ao Parque – 16.03.2012   

Entrevista Equipe Técnica (Engenheiro Agrônomo / Biólogo) e Consulta à 

documentação do PEPB - 22.03.2011 (APÊNDICE 9) 

2
ª.

 E
T

A
P

A
 -

 A
P

R
O

F
U

N
D

A
D

A
 

d
e 

0
3

/2
0

1
1

 a
 1

2
/2

0
1

1
 

1.Reuniões do Conselho - de 03/2011 a 12/2011 

Participação em 09 reuniões- 03 últimas reuniões - etapa final da pesquisa – 

(Oficina/Sessão coletiva)  

2.Entrevistas com os Conselheiros -  de 04/2011 a 10/2011  

Conselheiros entrevistados -  Total =   16 Conselheiros  ( 03 novos integrantes) 

- No. de instituições consultadas = 20 instituições  

- Atividades realizadas: Emails enviados a todas as instituições e Contato telefônico 

CONSELHO CONSULTIVO DO PEPB  PARTICIPANTE DA PESQUISA -  Portaria 

IEF/RJ/PR/ Nº 269 de 17 de dezembro de 2008. 

3.Oficina de Autoanálise do Conselho  - em  05.11.2011 

Estabelecimento de parceria com o Parque  para realização da Oficina (APÊNDICE 10) 

1ª convocação - 18.10 - Oficina não realizada  devido ao número reduzido de 

participantes na reunião  

Oficina AUTOANÁLISE DO CONSELHO do PEPB dia 05.11.2011,  Sábado, de 09 às 

12 horas na Sede do Pau da Fome ( APÊNDICE 11) 

                                                           
105

 Estes Quadros correspondem  à síntese dos dados detalhados no Apêndice 21 - Quadros de Desenvolvimento 

da Pesquisa de Campo – PEPB e PNT  
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3
ª.

 E
T

A
P

A
 

B
A

L
IZ

. 
/ 

D
E

V
 

D
A

D
O

S
 

1
4

.1
2

.2
0
1

1
 

  

  

Sessão Coletiva - apresentação de dados da pesquisa de campo em 14.12.2011. 

(APÊNDICES 14 e 15) 

       

       

 

       Quadro  XIII  - Síntese do Desenvolvimento da pesquisa de campo – PNT 

 

 PARQUE NACIONAL DA TIJUCA – PNT 

1
ª.

 E
T

A
P

A
- 

E
X

P
L

O
R

A
T

Ó
R

IA
 

  
  

  
  

d
e 

0
1

/2
0
1

1
 a

 0
4
/2

0
1
1
 

   Atividades realizadas: 

 Autorização da pesquisa pelo ICMbio ( ANEXO F) 

 1ª. Visita ao Parque - Floresta da Tijuca – Centro de Visitantes Reunião inicial – 

Apresentação da proposta de pesquisa  à   Chefia do Parque e Equipe técnica -   28.01. 

2011 

 Levantamento e  análise de documental: material fornecido pela Equipe técnica – em 

02 e 03.2011 

  Visita ao PNT – Análise de documentação do Conselho –  01.04.2001 

 Entrevista Equipe Técnica - total= 05 (APÊNDICE 9) 

 Chefe do Parque PNT de 2004 a 2006 – Total = 01 

Responsável REESTRUTURACAO DO CONSELHO - Lotada IBAMA - 25.05.2011  

2
ª.

  
E

T
A

P
A

 -
  
A

P
R

O
F

U
N

D
A

D
A

 

d
e 

0
2
/2

0
1
1
 a

 1
2
/2

0
1
1
 

1. Reuniões do Conselho – de 02/2011 a 12/2011 

 Participação em  8 reuniões (02 últimas reuniões - etapa final da pesquisa – 

oficinas/sessão coletiva)   

       2.Entrevistas de 03/2011 a 07/2011  

 Conselheiros entrevistados  -Total = 16 entrevistas 

- No. de instituições consultadas = 28  

- Atividades realizadas: Emails enviados  a todas as instituições. 

 CONSELHO CONSULTIVO DO PNT PARTICIPANTE DA PESQUISA - Portaria 

no.54 de 26 de junho de 2009.  

     3.Oficina de Autoanálise do Conselho – em 05.09.2011 

 Estabelecimento de parceria com o Parque  para realização da Oficina (APÊNDICE 

10) 

 Realização de OFICINA DE AUTOANÁLISE DO CONSELHO quanto ao seu 

funcionamento frente aos parâmetros definidos teoricamente – em 05.09.2011 – Parque 

Lage 

3
ª.

 E
T

A
P

A
 

B
A

L
IZ

  
D

E
V

  

3
0

.1
0
  

e 
0
8

.1
2
  

 Sessão Coletiva - Apresentação dos dados da Oficina em 30.10.2011 (APÊNDICES 

16, e 17) 

  Participação no evento: IV Encontro de Pesquisadores do PNT -  Devolução dos 

resultados da pesquisa de campo em 08.12.2011 (APÊNDICE 18) 

 

3ª. FASE – ANÁLISE DOS DADOS 

 A concepção da Análise Temática (THIOLLENT, 1997, RICHARDSON, 1999) foi 

utilizada para a interpretação das informações obtidas. Esta se caracteriza por ser uma forma 
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simplificada do método de Análise de Conteúdo
106

. A Análise Temática consiste em isolar 

temas, de acordo com o problema pesquisado, para permitir sua comparação 

(RICHARDSON, 1999).  Segundo Bardin (1979, p.105), “o tema é a unidade de significação 

que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que 

serve de guia à leitura”. Portanto, os parâmetros conceituais definidores dos focos de análise 

do processo grupal foram considerados como “guias à leitura”
107

. Neste sentido, estes foram 

interpretados como questões-chave, categorias de análise do processo grupal, favorecendo a 

organização do conteúdo pesquisado e a análise desses dados.  Assim, a análise partiu da 

sistematização dos dados obtidos nas Entrevistas e nas Oficinas de Autoanálise
108

 para 

mapear o processo grupal de cada Conselho de Gestão estudado.    

No Quadro XIV estão detalhados os focos de análise do processo grupal e as respectivas 

categorias para a compreensão dos Conselhos de Gestão de Parques, como grupo social.  

  

Quadro XIV - Focos de Análise do processo grupal - Parâmetros conceituais/Categorias de 

análise  
 

Focos de análise do processo grupal Parâmetros conceituais / Categorias de Análise 

- ‘Existência do grupo social’ - Premissas 

 

Estrutura do Conselho de Gestão 

Organização do Conselho de Gestão 

  

- Existência do grupo social’  - Condições 

essenciais 

- Transparência 

- Relações de confiança  

-Reconhecimento da diversidade  

- Compromisso 

- ‘Movimento do grupo social’ - Dimensão 

individual 

- Participação e reconhecimento  

- Satisfação das necessidades psíquicas ou sociais – 

motivação 

-Sentimento de pertencimento 

- Fazer parte do grupo como diferencial na existência 

social 

- ‘Movimento do grupo social’ - Contexto 

social e institucional    

- Contexto social e institucional que caracteriza  cada   

Conselho.  

- ‘Movimento do grupo social’ - Dimensão 

grupal. 

- Participação grupal 

- Ação Comunicativa 

- Construção de Pactos autênticos  

- Legitimação dos Pactos 

 

                                                           
106

 Este considerado um “conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, através de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativo ou 

não) que permitam inferir conhecimentos, relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

dessas mensagens” (BARDIN, 1979, p. 31). 
107

 Estes guias orientadores do levantamento , compilação e  de análise dos dados estão sistematizados, como já 

foi mencionado anteriormente, no Apêndice 3.    
108

 Os dados obtidos, base de construção do presente capítulo, foram compilados nos Relatórios de 

sistematização dados correspondentes as Entrevistas e Oficinas de autoanálise, registrados nos Apêndices 22, 23, 

24, 25 e 26.   
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          Todo esse processo de levantamento, compilação e análise de dados foi elaborado no 

intuito de traçar um mapa metodológico e teórico norteador de toda a pesquisa, no sentido de 

possibilitar comparações do processo grupal vivenciado por cada Parque, bem como favorecer      

as reflexões e discussões sobre o objeto de estudo da tese: Os Conselhos de Gestão de Parques 

- grupos sociais em movimento?  

          Mediante o exposto, optou-se por uma metodologia integradora, “conectadora”, dos 

diferentes saberes científicos; dos diferentes sujeitos: pesquisadores e atores sociais; dos 

diferentes conhecimentos em uma prática dialógica. Essa opção destaca a importância das 

dimensões individual, grupal e social para o entendimento desse campo de inter-relações, de 

convergências e divergências, consensos e dissensos.  
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CAPÍTULO 9 

 

MAPEAMENTO DO PROCESSO GRUPAL - DESCREVENDO OS RESULTADOS 
  

 

“A partir de um enfoque fundamentalmente interdisciplinar, o pesquisador –produto- 

histórico parte de uma visão do mundo e do homem necessariamente comprometida 

e neste sentido não há possibilidade de se gerar um conhecimento “neutro”, nem um 

conhecimento do outro que não interfira em sua existência. Pesquisador e 

pesquisado se definem por relações sociais que tanto podem ser reprodutoras como 

podem ser transformadoras das condições sociais onde ambos se inserem; desta 

forma, conscientes ou não, sempre a pesquisa implica intervenção, ação de uns sobre 

outros”.(LANE, 1989 a, p.18)  

 

 

Esse capítulo apresenta e discute os resultados da “pesquisa psicossocial integrada”, 

desenvolvida junto aos Conselhos de Gestão do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB) e 

do Parque Nacional da Tijuca (PNT). Estes resultados são apresentados a partir dos 

parâmetros conceituais
109

 construídos na tese que orientaram o levantamento e a organização 

dos dados para a leitura do processo grupal, no contexto de cada Conselho. Neste sentido, os 

dados são detalhados por Parque, tendo como foco o balizamento segundo os dois eixos 

orientadores: a ‘existência do grupo social’ e o ‘movimento do grupo social’. Parte-se, 

neste caso, da sistematização dos dados obtidos a partir das entrevistas e das oficinas de 

autoanálise
110

, para mapeamento do processo grupal. Os resultados são apresentados a partir 

de um resumo, complementado com alguns quadros ilustrativos, para compreensão dos 

objetivos propostos na presente tese, com o intuito de maior clareza na exposição e propiciar a 

base para análise dos dados.   

 

9.1 O processo grupal no Conselho de Gestão do Parque Estadual da Pedra Branca – 

PEPB  

 

9.1.1 ‘Existência do grupo social’  
   

Perfil dos Conselheiros do PEPB   

 

Os entrevistados do Conselho, em sua maioria (onze), moram no entorno do PEPB, e 2 

(dois) nasceram e vivem na UC, desde  antes de sua criação. A faixa etária dos Conselheiros   

                                                           
109

 Os parâmetros conceituais são apresentados e destacados, a partir de grifos (negrito) de vocábulos e parte do 

texto, com o objetivo de ressaltar os aspectos que os caracterizam, de acordo com as orientações descritas no 

Capítulo 8.  
110

 Os dados obtidos,  base de construção do presente capítulo, estão detalhados nos Relatórios de Balizamento  e 

Devolução de dados sistematizados  nos Apêndices 14,15,16,17 e 18  e  nos Relatórios de  sistematização de 

Dados -  Entrevistas , registrados nos Apêndices 22, 23 e 24.   
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varia entre 25 a acima de 46 anos. Dos entrevistados  08 (oito) são  do gênero masculino e 5 

(cinco) do feminino, como informa o quadro abaixo:   

     Quadro XII  Síntese do Perfil dos entrevistados - PEPB 
Moradores do 

entorno do Parque 

Local de 

nascimento 

Gênero Faixa etária   

SIM NÃO RJ 

  

Outros 

  

Fem Masc 25-35 36- 45 Acima de 

46 

10 03 11 02 05 08 01 04 08 

 

A escolaridade dos Conselheiros varia de 2º. Grau incompleto à Pós-graduação. Todos 

os Conselheiros desenvolvem atividades relacionadas à área ambiental, sendo que 8 (oito) 

mencionam terem   suas histórias de vida vinculadas ao PEPB,  a partir  de   atividades 

profissionais ligadas à agricultura, ao turismo e à educação. Os Conselheiros entrevistados, 

em sua maioria, são moradores do Parque e estão à frente de associações representação dessas 

populações locais.   

De maneira geral, o Perfil do Conselheiros entrevistados do PEPB pode ser assim 

resumido: formação de  2º. Grau completo à Pós-graduação;  idades que variam de 25 a acima 

de 46 anos;  moradores do PEPB e  experiência profissional relacionada à UC. Vale 

mencionar, ainda, que 8 (oito) deles afirmam terem participado da reestruturação do 

Conselho, em 2008. Em geral os Conselheiros entrevistados relatam suas histórias vinculadas 

ao Parque. 

 
Estrutura e organização do Conselho  

Os Conselheiros entrevistados parecem se dividir quanto à definição de um número 

ideal para a composição do Conselho. Eles afirmam ser difícil determinar um número ideal 

de representação dos diferentes segmentos sociais que o compõem, devido à dimensão do 

PEPB.  Eles apontam também que as exigências burocráticas ao se candidatarem ao Conselho 

constituem um elemento dificultador para o ingresso das populações locais. Os Conselheiros 

entrevistados mencionam ainda que as populações do entorno não estão totalmente 

representadas no Conselho, e que isto reflete o não entendimento da função desta instância de 

gestão, bem como a não valorização do espaço do Conselho como fórum democrático.  

Em relação ao conhecimento dos elementos de existência do grupo social - objetivo, 

papéis e funções, normas e regras - os entrevistados mencionam ter obtido este 
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conhecimento através do Regimento Interno
111

, elaborado na ocasião da instituição formal do 

Conselho, bem como no cotidiano do Conselho.  Os mais antigos afirmam terem sido  

capacitados para o exercício do papel de Conselheiro no processo de reestruturação dos 

conselhos estaduais, conduzido pelo IEF em 2008, através do Programa de Fortalecimento de 

Conselhos de Unidade de Conservação (IEF, 2008).  

Em relação ao processo de comunicação interna na gestão do PEPB, o email do 

grupo é apontado como elemento principal para a facilitação do intercâmbio entre os 

Conselheiros e para o fortalecimento dessa  interação. Mas este processo é dificultado pela 

dimensão do Parque, a falta de infraestrutura da sede, bem como as alterações de última hora 

do calendário de reuniões. Neste sentido, a disponibilização de informações sobre o Parque e 

sobre o Conselho fica limitada às reuniões, que acontecem bimestralmente. Por esta razão, 

eles dão como sugestão a elaboração e difusão de uma lista de telefones e endereços dos 

Conselheiros para resolver parte do problema.  

É importante destacar que, em relação à estrutura e organização do Conselho, os 

Conselheiros entrevistados ressaltam a importância de processos de capacitação voltados para 

a constituição e reestruturação do Conselho, para que seja possível a  discussão do Regimento 

interno, de forma contínua.  

 

Condições essenciais que caracterizam a ‘existência do grupo social’   

 

  Com a participação de 11(onze) Conselheiros na Oficina de Autoanálise do Conselho 

do PEPB foram formados 3 subgrupos para que o Conselho, em um primeiro momento, 

realizasse a autoavaliação das condições essenciais que caracterizam a ‘existência do grupo 

social’. 

De maneira geral, os subgrupos indicam o seguinte delineamento em relação às 

Condições essenciais que caracterizam a ‘existência do grupo social’:   

Transparência: Destacam ser importante buscar e estimular a disponibilização de 

informações para as decisões a serem tomadas. 

Relações de confiança: Identificam a condição de respeito mútuo, porém afirmam que as 

relações entre os membros do grupo ainda representam uma construção recente.  

                                                           
111

 O Regimento Interno é um conjunto de regras estabelecidas por um grupo para detalhar e regulamentar o seu 

funcionamento. Sendo uma lei interna, o Regimento é elaborado e aprovado pela própria instância a quem ele se 

destina. 
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Reconhecimento da diversidade: Mencionam que no Conselho cada um apresenta suas 

ideias e opiniões, o que caracteriza um processo de discussão. Mas não há retorno sobre o que 

foi decidido e, o gestor do Parque, também Presidente do Conselho, assume, na maioria das 

vezes, a posição institucional (INEA) e contrária ao posicionamento dos Conselheiros.   

Compromisso: Ressaltam que muitas vezes há uma polarização de opiniões, que impede o 

aprofundamento das discussões e a busca de um caminho comum para o estabelecimento de 

decisões acordadas. Por outro lado, destacam que o Conselho tem buscado, com os membros 

mais antigos, os interesses comuns para uma ação mais efetiva. 

          As informações levantadas revelam existir um esforço do próprio Conselho e da 

Administração do PEPB pela busca da condição de Transparência, como, por exemplo, 

através da divulgação dos processos de contratação e ações de manejo e do incentivo da 

correspondência por emails. Quanto às Relações de confiança, identificam ser uma condição 

em construção, devido ao momento de reestruturação do Conselho. Mas as condições de 

Reconhecimento da diversidade e o Compromisso parecem ainda não efetivadas no âmbito 

do Conselho, o que foi confirmado nos relatos obtidos, os quais apontam como sugestão a 

necessidade de construção de um Plano de Trabalho do CCPEPB e uma maior participação do 

Conselho na gestão da UC.   

9.1.2 Movimento do grupo social  na perspectiva da Dimensão individual  

 

1. Participação e reconhecimento  

 

Tema: Convivência do Grupo 

 

Dentre os 13 (treze) Conselheiros entrevistados, 7(sete) fazem parte do Conselho  há 

mais de 2 (dois) anos.  Quanto à presença nas reuniões, embora 8(oito)  tenham  afirmado 

participar das reuniões de forma frequente,  os depoimentos obtidos parecem  indicar  que a  

frequência tende a ser  irregular, com períodos de maior presença e outros de ausência. Eles 

apontam como causa dessas ausências: o não planejamento das reuniões de forma antecipada, 

os problemas de comunicação pela Internet; o não cumprimento do acordo entre os 

Conselheiros, para a realização das reuniões, em rodízio de dias da semana e de locais; as 

dificuldades financeiras para transporte e alimentação; o desconhecimento sobre o que é um 

Conselho, ou seja, seus objetivos, funções; e a limitada participação do Conselho nas decisões 

da gestão da UC. 

A grande dimensão territorial do PEPB representa uma questão fundamental a ser 

considerada no planejamento e realização das reuniões do Conselho, uma vez que exige dos 
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Conselheiros um investimento significativo tanto financeiro quanto de tempo. Porém, estes 

ressaltam que a dinâmica das reuniões, sem planejamento prévio, a não existência de um 

Plano de Trabalho do Conselho que oriente as ações no cotidiano da gestão, a limitada 

capacitação dos Conselheiros em relação ao funcionamento do Conselho, geram 

desmobilização e consequentemente, ausências nas reuniões.   Assim, a convivência dos 

Conselheiros está limitada ao grupo de Conselheiros que consegue frequentar as reuniões, 

com maior assiduidade. 

 

Tema: Reconhecimento como membro do grupo 

 

Em relação ao Reconhecimento como membro do Conselho, eles afirmam que suas 

opiniões são consideradas nas discussões realizadas, mas não interferem no processo de 

tomada de decisões sobre a gestão do Parque, pois a “decisão final é do ‘Chefe’  do PEPB  ou 

do INEA”, por ser este um Conselho Consultivo. Esta visão do Conselheiro como um 

”espectador” do processo pode ser apoiada pelas seguintes situações pesquisadas: 

Disponibilidade das informações; Divulgação das informações discutidas; Participação 

ou consulta em ações do Conselho
112

, na medida em que apontam  que as informações não 

são divulgadas, nem tratadas como fundamentais para a tomada de decisões. Os relatos dos 

Conselheiros afirmam que as Atas, em geral, não são compartilhadas.  

Por outro lado, os Conselheiros apontam uma melhoria em relação à disponibilização de 

informações entre os Conselheiros pelo uso do e-mail de grupo e na participação dos 

Conselheiros nas ações do Conselho, já que têm sido consultados na  elaboração e 

implantação do Plano de Manejo. Porém, eles reafirmam não haver planejamento prévio das 

reuniões e que não recebem as Atas das reuniões realizadas.  

De forma geral, os seguintes aspectos foram indicados pelos Conselheiros como 

importantes para que seja assegurada a participação e o reconhecimento no grupo:  maior 

conhecimento do Parque, tanto em relação à sua biodiversidade, como suas características 

históricas, sociais e os diversos problemas na gestão da UC;  maior conhecimento entre os 

Conselheiros e de suas funções no Conselho. Tais aspectos parecem indicar a necessidade de 

capacitação dos Conselheiros, que possa favorecer a sua maior participação e reconhecimento 

no Conselho. 

 

 

                                                           
112

 Conforme registrado no Apêndice 22. 
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2. – Motivação - Satisfação das necessidades psíquicas ou sociais  

 

Tema: Atendimento às necessidades e interesses da instituição 

 

A maioria dos Conselheiros entrevistados percebe como atendidas as necessidades e 

interesses da instituição que representam, na dinâmica do Conselho, afirmando que suas 

Instituições de origem, ao ingressarem no Conselho, vislumbram a possibilidade de atingir 

este objetivo.        

Por outro lado, os Conselheiros apontam que para a motivação e engajamento no 

processo do CCPEPB, os seguintes aspectos são facilitadores: o conhecimento do 

funcionamento do Conselho (Capacitação dos Conselheiros); a vivência e conhecimento da 

realidade do PEPB; o apoio institucional (INEA) e reconhecimento da importância do 

Conselho (INEA/PEPB); o olhar integrado dos Conselheiros, a partir do estabelecimento de 

objetivos comuns; maior presença nas reuniões, incentivada com a divulgação antecipada do 

local, hora e data, a facilidade de transporte e ajuda nas despesas.   

Tema: Motivação em fazer parte do Conselho  

Os Conselheiros afirmam estar motivados em integrar o Conselho, em função da sua 

atividade profissional realizada junto ao PEPB e pelo fato de poderem ter maior acesso às 

informações relativas à UC. Em geral, os Conselheiros mencionam como fatores de 

desmotivação: a falta de diálogo com a Administração do Parque e o não cumprimento de 

acordos realizados com a mesma; a limitada efetividade do Conselho na resolução de 

problemas; os interesses individuais de alguns Conselheiros impostos acima dos interesses 

comuns; os interesses de alguns relacionados ao “status” de fazer parte de um Conselho;  o 

não interesse de alguns representantes de setores governamentais, que, muitas vezes, estão no 

Conselho apenas, por uma questão de atendimento a uma necessidade do órgão que 

representam.  

   Os relatos indicam que a participação no Conselho em função do atendimento às 

necessidades institucionais propicia a motivação necessária para que os Conselheiros desejem 

fazer parte do Conselho e se sintam atendidos em suas necessidades psíquicas ou sociais.   
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3. Sentimento de pertencimento ao grupo 

 

Tema: Fazer parte do grupo de Conselheiros 

 

Em seus relatos, os Conselheiros afirmam o seu papel de “espectador” do Conselho, 

percebendo o “Chefe do Parque” como principal agente de decisão. Quanto a fazer parte  do 

CCPEPB, este desejo parece estar  relacionado ao sentido de moradia e local de exercício da 

atividade profissional dos Conselheiros, bem como a  participação social e relação de 

proximidade entre alguns membros do Conselho, que o integram há mais tempo. Quanto à 

exclusão de segmentos sociais envolvidos com o PEPB, eles apontam que o Conselho não 

tem visibilidade junto à sociedade, não havendo uma divulgação ampla dessa UC e de sua 

importância para a região e para o Rio de Janeiro.  

A maioria dos Conselheiros relata o sentimento de fazer parte do Conselho, a partir  da 

proximidade  com alguns  membros, da identificação de  suas histórias de vida com a UC, 

tanto na condição de moradores ou de representantes de alguma população do entorno  como 

também em relação ao desenvolvimento das atividades profissionais  no Parque. Em seus 

depoimentos mencionam uma significativa “ligação” com o PEPB.   

 

4. Fazer parte do grupo como diferencial na existência social 

 

 Tema: Importância social do Conselho  

 

Os Conselheiros mencionam inúmeras atividades exercidas no âmbito do  Conselho, 

principalmente junto às populações locais.  Quanto à importância do Conselho, em geral, 

reconhecem a sua função de ligação entre a população local e o PEPB, o Conselho como um 

fórum democrático, que pode “trazer a demanda do entorno, interesses da população”.   

Os depoimentos reforçam a importância desse “espaço” de parceria com a população 

do entorno  para a gestão do PEPB. Fazer parte do Conselho de Gestão do Parque Estadual da 

Pedra Branca é interpretado como percurso para o  atendimento de interesses e demandas das 

instituições envolvidas. Por outro lado, eles destacam o desconhecimento da população local 

sobre o Conselho e sobre o próprio Parque, apontando uma limitada compreensão sobre a 

relevância deste Parque para os próprios moradores da região e pouco investimento da 

instituição gestora ( INEA), para uma maior  visibilidade  e valorização da UC.  ] 
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9.1.3 Movimento do grupo social na perspectiva da Dimensão grupal  

 

Perfil do Conselho  de Gestão do PEPB – contexto social e institucional 

 

  Todos os integrantes do Conselho Consultivo do PEPB, constituído em 2008, 

(ANEXO C) foram convidados a participar da pesquisa
113

. Este Conselho é composto de 26 

(vinte e seis) representantes da sociedade civil e de 10 (dez) dos órgãos governamentais. A 

participação das instituições de pesquisa acompanhou esta configuração, tendo a sociedade 

civil uma presença bastante significativa, sendo maioria tanto nas Entrevistas como na 

Oficina de autoanálise.  

O Conselho Consultivo do PEPB tem uma composição diversificada envolvendo  

instituições da sociedade civil, localizadas no entorno e no interior do PEPB. Os Conselheiros 

que participaram da pesquisa, em sua maioria (09-nove), têm mais de 6(seis) anos nessas 

Instituições e todos exercem funções de “liderança”
114

; ou seja, coordenam atividades à frente 

de grupos. O único órgão governamental que se localiza no Parque é o INEA, representada 

pelo gestor do Parque que tem o cargo de Presidente do Conselho.  

No processo de autoavaliação com relação à participação da Instituição no Conselho 

do PEPB, os Conselheiros apontam a necessidade de uma atuação efetiva nas reuniões do 

Conselho, na medida em que afirmam: frequentar as reuniões do Conselho, contribuindo para 

as discussões, expressando suas opiniões, e se percebendo engajadas com os objetivos do 

Conselho. 

    Em termos das funções exercidas como Conselheiro, em seus relatos, 7 (sete) dos 

entrevistados demonstram  um entendimento  limitado sobre  seu papel no Conselho, na 

medida em que indicam como função: o exercício formal do cargo de Presidente, Secretário, 

de ligação da população local  com o PEPB ou ainda  relacionada ao  atendimento do objetivo  

da instituição que representa. Os demais Conselheiros (6-seis) não conseguiram explicitar 

com clareza suas funções. Nenhum Conselheiro menciona o Regimento Interno como 

instrumento norteador da atuação no Conselho. Estes dados parecem indicar não haver um 

entendimento comum entre os representantes entrevistados sobre suas funções no Conselho.    

 

                                                           
113

 Como mencionado anteriormente, desde março o INEA estava conduzindo um processo de reestruturação do 

CCPEPB. Porém, em setembro de 2012, a Administração da UC  foi consultada sobre a portaria de constituição  

do Conselho, sendo a pesquisadora  informada de que o novo Conselho ainda não havia sido constituído 

oficialmente. 
114

 Em sua maioria, exercem funções em instituições que exigem o papel de liderança, de estar a frente de um 

grupo, de coordenar atividades, decisões e soluções; ou seja, de liderança junto à população local que representa. 
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Avaliação do funcionamento do Conselho de Gestão do PEPB – dimensão grupal 

 

Em relação aos parâmetros conceituais adotados na tese para análise da Dimensão 

grupal, a seguir estão elencados alguns elementos balizadores  ilustrados pelos resultados da 

pesquisa.   

Participação grupal: Reconhecem a necessidade de instrumentos para facilitação da 

participação dos Conselheiros nas reuniões dos Conselhos para a discussão de assuntos de 

interesse comum; expressam a demanda pela circulação de informações qualificadas e de 

empoderamento do Conselho no processo de tomada de decisões.  

Ação Comunicativa: Reafirmam o papel secundário do Conselho para a tomada de  decisões, 

embora observem uma condição de diálogo entre os membros do Conselho,  e entre estes e a 

interlocução pública da gestão.  

Construção de Pactos autênticos: Reconhecem um início de discussões para o  

estabelecimentos de acordos. 

Legitimação dos Pactos: Reafirmam a falta de um Plano de Trabalho do Conselho que 

possibilite acordos em prol das populações locais e do PEPB. 

Na Oficina de Autoanálise, os subgrupos fizeram o mapeamento da situação Atual e 

da Ideal em relação ao funcionamento do CCPEPB, apontando ações para o aprimoramento 

do processo de gestão do Conselho. Estas ações foram sistematizadas de acordo com os 

parâmetros conceituais/categorias de análise relativos à Dimensão grupal.  No Quadro XVI 

estão detalhadas as Ações propostas pelos subgrupos e as correspondentes categorias de 

análise, na perspectiva da Dimensão Grupal.  

 

     Quadro XVI - Sistematização das Ações propostas/ Categorias de análise - CCPEPB   

Ações Propostas Dimensão Grupal - 

Categorias de análise  

- “Reativar os grupos de trabalho e Câmaras Técnicas”. 

- “Trazer as demandas da comunidade”.  

- “Elaborar formas institucionalmente eficientes de reivindicação de direitos”. 

- “Transferir   problemas, os quais a administração do PEPB não possa 

resolver, para esferas superiores (a quem de direito)”. 

 

 

Participação grupal 

- “Criar um sistema de comunicação eficiente entre conselheiros”. Ação Comunicativa 

- “Implantar as decisões propostas pelo CCPEPB”.  

- “Reconhecer o Conselho como porta-voz dos assuntos relativos ao PEPB”. 

Construção de 

Pactos autênticos 

Legitimação dos 

Pactos 
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A partir dessas Ações Propostas, cada subgrupo definiu prioridades, identificando 

pelo menos uma ação com o objetivo de discuti-la com os demais subgrupos, considerando a 

possibilidade de colocar tais ações em prática.  O  Quadro XVII  sintetiza estas ações.   

     

Quadro XVII -  Sistematização das ações prioritárias / Categorias  de análise - CCPEPB  

  AÇÕES prioritárias Condições essenciais -  ‘existência 

do grupo social’- categorias de 

análise 

   Dimensão grupal – 

categorias de análise 

- “Criar grupos de trabalho”;  

“Reativar os grupos de trabalho e  

Câmaras Técnicas”. 

 

Transparência  

Relações de confiança 

 

 

 

Participação grupal  

 

 - “Tornar eficiente o grupo de e-

mail, telefones e a rede social”. 

Transparência 

 

Ação Comunicativa 

- “Construir um Plano de trabalho” ; 

“ Discutir a formação e 

funcionamento de grupos de 

trabalho”.  

 

Transparência 

Relações de confiança 

Reconhecimento da diversidade  

Compromisso. 

 Construção de Pactos 

autênticos 

 Legitimação dos Pactos 

 

Ao final do processo de autoanálise, conforme o Quadro acima, os subgrupos de 

Conselheiros propuseram a criação de Grupos de trabalho e de Câmaras Técnicas, a 

otimização de instrumentos de comunicação e a construção de um Plano de Trabalho como 

ações prioritárias para a melhoria do funcionamento do Conselho do PEPB.  Estas ações, 

traduzidas pelos parâmetros conceituais da tese, delineiam as condições essenciais para   

‘existência do grupo social’ e  o ‘movimento do grupo social na dimensão grupal. 

9.2 O processo grupal no Conselho de Gestão do Parque Nacional da Tijuca – PNT  

 

9.2.1 ‘Existência do grupo social’  

 

Perfil dos Conselheiros do PNT 

 

Os representantes do Conselho entrevistados, em sua maioria 9 (nove), moram no 

entorno do PNT, com idades entre  25 e  acima de 46 anos. Destes 16 (dezesseis) 

entrevistados, 11 (onze) são do gênero masculino e 5 (cinco) do feminino, conforme o Quadro 

XVIII. 

 

    Quadro XVIII -  Síntese do perfil dos entrevistados -PNT 
Moradores do 

entorno do Parque 

Local de 

nascimento 

Gênero Faixa etária 

SIM NÃO RJ Outros Fem. Masc. 25-35 36- 45 Acima de 46 

 

09 07 13 03 05 11 03 03 10 
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          A escolaridade dos Conselheiros varia de 2º. Grau completo (02- dois) a Pós-

graduação/Mestrado (08-oito). Todos os Conselheiros têm experiência na área ambiental. Mas 

somente 03 (três) deles relatam suas histórias de vida relacionadas ao PNT.  

De maneira geral, o Perfil do Conselheiros do PNT  pode ser assim resumido:   

formação de  2º. Grau completo à Pós-graduação, com ênfase na área ambiental; -  idades de 

25 a acima de 46 anos; e   todos com experiência na área ambiental. Pode se afirmar que os 

Conselheiros do PNT tem um perfil de “especialista na área ambiental”, tanto pela formação 

profissional como pela experiência nessa área.   

 
Estrutura e organização do Conselho  

 

Os Conselheiros entrevistados reconhecem como ideal a atual composição do 

Conselho do PNT. Eles destacam que neste fórum a participação deve ser livre e afirmam ser 

as Câmaras Técnicas fóruns de discussão específicos  de temas de gestão. Para eles, a Câmara 

técnica, ao ser constituída por um número menor de representantes do Conselho, possibilita a 

participação mais efetiva dos Conselheiros, que tem maior oportunidade de expressar suas 

opiniões, suas experiências e conhecimentos técnicos. Em termos de representação da 

população local, parece consensual que estes não estão participando no processo, o que sugere 

a necessidade de um novo cadastramento e convite à população do entorno do PNT para que 

participe do Conselho. Além disso, a questão do transporte e dos deslocamentos para a 

participação nas reuniões é debatida como essencial para a efetivação do Conselho.  

 Nos relatos, se mencionou a criação do Conselho, em 2006, (Projeto Águas) e a 

reestruturação em 2008 como marcos importantes para o conhecimento do objetivo, dos 

papéis e funções e das normas, regras do Conselho. Este conhecimento parece ter sido 

obtido através do Regimento Interno e das nas situações vivenciadas como Conselheiro.   

Em relação ao processo de comunicação interna do PNT, os Conselheiros 

mencionam a existência do e-mail de grupo como elemento principal de facilitação da 

comunicação do PNT e de fortalecimento das interações entre os envolvidos. Mas  o não 

encaminhamento das Atas de reuniões, a falta de projetos comuns do Conselho e  de 

capacitação dos Conselheiros, a realização apenas  bimestral das reuniões, a falta de 

infraestrutura da sede e o acesso à telefones fixos e celulares são apontados como problemas a 

serem superados.   

É importante destacar que nos relatos dos Conselheiros, estes apontam como 

fundamental para estruturação e organização do Conselho: uma ferramenta de comunicação 
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(blog/site) exclusiva do Conselho, o desenvolvimento de um processo de capacitação para os 

Conselheiros e a construção de projetos comuns.   

 

Condições essenciais que caracterizam a ‘existência do grupo social’   

 

   Na Oficina de Autoanálise do PNT, com a participação de 26 (vinte e seis) 

Conselheiros, foram formados 6 (seis) subgrupos para que fosse possível a autoavaliação com 

relação às condições essenciais que caracterizam a ‘existência do grupo social’.  

Nos subgrupos foram delineadas algumas demandas, a seguir sistematizadas por 

categorias de análise: 

Transparência: A divulgação das Atas e as notícias pelo blog foram indicadas como 

elementos facilitadores para transparência. Por esta razão, a necessidade de se aprimorar a 

divulgação das mesmas através de instrumentos de comunicação. 

Relações de confiança: Na maior parte das vezes, referem-se a um “ambiente humanizado”. 

Porém, apontam como dificultadores: as discussões que chegam a situações de impasses e as 

críticas frequentes às atividades profissionais de algumas instituições membros do Conselho.  

Reconhecimento da diversidade: Afirmam existir um espaço para exposição o que propicia  

maior transparência. No entanto, os conflitos não são expostos, e não há busca de solução 

entre as partes. 

 - Compromisso: A falta de comprometimento de alguns Conselheiros é mencionada como 

problema. Os grupos são segmentados, tendo posicionamentos diferentes, de acordo com a 

área de conhecimento a que pertence (turismo, ecológica e outras áreas) e assinalam a falta de 

um Plano de Trabalho para o Conselho. 

 

9.2.2 Movimento do grupo social na perspectiva da Dimensão individual   

 

1. Participação e reconhecimento  

 

Tema: Convivência do Grupo 

Dentre os 16 (treze) Conselheiros entrevistados, 11(onze) fazem  parte do Conselho há 

mais de 2 (dois) anos. Quanto à presença nas reuniões do Conselho, 11 (onze) dos 

Conselheiros afirmam participar de forma frequente dessas reuniões. Os relatos apontam 

como motivo das ausências:  a realização das reuniões no Centro de Visitantes, na Floresta da 

Tijuca, devido à  dificuldade de acesso;  o afastamento por outras atividades em sua 
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Instituição de origem, sendo substituído pelo suplente  e a realização das reuniões às 2as 

feiras.  

A maioria dos Conselheiros entrevistados relatou que a realização das reuniões no 

Parque Lage, facilitaria uma maior frequência às reuniões.
115

 Tal fato se deve à grande 

dificuldade de acesso ao Centro de Visitantes do Parque, pois este está localizado na Floresta 

da Tijuca, onde não há transporte público para o local. 

 
Tema: Reconhecimento como membro do grupo 

 

De uma maneira geral, os Conselheiros afirmam que as opiniões consideradas pela 

gestão do PNT, estão relacionadas com posições ou pareceres técnicos.  As decisões são 

tomadas pelo “Chefe”, havendo dificuldade de consulta prévia e de retorno das informações 

relativas às decisões. Eles apontam as ferramentas da Internet como facilitadoras para 

divulgação das informações e, ainda, a formação de Câmaras Técnicas para assessoria às 

decisões técnicas do PNT.  Quanto às Atas, os relatos foram contraditórios, alguns as citaram 

como via de acesso às informações das reuniões, porém outros Conselheiros indicam a 

dificuldade de acessar as Atas, relatando que as mesmas não estão  disponibilizadas.  Uma 

sugestão dada foi a capacitação para escrever as Atas.  

Em sua maioria os entrevistados se reconhecem como tendo voz, com o poder de 

influenciar em relação ao processo de tomada de decisões técnicas. Os depoimentos 

indicaram que as Câmaras técnicas são consideradas importantes para que seja garantida a 

participação e o reconhecimento no grupo.  

 

2. Motivação - Satisfação das necessidades psíquicas ou sociais - motivação 

 

Tema: Atendimento às necessidades e interesses da instituição 

 

Os Conselheiros entrevistados percebem como atendidas as necessidades e 

interesses da instituição da qual fazem partem, em função das parcerias estabelecidas com o 

PNT e pela participação no Conselho. Aqueles que não se sentem atendidos apontam a 

importância de caminhar mais juntos ao Conselho e à gestão do PNT, possibilitando uma 

construção coletiva.   

                                                           
115

 Após dois meses da realização das entrevistas com os Conselheiros, a partir de abril de 2001as reuniões 

passaram a serem realizadas no Parque Lage, após discussão na reunião de março sobre o tema.  
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Os Conselheiros citam os seguintes fatores facilitadores para a motivação e engajamento 

no processo do CCPNT: a otimização da comunicação entre os integrantes, a partir do 

estabelecimento de mais parcerias, de um canal aberto de comunicação entre todos, da 

transmissão de informações de forma antecipada, e respostas mais imediatas; a participação 

do Conselho no processo de tomada de decisões; o conhecimento entre os membros do 

Conselho; a existência de funções e cargos definidos para o funcionamento do Conselho; a 

definição de local das reuniões de fácil acesso, como o Parque Lage;  a realização de reuniões 

mais convidativas e a diminuição do intervalo entre elas, atualmente as reuniões ocorrem  

bimestralmente. 

 

Tema: Motivação em fazer parte do Conselho 

  

A maioria quase absoluta dos Conselheiros (15- quinze) afirma estar motivada em 

fazer parte do Conselho. Os relatos destacam a satisfação pessoal dos Conselheiros 

relacionada à atuação profissional (social/ambiental), à importância do PNT para a área 

ambiental e para o Rio de Janeiro. Assim, mencionam se sentirem “fazendo a diferença”, ao 

contribuir para a gestão do PNT, indicando um sentimento de “orgulho” em fazer parte dele.  

Os depoimentos quanto à motivação das instituições (15- quinze) em fazerem parte do 

Conselho indicam estarem relacionados com o alcance dos seus objetivos junto ao Parque.     

   Embora os Conselheiros em seus depoimentos tenham mencionado estarem 

motivados em fazer parte do Conselho, alguns integrantes apontam uma desmobilização do 

Conselho, citando, de um modo geral: a limitada efetividade do Conselho, a lentidão de 

respostas; os conflitos de interesses; a diminuição dos movimentos sociais como membros do 

Conselho e a não implantação de Câmaras Técnicas.  

 

3. Sentimento de pertencimento ao grupo 

 

Tema: Fazer parte do grupo de Conselheiros 

  

Nos relatos, os Conselheiros afirmam o papel decisivo do gestor do Parque na tomada 

de decisões. Mas apontam que são ouvidos, principalmente, em relação aos seus 

conhecimentos sobre a área ambiental, indicando a existência de uma prática que denominam 

de “consulta informativa” (mesmo o que já foi decidido, é informado, discutido e consultado). 

Assim, em função dessa postura de apresentar, expor as situações e ouvir as opiniões, alguns 

Conselheiros afirmam ser um “Conselho atuante”, participar das decisões, “dependendo do 
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assunto tratado”. Neste sentido, há um sentimento de compartilhar das decisões a partir da 

exposição de informações, de notícias trazidas nas reuniões do Conselho pelo gestor do PNT. 

Quanto às populações locais, apontam não haver exclusão, mas sim, a necessidade de 

um processo de mobilização, pois todas foram convidadas, mas este convite não foi eficaz. 

Mencionam ainda que as dificuldades de acesso às reuniões devem ser uma preocupação da 

gestão do PNT para trazer um maior número de representantes dessas populações locais.   

Os Conselheiros relatam o sentimento de pertencimento, a partir de se sentirem 

ouvidos, podendo contribuir com opiniões técnicas, enfatizando o interesse de integrarem as 

Câmaras Técnicas.  Além disso, apontam a própria atividade da instituição que representam, 

que, em sua maioria,  realizada junto ao PNT, como base para se sentir fazendo parte. 

 

4. Fazer parte do grupo como diferencial na existência social 

 

 Tema: Importância social do Conselho  

 

 De forma resumida,  os Conselheiros entrevistados do PNT citam que: 

- As principais atividades do Conselho são: contribuir, assessorar, deliberar, apontar direções, 

dar soluções para uma melhor gestão do Parque; integrar os diferentes atores sociais e 

influenciar a tomada de decisões; fazer o controle social das ações do PNT e  funcionar como 

um fórum de comprometimento e credibilidade.  

- Para eles, o Conselho é importante por: colocar a população local e as instituições na 

discussão e no processo de tomada de decisões para uma melhor gestão, garantindo a inclusão 

dos grupos envolvidos; poder contribuir com suas experiências, informações e conhecimentos 

técnicos para tomada de decisão em conjunto; democratizar a gestão e enriquecê-la e  abrir  

espaço para participação da sociedade no processo de administração e preservação do PNT. 

- Para as Instituições, o Conselho é importante por poder cumprir suas funções, sendo 

parceiras na gestão do PNT.  

- Para a Sociedade, o Conselho é importante por ser uma forma de representação dos 

diferentes segmentos sociais. Por outro lado, destacam que há, ainda, um desconhecimento da 

população do Rio de Janeiro sobre o que é um Parque, um Conselho e o próprio PNT.     

Assim, a partir desses relatos, fazer parte do Conselho de Gestão do Parque Nacional 

da Tijuca para maioria dos Conselheiros representa um fator de valorização profissional, 

social e de credibilidade junto aos diversos segmentos sociais. Portanto, percebem este   

espaço de reconhecimento e influência social, “porque colabora na gestão do espaço 

ambiental mais importante do Planeta” – afirmou um dos Conselheiros.  
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9.2.3 Movimento do grupo social na perspectiva da Dimensão grupal  

 

Perfil do Conselho  de Gestão do PNT – contexto social e institucional 

      

O Conselho Consultivo convidado a participar da pesquisa foi constituído em 2009,  

(ANEXO E)
116

 tendo em sua composição  representantes tanto da sociedade civil (15- quinze) 

quanto de órgãos governamentais (11- onze). Porém, em relação à participação na pesquisa, a 

sociedade civil teve maior presença tanto nas Entrevistas como na Oficina de autoanálise. 

Esta participação da sociedade civil na pesquisa foi representada em sua maioria por 

fundações, institutos de projetos e pesquisa, empresas de serviços diversos (turismo, esportes, 

comércio). Somente quatro instituições se definiram como representantes das populações 

locais
117

.  

Todos os Conselheiros entrevistados citam ocupar cargos em suas instituições em que 

exercem funções de “Chefia”, ou seja, estão à frente de grupos, representando uma posição 

hierárquica de destaque na instituição, de tomada de decisão. E 13 (treze) deles afirmam estar 

mais de 05 anos nessas Instituições. Estas instituições estavam localizadas em diferentes 

pontos do Rio de Janeiro.   

Na Oficina de autoanálise, os Conselheiros reafirmam ter uma atuação efetiva nas 

reuniões do Conselho, assinalando em sua maioria: frequentar as reuniões do Conselho, 

contribuir nas discussões e participar delas, expressar diferentes opiniões e estimulá-las, 

percebendo-se compromissado e engajado com os objetivos do Conselho.  

Em termos das funções exercidas como Conselheiro, a maioria dos Conselheiros, 12 

(doze) descreveu suas funções no CCPNT relacionadas à Instituição que representam, a partir 

da contribuição técnica para à gestão do PNT. Os demais Conselheiros  4 (quatro)  apontam  

exercerem a  função de interlocução com as populações locais  e o exercício formal de cargos 

no Conselho. É importante assinalar que os Conselheiros reafirmam identificar como sua  

função no Conselho poder contribuir como  especialistas na área ambiental.   

 

 

 

 

                                                           
116

  O processo de reestruturação do CCPNT tem sua conclusão em de 25 de junho de 2012 com a Portaria no 74, 

que modifica a composição do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Tijuca. 
117

 De acordo com o Apêndice 18 - Relatório de Sistematização de dados - Entrevistas - PNT, 2 (duas) das 

populações  do entorno eram representadas por seus fundadores,  pessoas com ligação (afetiva ou profissional) 

com a comunidade, mas não moravam nelas. Nas outras, os representantes eram membros da comunidade.  
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Avaliação do funcionamento do Conselho de Gestão do  PNT – dimensão grupal 

 

Em relação aos parâmetros conceituais adotados na tese para análise da Dimensão 

grupal, a seguir estão elencados alguns elementos balizadores  ilustrados pelos resultados da 

pesquisa.   

Participação grupal: Apontam como ponto positivo a “liberdade de expressão” do Conselho. 

Por outro lado, reconhecem alguns aspectos restritivos como: a não participação do Conselho   

na discussão sobre a municipalização do Parque, a não garantia na execução das ações 

propostas por se tratar de um Conselho consultivo e o acesso limitado de alguns Conselheiros 

as   informações do PNT. 

- Ação Comunicativa: Afirmam que mudanças constantes na gestão do Parque, em um curto 

espaço de tempo, dificultam a comunicação de “mão dupla” e que determinados assuntos 

encontram dificuldade no diálogo.   

 - Construção de Pactos autênticos: Ressaltam a busca da participação nas discussões, mas 

não estão presentes no processo de tomada de decisão, recebendo informações sobre questões 

já solucionadas.  

- Legitimação dos Pactos: Identificam a possibilidade de legitimação através das Câmaras 

Técnicas, reafirmando  a  participação do Conselho limitada às questões técnicas. 

Na Oficina de Autoanálise, os subgrupos fizeram o mapeamento da situação Atual e 

da situação Ideal do funcionamento do CCPNT, apontando ações para o aprimoramento do 

processo de gestão do Conselho.  Estas foram sistematizadas de acordo com os parâmetros 

conceituais/categorias de análise relativos à Dimensão grupal.  No Quadro XIX estão 

detalhadas as Ações propostas pelos subgrupos e as correspondentes categorias de análise, na 

perspectiva da Dimensão Grupal.  

 

    Quadro XIX - Sistematização das Ações Propostas/ Categorias de análise - CCPNT 

Ações Propostas Dimensão 

Grupal/categorias de 

análise  

- “Criar maior abertura para discussão das questões pertinentes ao Parque”. 

- “Reativar as Câmaras Técnicas”; “Reestruturar as Câmaras Técnicas em 

áreas específicas de atuação”; “Criar fóruns permanentes de discussão”. 

- “ Possibilitar maior integração dos membros do Conselho”; “ Criar 

mecanismos de indicação e acolhida de novos Conselheiros. 

 

 

Participação grupal 

- “ Criar informativo e site do próprio Conselho”. 

- “ Disponibilizar as informações antes e depois das reuniões”; “ Priorizar os 

temas a serem incluídos nas pautas, agilizando a discussão”; “ Planejar um 

calendário anual das reuniões”. 

- “Criar mecanismos de comunicação permanente com e entre Conselheiros”. 

 

 

Ação Comunicativa 
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- “ Participar  efetivamente das decisões da gestão do PNT”. 

- “ Criar mecanismos, além das Atas, nos quais o Conselho deve participar e   

revelar seu posicionamento   perante ações específicas da gestão”.  

- “ Propiciar ações para o aumento do comprometimento por parte de 

Conselheiros”. 

- “Avaliar  constantemente o funcionamento do  Conselho”. 

 

 

Construção de 

Pactos autênticos 

 

- “ Criar um Plano de Ação do CCPNT”; “ Criar um  Plano de trabalho do 

Conselho do Parque”. 

- “ Criar mecanismos para acompanhamento das ações da gestão do PNT”. 

(“entendemos que o Conselho é consultivo, mas gostaríamos que as decisões  

acordadas em reuniões fossem implementadas”) 

 

 

Legitimação dos 

Pactos 

 

Partindo dessas Ações Propostas, definidas inicialmente pelos subgrupos,  cada 

subgrupo definiu  pelo menos uma ação prioritária com o objetivo de discuti-la com os 

outros subgrupos, considerando a possibilidade de colocar tais ações em prática.    Estas ações 

estão sintetizadas no Quadro XX .  

 

     Quadro XX - Sistematização das Ações prioritárias / Categorias  de análise - CCPNT 

  AÇÕES priorizadas Condições que 

caracterizam a 

‘existência do grupo 

social’- categorias de 

análise 

Dimensão grupal - 

categorias de análise 

- “Renovar a composição do Conselho”.  

- “Reativar as Câmaras Técnicas”  

- “Ampliar a integração dos Conselheiros”.  

 

Transparência,  

Relações de confiança 

 

 

Participação grupal  

 

- “Criação   site e informativo do próprio 

CCPNT”.   

 

Transparência 

 

 

 Ação Comunicativa 

- “ Fazer o Planejamento Estratégico para 

ações do Conselho”; Criar um Plano de 

trabalho”. 

- “ Estimular requerimento das pautas e 

atos consolidados e cobrar a manutenção 

dessas ações que tornam o Conselho 

consultivo efetivamente ativo”. 

Transparência,  

Relações de confiança, 

Reconhecimento da 

diversidade e   

Compromisso 

 

Construção de Pactos 

autênticos 

 

Legitimação dos Pactos 

 

 

Os subgrupos de Conselheiros, então, ao final desse processo de autoanálise, 

reafirmam a importância de reativação das Câmaras Técnicas, a criação de informativo e site 

do próprio CCPNT, e a elaboração de um Plano de Trabalho no intuito de tornar o CCPNT 

mais atuante.   

Mediante o presente mapeamento do processo grupal de cada Conselho estudado, 

parte-se, então, para o próximo passo, ou seja, para a análise desses resultados tendo como 

objetivo a compreensão desses Conselhos, como grupos sociais em movimento.   
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CAPÍTULO 10 
 

LEITURA DO PROCESSO GRUPAL - INTERPRETANDO OS 

CONSELHOS DE GESTÃO DE PARQUES  
 

 
O caráter cumulativo da pesquisa faz do conhecimento uma práxis, onde cada 

momento empírico é repensado no confronto com outros momentos e, a partir da 

reflexão crítica, novos caminhos de investigação são traçados, que por sua vez 

levam ao reexame de todos os empíricos e análises feitas, ampliando sempre a 

compreensão e o âmbito do conhecido. Pesquisa-ação é por excelência a práxis 

científica. (LANE, 1989 a, p.18)  

 

 

Esse capítulo tem como objetivo a análise e discussão dos resultados da pesquisa
118

, 

tendo como ponto de partida os parâmetros teóricos construídos para a leitura do processo 

grupal, no âmbito dos Conselhos Consultivos do Parque Estadual da Pedra Branca (CCPEPB) 

e do Parque Nacional da Tijuca (CCPNT).  

           O objetivo central é traçar uma análise desses resultados com foco nas duas noções 

básicas adotadas pela tese para a compreensão desses grupos sociais, a ‘existência do grupo 

social’ e o ‘movimento do grupo social’
119

, a partir do delineamento e interpretação do 

processo grupal de cada Parque estudado. Ao final apresenta-se uma síntese da leitura do 

processo grupal nestes Conselhos.   

 

10.1.   Delineamento do Processo grupal nos Conselhos de Gestão do PEPB e do PNT  

 

Leitura da ‘existência do grupo social’   

 

Os Conselhos de Gestão do PEPB e do PNT constituem grupos sociais com histórias e 

contextos sociais bastante específicos
120

, que influenciaram o surgimento dessas UC´s e a 

formação dos Conselhos de Gestão.   

O Conselho Consultivo do Parque Estadual da Pedra Branca (CCEPB) formado, 

em sua maioria, por representantes da sociedade civil, moradores do entorno e de dentro da 

UC, afetados pelos problemas e conflitos socioambientais da região.  Frente a esses conflitos 

do dia a dia do PEPB, o funcionamento do Conselho ilustra a cisão entre a administração do 

Parque e a população local. Devido à dimensão territorial do PEPB, a definição de um 

                                                           
118

 Os resultados base para a análise foram descritos no Capítulo 9.  
119

 Conforme detalhado no Capítulo 8 – Análise dos dados. As categorias de análise são apresentadas e 

destacadas, a partir de grifos ( negrito) de vocábulos e parte do texto, com o objetivo de ressaltar os aspectos que 

caracterizam cada categoria de análise, as diferenças e semelhanças entre os dois Parques em estudo.  
120

 Apresentado no Capítulo 7.  
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número ideal para a composição desse Conselho não parece simples para os Conselheiros e 

também para os interlocutores da gestão pública responsável.  Por outro lado, as populações 

locais não estão todas representadas e nem sempre manifestam interesse em fazer parte do 

Conselho.  O processo de comunicação interna é também dificultado pela grande dimensão 

territorial do Parque, pela falta de infraestrutura da UC, pelo não cumprimento do 

planejamento das reuniões e pela presença irregular dos diferentes atores neste fórum. Os 

Conselheiros assinalam a importância de serem capacitados em relação à estrutura e à 

organização do Conselho, neste momento de reestruturação do Conselho.   

O Conselho Consultivo do Parque Nacional da Tijuca (CCPNT)  caracteriza-se  

por um perfil de Conselheiros, com formação ou especialização relacionada ao tema  

ambiental.  A composição do Conselho apresenta um número equilibrado de representantes 

do setor governamental (que, em sua maioria, exercem uma atividade de suporte 

administrativo/operacional à gestão do PNT) e da sociedade civil. A sociedade civil é 

representada por fundações de pesquisa, organizações não governamentais de projetos e 

pesquisa e empresas de serviços diversos (turismo, esportes, comércio), mas é limitada a 

representação das populações localizadas em seu entorno. As Câmaras Técnicas são 

percebidas como fóruns de discussão e de suporte técnico à gestão do PNT. Todos indicaram 

conhecimento sobre a organização do Conselho, fruto de capacitações anteriores voltadas para 

sua formação. Em relação ao processo de comunicação interna, o CCPNT tem como 

instrumentos principais o e-mail de grupo, o blog do Parque e as reuniões, sendo apontados 

como aspectos dificultadores: o não encaminhamento aos Conselheiros das Atas de reuniões, 

a falta de projetos comuns e de um plano de ação do Conselho, a bimestralidade das reuniões 

e a falta de infraestrutura da sede.  De uma maneira geral, pode-se afirmar que embora o 

Conselho perceba a ‘existência desse grupo social’, as dificuldades apontadas evidenciam a 

importância da construção de ações comuns, em um processo que possibilite o 

fortalecimento do CCPNT. 

Mediante o exposto, pode se destacar que, em ambos os Parques, o reconhecimento da 

‘existência desses grupos sociais’ implica no aprimoramento e revisão dos processos de 

estruturação, organização e de comunicação interna desses Conselhos. Porém, segundo uma 

estratégia de construção conjunta, no qual a administração do Parque e os Conselheiros, são 

convidados a se envolver e se apropriar desse espaço de construção coletiva. Em relação às 

premissas para existência do grupo social, o momento inicial de formação do grupo deve 

estar voltado para a busca da “identificação de objetivos comuns e definição de papéis, o 
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que permite que cada indivíduo expresse a sua possível contribuição para o fazer 

coletivo”. 

 

As condições essenciais que caracterizam a ‘existência do grupo social’ 

 

No Conselho de Gestão do PEPB, pode-se afirmar que o exercício da  

Transparência é uma condição que precisa ser estimulada no âmbito do Conselho e da 

administração do Parque a partir da criação de um sistema de comunicação eficiente que 

possa garantir o intercâmbio de    informações entre os integrantes do Conselho, e, portanto, 

divulgar amplamente as informações sobre o Conselho, o Parque e as respectivas decisões 

tomadas.   As Relações de confiança podem ser percebidas como em construção, por ser 

ainda recente o momento de reestruturação do Conselho do PEPB.  Quanto à condição de  

Reconhecimento da diversidade parece ainda limitada ao intercâmbio de ideias e opiniões, o 

que tende a uma dificuldade para se estimular o debate, a confrontação de ideias para o 

enriquecimento das discussões. Muitas vezes as discussões se caracterizam por uma 

dualidade: Conselheiros versus Chefe do Parque/Presidente do Conselho (posição 

institucional/INEA). Dessa forma, em relação à condição analisada de Compromisso 

evidencia-se uma dificuldade na busca do diálogo para o estabelecimento de acordos comuns. 

Por outro lado, alguns membros mais antigos, mais assíduos, buscam uma ação mais efetiva 

do Conselho, a partir do reconhecimento de interesses comuns, que possibilite, então, a 

construção de Plano de ações do Conselho.  

No Conselho de Gestão do PNT, a condição de Transparência é delineada por um 

sistema de comunicação conduzido pela administração da UC, através do email do grupo e 

das notícias pelo blog, com apoio do setor de Comunicação do PNT. Para o aprimoramento 

desse processo foi sugerido a disponibilização das Atas de maneira mais imediata e a criação 

de instrumentos de comunicação implantados e coordenados pelo próprio Conselho. Quanto à 

condição de Relações de confiança, esta é percebida comprometida com a não aceitação, por 

parte de alguns Conselheiros, de algumas instituições, em função de suas características 

institucionais. Em relação à condição de Reconhecimento da diversidade evidencia-se uma 

dificuldade de se estimular o debate, evitando-se a expressão dos diferentes interesses e 

conflitos.  O Conselho do PNT pode ser interpretado como “um espaço de informação, para 

se comunicar o que foi decidido”. Neste sentido, a condição de Compromisso parece 

prejudicada na medida em que o Conselho assume um papel mais de ouvinte, de 

“confirmadores” de decisões já tomadas.   



139 

 

 

 

Embora se constate o delineamento dessas condições essenciais de forma distinta nos  

Parques estudados. De uma maneira geral, pode se afirmar que as condições de 

Reconhecimento da diversidade, que se define pelos interesses diferenciados e de 

Compromisso, que diz respeito ao envolvimento nas decisões e nos pactos estabelecidos, em 

ambos os Parques, representam ainda desafios para a sua expressão no dia a dia desses 

Conselhos. E, portanto, o funcionamento desses Conselhos, em relação às condições 

essenciais que caracterizam a ‘existência do grupo social, evidencia uma dificuldade de 

representarem espaços de expressão de diferentes interesses, de construção contínua de 

diálogo, na busca de assegurar o compromisso e engajamento de todos.  

Neste sentido, em uma perspectiva da existência do grupo social, parece essencial 

que estes espaços sejam revistos no âmbito de suas estruturas de poder, para que se 

desenvolvam condições para que todos tenham voz para a ação, e possam exercer diferentes 

papéis e funções, na busca da autonomia do Conselho, e para que este se aproprie de sua   

própria dinâmica, enquanto grupo social. 

 

Leitura do Movimento do grupo social  

 

Dimensão individual   

 

Os Conselheiros entrevistados são integrantes do CCPEPB há mais de 2(dois) anos. 

Por outro lado, a frequência nas reuniões dos Conselheiros é irregular, com períodos de maior 

presença e outros de ausência. As ausências podem ser interpretadas como indicadores da 

desmobilização do Conselho. Isso porque, estas estão relacionadas à não valorização do 

espaço do Conselho pela administração do Parque, à falta de planejamento antecipado das 

reuniões, às dificuldades ainda existentes de comunicação dos Conselheiros pela Internet, às  

dificuldades financeiras para transporte e alimentação devido à dimensão territorial do PEPB,  

ao desconhecimento sobre o que é um Conselho e à limitada participação do Conselho nas 

decisões da gestão  da UC.  Esta interpretação é apoiada e reforçada pelos relatos dos 

Conselheiros que se percebem como “espectadores” no Conselho, não incluídos nas 

discussões para a tomada de decisões. A decisão, neste caso, é institucional, ou seja, do 

“Chefe do Parque”. Mas há uma expectativa de melhoria desse quadro em função da 

elaboração e implantação do Plano de Manejo e da reestruturação do Conselho.  

A maioria dos Conselheiros entrevistados do PEPB percebe terem sido atendidas as 

necessidades e interesses da Instituição de que fazem parte, pois o intuito de ingressar no 

Conselho está vinculado aos objetivos da Instituição. Por outro lado, os Conselheiros indicam 
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alguns fatores importantes para que se sintam motivados a fazer parte do Conselho. Estes 

fatores estão relacionados ao entendimento do Conselho como um espaço de comunicação, de 

discussão e de decisões (diálogo e transparência). Como sugerido por eles na proposta de 

“elaboração de um Plano de ação do Conselho que integre os diferentes olhares dos 

Conselheiros, a partir do estabelecimento de objetivos comuns”. 

          Mediante esse quadro, o movimento individual dos Conselheiros no Conselho do 

PEPB tem como base a identidade social desses Conselheiros, relacionada às suas histórias de 

vida, de “ligação” com a UC, tanto na condição de moradores, de representantes da população 

local como no desenvolvimento das suas atividades profissionais no Parque.   

   No Conselho de Gestão do PNT, os Conselheiros entrevistados também estão  há 

mais de 2 (dois) anos no Conselho. Mas no início da pesquisa, a frequência era ainda irregular 

e baixa nas reuniões do Conselho. Durante a pesquisa, essa situação foi modificada, ao se 

definir, em reunião do Conselho, que as reuniões iriam ocorrer no Parque Lage, como 

reivindicado pelos Conselheiros.  Os Conselheiros do PNT, de maneira geral, se percebem 

como especialistas em suas áreas de formação e com a função de dar suporte técnico à gestão. 

Nesse sentido, as Câmaras Técnicas são interpretadas como fóruns de participação e 

reconhecimento do Conselho.   

Os Conselheiros do CCPNT também reconhecem atendidas as necessidades e 

interesses da instituição a que se vinculam, isto é, justificadas pelas parcerias com o PNT e 

pelo fato de serem integrantes do Conselho, devido à importância do PNT para a área 

ambiental e para o Rio de Janeiro. Por outro lado, os Conselheiros ainda destacam algumas 

condições a serem implementadas para que se sintam motivados a fazer parte do Conselho. 

Estas estão relacionadas à consulta ao Conselho antes da tomada de decisões, ao 

enfrentamento de conflitos de interesses, à promoção de um conhecimento maior entre os 

membros do Conselho e à implantação de Câmaras técnicas.   

O movimento individual no Conselho do PNT pode ser traduzido pelo engajamento 

na temática ambiental, na medida em que os Conselheiros se percebem como úteis, 

contribuindo no processo de discussões especializadas para dar apoio às decisões da 

administração do PNT. Para os Conselheiros do PNT  fazer parte do Conselho representa um 

fator de valorização profissional, social e de credibilidade junto aos diversos segmentos 

sociais, pela grande importância do Parque tanto para o Rio de Janeiro como para o Brasil.  

           Assim, de maneira geral, ao se caracterizar esse movimento individual pela 

busca por pertencimento, de atendimento aos interesses individuais, de reconhecimento 

de seu valor e contribuição para construção coletiva, este se configura distintamente nos 
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Parques estudados.  Os Conselheiros do PEPB indicam exercer um papel mais “passivo” no 

Conselho, como foi mencionado por eles como “espectadores”, e, para eles, o Conselho não 

se configura ainda como um espaço de participação social, de livre expressão, de interlocução 

entre os vários interesses envolvidos, portanto de diálogo.  Os Conselheiros do PNT, por sua 

vez, manifestam o seu conhecimento na temática ambiental e reconhecem uma função de 

suporte técnico à gestão do PNT.   

Outro aspecto a ser destacado para a caracterização do movimento de cada 

Conselheiro é a importância social do Conselho e do Parque.  No PEPB, em geral, eles 

destacam o desconhecimento da população local tanto em relação ao Conselho, quanto ao 

Parque, sinalizando uma percepção limitada do valor e da relevância dessa UC pelos órgãos 

governamentais como pelos próprios moradores dessa região.  Por outro lado, para os 

Conselheiros do PNT, fazer parte do Conselho constitui uma possibilidade de reconhecimento 

e influência social, de grande visibilidade.  

  

 Dimensão grupal  

 

          O Conselho do PEPB, em sua autoavaliação em relação às categorias de análise do 

“movimento do grupo social na dimensão grupal”, aponta que a Participação grupal deve 

ser estimulada a partir da criação de instrumentos facilitadores para engajamento dos 

Conselheiros nas reuniões, para a discussão de assuntos de interesses comuns,      

incentivando-se o encaminhamento de informações e a consulta aos Conselheiros para tomada 

de decisões.  Quanto à Ação Comunicativa, os relatos dos subgrupos destacam que já 

conseguem estabelecer um diálogo entre os membros do Conselho, porém reafirmam ser 

importante a inclusão do Conselho no processo de tomada de decisões para a gestão da UC. 

Em relação às categorias de análise de Construção e Legitimação de Pactos autênticos, os 

Conselheiros mencionam um início de discussões para o estabelecimento de acordos, entre 

Conselho e Administração do Parque.  Mas ressaltam a necessidade do estabelecimento de um 

Plano de Trabalho do Conselho que venha a possibilitar a participação nas decisões e acordos, 

em prol das populações locais e do PEPB. 

  No Conselho do PNT, em relação à categoria de análise de Participação grupal, 

destacam a grande liberdade de expressão neste fórum. Por outro lado, alguns aspectos foram 

sugeridos para o aprimoramento da Participação grupal, como o estímulo à discussão de 

temas mais polêmicos, a garantia da execução das ações propostas pelo Conselho Consultivo 

e a disponibilização das informações a todos os Conselheiros, o que indica que este aspecto 
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ainda não está consolidado no processo do grupo. Quanto à Ação Comunicativa, os 

Conselheiros assinalam a importância de se incentivar a comunicação de “mão dupla”, 

apontando as mudanças constantes de gestor do Parque, como um elemento dificultador desse 

processo. E, eles reafirmam a relevância de se debater, discutir, expor assuntos polêmicos e 

conflitos latentes. Em relação às categorias de análise de Construção e Legitimação de 

Pactos autênticos, eles não se percebem fazendo parte da tomada de decisões, sugerindo a 

criação de Câmaras Técnicas como possibilidade de reverter esse quadro.   

Em ambos os Parques, uma das questões mais apontadas foi a participação não  

satisfatória no processo de tomada de decisões, o que indica ainda uma limitação do Conselho 

como um espaço de diálogo e de busca de acordos pactuados. E, portanto, o funcionamento 

desses Conselhos indicam ainda dificuldades em relação às categorias de análise de 

Construção e Legitimação de Pactos autênticos. Os gestores dos Parques são vistos ainda 

como “Chefes” com o poder de decidir sem consulta prévia. As instâncias gestoras das UC’s 

são interpretadas como representantes de um Estado, afastadas da realidade do Parque, 

autoridades formais “proprietárias” desse espaço público.  Neste sentido, o que se apresenta é 

um campo configurado por uma visão fragmentada da realidade, em que prevalecem 

iniciativas e interesses do Estado, reforçando uma conduta centralizadora do poder público.   

 

10.2  Análise do processo grupal- Conselhos do PEPB e do PNT  

 

Mediante o delineamento do processo grupal de cada Parque estudado, parte-se para 

traçar a seguir uma síntese desse processo em ambos os Parques, no sentido de se fazer um 

retrato dos pontos comuns, no intuito de se evidenciar a importância da leitura  dos Conselhos 

de Gestão de Parques como grupos sociais  em movimento. 

 A ‘existência do grupo social’ em ambos os Parques se configura a partir de objetivos 

individuais, dos interesses de cada instituição envolvida, o que evidencia que a formação dos 

Conselhos ainda não é determinada pela construção de objetivos comuns. Em uma análise das 

condições que caracterizam a ‘existência desses grupos sociais’, as informações não são 

amplamente disponibilizadas e divulgadas, não há uma preocupação com a estrutura e 

organização do Conselho como fórum que privilegie a gestão participativa.  

De acordo com o delineamento de cada Parque frente aos parâmetros teóricos 

analisados, constata-se a necessidade em se reforçar, em cada um dos Conselhos, segundo 

suas especificidades, um processo contínuo de capacitação dos Conselheiros para sua 

estruturação e organização.   O objetivo, a partir da  proposta da presente tese,  seria fortalecer 
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a formação do Conselho, na medida em que sejam criadas condições para que os Conselheiros 

explicitem os interesses individuais, definindo os objetivos comuns, as regras e as normas de 

funcionamento, se apropriando, assim, desta arena. No CCPNT se constata um histórico de 

capacitação dos Conselheiros no momento de sua estruturação, o que contribuiu para 

favorecer um posicionamento mais claro dos Conselheiros em relação às suas funções, bem 

como a participar mais efetivamente na construção do processo. Os dados obtidos indicam 

que esse processo de capacitação ao ser revisitado, pode construir um caminho que privilegie 

o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de atitudes e posturas alinhadas à gestão participativa 

e à construção do próprio grupo. Por outro lado, a recomendação de capacitação pelos 

Conselheiros parece indicar a importância de se desenvolver estudos que venham a auxiliar a 

reflexão mais aprofundada sobre este tema “Capacitação”, como, por exemplo, o foco em 

questões relacionadas à “representação individual” versus “representação institucional”, e que 

não foram objeto de estudo da tese, mas que parecem relevantes para ampliar a compreensão 

destas instâncias.   

Com relação ao ‘movimento do grupo social em sua dimensão individual’ tanto no 

CCPEPB como no CCPNT há ainda limitada participação na tomada de decisões e os 

Conselheiros não se percebem estimulados a dar opiniões e promover ações para consolidação 

do Conselho. Em ambos os Parques, os Conselheiros não se reconhecem como influência na 

gestão do Parque, e se percebem  afastados do processo. No CCPNT a possibilidade de 

participação nas decisões da gestão está configurada  pela constituição de Câmaras Técnicas. 

Um dos aspectos também a ser  destacado, no movimento individual  dos Conselheiros é o 

seu papel na comunicação e intercâmbio com a população local, bem como  para a 

valorização de cada Parque e  do próprio Conselho junto à sociedade. 

Finalmente,   em ambos os Parques,  os Conselheiros   apontam como caminho para o 

equacionamento de alguns problemas mencionados, a elaboração de um Plano de Trabalho 

que possibilite a  contribuição de cada um para a consolidação do Conselho.  

           Em relação ao ‘movimento do grupo social em sua dimensão grupal’ pode se destacar 

que os Conselhos de Gestão do PEPB e PNT apontam como ações propostas: a reativação e 

reestruturação das Câmaras Técnicas e a Criação de fóruns permanentes de discussão.  O 

Quadro a seguir apresentam essas ações e a tradução às categorias de análise propostas pela 

tese.  
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     Quadro XXI - Sistematização das Ações Propostas/ Categorias de análise - CCPEPB e     

     CCPNT 
CCPEPB - Ações Propostas CCPNT -  Ações Propostas Dimensão Grupal 

- categorias de 

análise 

- “Reativar os grupos de 

trabalho e Câmaras Técnicas”. 

- “Trazer as demandas da 

comunidade”.  

- “Elaborar formas 

institucionalmente eficientes de 

reivindicação de direitos”. 

 “Transferir problemas, os 

quais a administração do PEPB 

não possa resolver, para esferas 

superiores (a quem de 

direito)”. 

- “Criar maior abertura para discussão das 

questões pertinentes ao Parque”. 

-“Reativar as Câmaras Técnicas”; “Reestruturar as 

Câmaras Técnicas em áreas específicas de 

atuação”; “Criar fóruns permanentes de 

discussão”. 

- “ Possibilitar maior integração dos membros 

do Conselho”; “ Criar mecanismos de 

indicação e acolhida de novos Conselheiros. 

 

 

Participação 

grupal 

 “Criar um sistema de 

comunicação eficiente entre 

conselheiros”. 

- “ Criar informativo e site do próprio Conselho”. 

-“ Disponibilizar as informações antes e depois das 

reuniões”; “ Priorizar os temas a serem incluídos 

nas pautas, agilizando a discussão”; “ Planejar um 

calendário anual das reuniões”. 

- “Criar mecanismos de comunicação 

permanente com e entre Conselheiros”. 

Ação 

Comunicativa 

- “Implantar as decisões 

propostas pelo CCPEPB”.  

 “Reconhecer o Conselho como 

porta-voz dos assuntos 

relativos ao PEPB” 

-“ Participar  efetivamente das decisões da gestão 

do PNT”. 

-“ Criar mecanismos, além das Atas, nos quais o 

Conselho deve participar e   revelar seu 

posicionamento   perante ações específicas da 

gestão”.  

- “ Propiciar ações para o aumento do 

comprometimento por parte de Conselheiros”. 

- “Avaliar  constantemente o funcionamento 

do  Conselho”. 

- “ Criar um Plano de Ação do CCPNT”; “ Criar 

um  Plano de trabalho do Conselho do Parque”. 

- “ Criar mecanismos para acompanhamento 

das ações da gestão do PNT”. (“entendemos 

que o Conselho é consultivo, mas gostaríamos 

que as decisões  acordadas em reuniões fossem 

implementadas”) 

 

 

 

Construção de 

Pactos 

autênticos e 

 

Legitimação 

dos Pactos 

 

     

 Ao final do processo de autoanálise, os Conselhos tiveram como objetivo apontar ações 

prioritárias para a efetividade do Conselho de Gestão. As prioridades identificadas neste caso foram 

similares:   

1. Criar  grupos de trabalho e  Câmaras Técnicas.  

2. Otimizar instrumentos de comunicação.   

3. Construir  Plano de trabalho do Conselho. 

 

          Dessa forma, essas ações traduzidas a partir das categorias de análise propostas na 

presente tese, podem ser interpretadas pela busca de fortalecimento da Participação grupal, 

da Ação Comunicativa, da  Construção e da Legitimação de  Pactos autênticos. Além de 

consolidar as condições que caracterizam a ‘existência do grupo social’: Transparência, 
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Relações de confiança, Reconhecimento da diversidade e Compromisso, conforme 

interpretado nos  Quadros XXII. 

      

  Quadro XXII - Sistematização das Ações Prioritárias/ Categorias de análise - CCPEPB  e   

   CCPNT   
 

CCPEPB -  

Ações prioritárias  

 

CCPNT -  

Ações prioritárias 

Condições que 

caracterizam a ‘existência 

do grupo social’ - 

categorias de análise 

Dimensão 

grupal -

categorias de 

análise 

- “Criar grupos de 

trabalho”; “Reativar os 

grupos de trabalho e  

Câmaras Técnicas”. 

- “Renovar a composição do 

Conselho”.  

- “Reativar as Câmaras 

Técnicas”  

- “Ampliar a integração dos 

Conselheiros”. 

Transparência 

Relações de confiança 

Participação 

grupal 

 - “Tornar eficiente o 

grupo de e-mail, telefones 

e a rede social”. 

- “Criação   site e informativo 

do próprio CCPNT”.   

Transparência Ação 

Comunicativa 

- “Construir um Plano de 

trabalho” ; “ Discutir a 

formação e funcionamento 

de grupos de trabalho”.  

 

- “ Fazer o Planejamento 

Estratégico para ações do 

Conselho”; Criar um Plano de 

trabalho”. 

- “ Estimular requerimento das 

pautas e atos consolidados e 

cobrar a manutenção dessas 

ações que tornam o Conselho 

consultivo efetivamente ativo”. 

Transparência 

Relações de confiança 

Reconhecimento da 

diversidade 

Compromisso 

Construção de 

Pactos 

autênticos 

Legitimação dos 

Pactos 

 

  

Leitura do Processo grupal – grupo social em movimento? 

 

Em uma leitura do processo grupal, é possível afirmar que o maior desafio para a 

consolidação dos Conselhos de Gestão dos Parques analisados se refere ao próprio exercício 

do diálogo, para que estes funcionem, efetivamente, como arenas democráticas, nas quais 

todos do grupo tenham voz, explicitem seus diferentes interesses, em um exercício 

permanente, na construção e revisão contínua dos pactos sociais para o alcance dos objetivos 

comuns. Os Conselhos não se percebem e não se sentem “empoderados”, e o poder 

centralizado no “Chefe” do Parque, tende a limitar o processo participativo e a própria 

discussão sobre a gestão, reforçando uma relação de dependência e/ou de controle, 

principalmente com relação à não democratização de informações relevantes para o processo 

de tomada de decisões.  Neste sentido, constata-se uma lógica de gestão de legitimação do 

poder formal, em que vigoram paradigmas de uma gestão de controle, de fiscalização, de 

valorização da hierarquia (Presidente do Conselho/Chefe do Parque). Estas características 

configuram uma cultura que enfatiza a centralização dos processos de tomada de decisão, uma 
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incapacidade de se produzir coletivamente, onde a participação e a autonomia de todos os 

membros do grupo não são incentivadas no cotidiano da gestão.  Em decorrência disso, 

observa-se o não envolvimento ou um envolvimento limitado dos Conselheiros, o que vem a 

comprometer a garantia e a consolidação de planos e projetos que, em princípio, viriam a 

reforçar a proposta de gestão participativa. Assim, como romper essa lógica vigente? As ações 

propostas pelos Conselheiros indicam um caminho que venha a fortalecer a Participação 

grupal, a Ação Comunicativa, a Construção e a Legitimação de Pactos autênticos, 

identificados nas ações detalhadas no Quadro XXIII, como possibilidade de romper os 

paradigmas atuais que norteiam a atuação desses Conselhos e, portanto, a construção da 

parceira entre os atores envolvidos e o Estado. 

Neste sentido, os processos de autoanálise e de definição de ações prioritárias  

mostraram que esses Conselheiros requerem a aproximação entre os diferentes atores sociais 

envolvidos e a Administração de cada um dos Parques em um espaço de diálogo contínuo, na 

busca de soluções dos problemas comuns. Assim, reconhecem a possibilidade da vivência de 

uma nova lógica, a da construção coletiva, na qual os Conselhos de Gestão possam 

efetivamente  constituírem  espaços de diálogo, de acordos e parcerias na construção de ações 

comuns. O Quadro XXIII abaixo ilustra a demanda dos diferentes grupos pelo 

estabelecimento deste espaço de participação, de corresponsabilidade, em que cada um possa 

exercer um papel efetivo para uma gestão participativa e democrática, traduzida pelas 

categorias de análise propostas pela presente tese, em relação ao ‘movimento do grupo 

social’ na Dimensão grupal.  

    

Quadro  XXIII- Sugestões para melhoria do processo de funcionamento do Conselho de 

Gestão do Parque
121

 
CCCCPPEEPPBB  CCCCPPNNTT  

PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  GGRRUUPPAALL  

- “Realização de Capacitação do Conselho”.  

- “Reformulação das reuniões do Conselho, rever 

dia, horário, local”. 

- “Instalação de Infraestrutura adequada tanto 

para o Parque como para o Conselho”.  

- “Reestruturação do Conselho – pesquisa, 

consulta para ingresso de novos integrantes”. 

- “ Criação de   Conselhos por áreas e sedes –

maior visibilidade ao Parque e exploração das 

áreas “turísticas atraentes”. 

- “ Participação dos Conselheiros nas decisões, 

com ideias, opiniões, conhecimentos”. 

- “Realização de Capacitação do Conselho”. 

- “Reformulação das reuniões do Conselho, mais 

dinâmicas”. 

-“ Ampliação da participação – comunitária e dos 

Conselheiros”.  

- “Efetivação das Câmaras Técnicas, Espaço para 

participação, pois ‘o CCPNT é um grande 

condomínio do Rio de Janeiro”. 

- “Acompanhamento das decisões tomadas nas 

reuniões”. 

- “Valorização de cada Instituição que faz parte do 

CCPNT, pedir opinião, dar voz”.   

 

                                                           
121

Dados detalhados nos Apêndices 22 e 24. 
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AAÇÇÃÃOO  CCOOMMUUNNIICCAATTIIVVAA  

- “ Otimização da comunicação do Conselho”.  

- “A Administração do Parque responder    às 

indagações do Conselho”. 

- “Convite aos moradores para participar das 

reuniões e  ouvir as demandas”. 

- “Preocupação com a comunicação: - uso de 

uma linguagem  mais popular”. 

- “Criação de  um grupo de discussão na 

Internet”.  

 - “Confecção de  uma lista de todos os 

Conselheiros”.  

 

“ Otimização da comunicação do Conselho”. 

  

- “ Criação de um site do Conselho”.  

- “Construção de ferramentas próprias do 

Conselho, por exemplo: - trabalhar com grupo 

através do e-mail  

- “ Divulgação e disponibilização de 

informações sobre o Parque, sobre o 

Conselho”.  

CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  PPAACCTTOOSS  AAUUTTÊÊNNTTIICCOOSS  

- “Obediência absoluta às decisões do Conselho”. 

- “Formação de Câmaras Técnicas”.  

- “Estabelecimento de Governança pelo INEA”. 

- “Estabelecimento de Orçamento”. 

- “Finalização emergencial do Plano de Manejo”. 

- “Criação de Câmaras Técnicas,  mais técnicas e 

menos informais” . 

- “ Estabelecimento de alianças, parcerias com a 

população e empresas usuárias, buscar um olhar 

diferenciado  para o Parque Urbano”.   

 

 

LLEEGGIITTIIMMAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPAACCTTOOSS  

- “Resolução dos problemas sem  a presença do 

Administrador do Parque”. 

-  “Constituição de um Conselho com a presença 

de Conselheiros oriundos de diversos segmentos 

para dar respaldo às discussões e orientações”.  

- “Apresentação de diferentes  propostas – uma 

organização voltada para ações específicas.  

-  “Desenvolvimento de Projetos comuns, os  

Conselheiros devem pensar  soluções”. 

-  “Cultivo ao  engajamento e o envolvimento de 

cada Conselheiro”. 

- “Construção de um  Plano do CCPNT, com 

participação de cada um dos Conselheiros -  planos 

compartilhados”. 

-  “ Criação de ações conjuntas – Conselheiros e . 

Gestor do Parque”. 

 

 

          Frente a essa leitura, é importante assinalar que, embora a gestão dos dois Parques se 

caracterize a partir dessa lógica delineada acima e as ações priorizadas sejam semelhantes, 

cada Conselho apresenta um processo grupal distinto. Cada processo se configura pelo 

movimento individual de cada Conselheiro, pelo movimento grupal, do grupo como um todo, 

e pelo contexto social específico de cada UC (CAPÍTULO 7). 

          A leitura do processo do grupo no caso do CCPEPB indica estar este ainda em 

formação, não tendo sido possível até o momento, a constituição de um grupo que se 

reconheça e seja reconhecido através de suas ações, o que se reflete em um processo contínuo 

de reestruturação.  Tal aspecto é reforçado pela autoimagem de “espectadores da gestão”, não 

se reconhecendo, portanto, protagonistas do processo. Por outro lado, as ações propostas pelos 

Conselheiros podem ser interpretadas, a partir dos parâmetros conceituais da tese, como 

possibilidade de se estimular um espaço de diálogo e envolvimento dos diferentes segmentos 

sociais para a formação desse Conselho.   

Uma das sugestões encaminhadas pelos Conselheiros do PEPB, ao longo da pesquisa, 

foi a sua própria capacitação para a estruturação do Conselho. Porém, é importante assinalar, 
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como destacado anteriormente, que esta capacitação deve ser foco de estudos posteriores 

junto aos atores envolvidos, a fim de que se traduza e atenda às demandas dos Conselheiros. 

(Construção e Legitimação dos pactos) 

Em uma leitura do processo do grupo do CCPNT, este parece funcionar como suporte 

administrativo e técnico à gestão do PNT, a partir da parceria com o setor governamental  e  a   

da efetivação de Câmaras técnicas.  Os Conselheiros mostraram envolvimento e compromisso 

com o CCPNT e conhecerem os objetivos, normas, regras e função do Conselho. Por outro 

lado, os Conselheiros afirmam se sentirem ainda afastados da tomada de decisões, assinalando 

a participação limitada da população localizada no entorno da UC, a não discussão dos 

problemas do Parque nas reuniões do Conselho e a dificuldade de explicitação dos conflitos.  

Neste sentido, as ações priorizadas pelos Conselheiros indicam a necessidade de fortalecer o 

funcionamento do CCPNT a partir da construção contínua de diálogo, na busca de assegurar o 

compromisso e engajamento de todos nas ações pactuadas pelo Conselho.  

Mediante esse quadro, o processo grupal de cada Conselho configura-se de forma 

distinta. No caso do CCPEPB, pode se interpretar um movimento inicial de consolidação 

desse grupo social e do CCPNT, um movimento de apropriação desse espaço de construção 

coletiva. No entanto, é importante ressaltar que o processo grupal tem um caráter dinâmico, 

mutável e que o retrato delineado tanto do CCPEPB como do CCPNT está relacionado ao 

momento da pesquisa, bem como a confirmação dos dados pelos atores envolvidos na 

realização de sessões coletivas, o que foi objetivo da metodologia da tese.  

Dessa maneira, a presente pesquisa buscou responder o objetivo proposto da tese de 

interpretar o funcionamento dos Conselhos de Gestão dos Parques, enquanto grupo social, 

propiciando condições, através do arcabouço teórico-metodológico construído, para a reflexão 

acadêmica sobre o tema e para a autorreflexão desses Conselhos quanto à gestão participativa.   
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CAPÍTULO 11 

 

CONSELHOS DE GESTÃO DE PARQUES: GRUPOS SOCIAIS EM MOVIMENTO? 

 
 

A complexidade para mim é o desafio, não a resposta. Estou em busca de uma 

possibilidade de pensar através da complicação (ou seja, as infinitas inter-

retroações) através de incertezas e através das contradições. A ideia de 

complexidade comporta a imperfeição já que ela comporta a incerteza e o 

reconhecimento do irredutível. (MORIN, 2007, p. 102) 

 

 

Este capítulo final busca sintetizar alguns pontos centrais de discussão sobre os  

Conselhos de Gestão de Parques, a partir da pesquisa psicossocial  integrada, desenvolvida 

nessas UC´s, com o intuito de apoiar a  reflexão sobre a gestão participativa de  áreas 

protegidas. Essa discussão teve como base inspiradora o pensamento complexo de Morin, em 

uma abordagem em que “constatamos a inseparabilidade dos problemas, seu caráter circular 

ou em anel, cada um dependendo dos outros” (MORIN& KERN, 169). Portanto, a busca é 

trazer uma visão complexa,  de totalidade aberta, circular, capaz de propor novos  campos de 

investigação e de um questionamento constante sobre “verdades”.   

 

 

Conselhos de Gestão de Parques em uma abordagem psicossocial   

 

Os resultados da pesquisa vêm ampliar a discussão inicial da tese, que parte do 

reconhecimento que a realidade dos Conselhos de Gestão encontra-se ainda distanciada dos 

compromissos centrais das políticas públicas aplicadas às áreas protegidas
122

, no que tange à 

gestão participativa. Os dados obtidos ilustram um processo de gestão ainda centralizado ou 

limitado ao poder público, no qual os atores sociais envolvidos não parecem conseguir ainda 

compreender o seu papel, em termos de corresponsabilidade na gestão do patrimônio público. 

(IRVING, GIULIANI E LOUREIRO, 2006). As relações entre a administração do Parque e 

as lideranças locais, se caracterizam pela dualidade, Presidente do Conselho/Chefe do Parque 

X Conselheiros, em um processo de valorização  da hierarquia, o que tende a limitar o 

processo participativo e a própria discussão sobre a gestão, reforçando uma relação de 

dependência e/ou de controle, principalmente relacionada à não democratização de 

                                                           
122

 Sistema de Unidades de Conservação – SNUC (BRASIL, 2000; 2002), e do Plano Estratégico Nacional de 

Áreas Protegidas - PNAP (Brasil, 2006) principais políticas públicas de áreas protegidas, como mencionadas 

anteriormente, que representam as diretrizes legais norteadores da formação e do funcionamento desses 

Conselhos, em relação ao engajamento da sociedade no planejamento e a gestão democrática das Unidades de 

Conservação.  
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informações relevantes para o processo de tomada de decisões. Assim, por um lado, o Estado 

toma decisões, e é responsável pela condução da gestão. E,  por outro, os atores sociais 

envolvidos se sentem, frequentemente, excluídos do processo.  Este modelo de gestão parece 

indicar um pensamento dicotomizado, seja do homem com a natureza, seja do homem com 

seus “iguais” (humano-humano), na perspectiva de uma sociedade que não se reconhece no 

mundo e do mundo. (MORIN & KERN, 1995; 2007).  

 Os parâmetros conceituais construídos reafirmaram para a interpretação do 

funcionamento dos Conselhos, na presente tese, possibilitar um mapeamento amplo e 

complexo desse campo de interação social, delineando o movimento desses grupos sociais.  

Os principais pressupostos de pesquisa tiveram como ponto de partida o entendimento da 

necessidade de estabelecimento de relações dialógicas, na busca da participação dos 

diferentes atores sociais no processo de tomada de decisões, a partir da garantia da liberdade 

de argumentação, em um contexto de transparência.  Os resultados obtidos indicam que o 

funcionamento dos Conselhos de Gestão requer a busca de pactos sociais entre interesses e 

interpretações distintas da realidade, para a construção coletiva. Isso significa uma proposta, 

na qual o sentido de poder deve ser experimentado, compartilhado por todos e por cada 

membro do Conselho. Em ambos os Conselhos, a interpretação dos dados obtidos parece 

indicar a importância da Participação grupal e da Ação comunicativa para viabilizar a 

expressão dos interesses particulares e coletivos, no sentido de fortalecimento de 

representação coletiva. Além disso, nos Conselhos se reconhece a expressão dos conflitos 

como possibilidade para a construção de Pactos autênticos e Legitimação dessas ações 

acordadas. Portanto, parece também evidente o desejo dos atores sociais representados nos 

Conselhos, de exercer um papel mais ativo na gestão dessas UC´s, na medida em que estes 

propõem a construção planejada e estruturada de ações, efetivamente, com a participação do 

Estado e da Sociedade.  

Porém, o que se constata é a condução do processo de constituição e estruturação 

desses Conselhos, centrada no poder de decisão dos órgãos públicos administradores da UC, o 

que sugere uma valorização da hierarquia no cotidiano desses conselhos. Neste sentido, as 

razões para as dificuldades encontradas, ao que parece, são bem mais profundas do que se 

imagina, pois se encontram nos pressupostos que sustentam a maioria das culturas 

organizacionais burocráticas. Portanto, para a efetivação dos Conselhos, enquanto grupos 

sociais em movimento, pressupõe-se um amplo investimento do poder público  no sentido de 

transformação da cultura institucional. Isso porque, o funcionamento dos Conselhos de 

Gestão implica em um processo de diálogo, de construção coletiva, na busca de novos pactos, 
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que possibilitem rever sua estrutura sistematicamnete e sua forma de legitimação, 

possibilitando a vivência e a aprendizagem da interdependência e da participação no processo 

decisório, com base no compromisso e consciência de grupo.  

Por outro lado, é importante reafirmar que os resultados da pesquisa indicam a vontade 

da participação dos atores sociais no processo de gestão, o que parece ser fundamental para 

uma discussão mais qualificada sobre o estabelecimento de corresponsabilidade que possa, 

então, viabilizar um novo formato de gestão, diferenciado para cada UC. Nesta perspectiva, a 

constituição formal desses Conselhos deve ser reconhecida como uma construção coletiva. 

Estes Conselhos, então, “compreendidos como grupo social, campo de interação entre o 

individual e o coletivo, espaço dinâmico, de movimento contínuo, de interlocução entre os 

diferentes atores sociais”. (AYRES & IRVING, 2006, p.80) 

Frente a esse panorama, o que parece desafiante é o desenvolvimento de estudos sobre 

a dinâmica do grupo social  e a própria interpretação da relação sociedade-natureza  em novas 

bases, sob um olhar psicossociológico que inclua o ser humano e sua subjetividade, em uma 

construção compartilhada do espaço público
123

.  E que, por conseguinte, possibilite um 

caminho de mudança cultural e relacional no processo de gestão de áreas protegidas, para o 

entendimento da relação indivíduo-sociedade, buscando responder  “à questão de como o 

grupo se processa, superando contradições, até se tornar condição de conscientização de seus 

membros e, consequentemente, agentes históricos” (LANE, 1989b p.95). Dessa maneira, a 

presente tese traz, para a cena principal, a possibilidade de uma perspectiva de gestão que 

implique em investimento do indivíduo e do grupo no processo de reflexão e autorreflexão 

sobre o seu funcionamento. E, portanto, pressupõe que os atores sociais envolvidos sejam 

incluídos na formação e avaliação contínua dos Conselhos de Gestão. Concepção esta 

enfatizada pelos fundamentos teóricos e metodológicos da tese, na qual o ser humano é 

considerado como “produto e produtor”, “sujeito social do seu grupo” e “transformador de 

sua própria vida e da sua sociedade”. (LANE, 1989a) Uma abordagem psicossocial, que 
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 Na pesquisa realizada alguns exemplos podem ser citados como referência dessa abordagem, em que os 

atores se apropriaram do processo grupal, criando espaços de reflexão e tomada de decisões.  O primeiro, 

relacionado ao CCPEPB na sessão coletiva de apresentação dos resultados. O grupo de Conselheiros presentes 

apresentaram a proposta de criação de uma Câmara Técnica para acompanhamento do Plano de Manejo, que, até 

então, vinha sendo  conduzido pela instituição contratada para sua elaboração, sem participação efetiva do 

Conselho. Pelo e-mail do grupo, após o término da pesquisa, a pesquisadora pode acompanhar esse processo e 

seus desdobramentos, finalizado com a consolidação da  Câmara técnica Outros dois exemplos estão 

relacionados ao CCPNT. O Conselho solicita que a apresentação dos resultados da pesquisa seja feita na reunião 

de reestruturação do Conselho, manifestando a importância desses dados para esse momento de reflexão e 

organização do novo Conselho. E um segundo momento, o convite feito à pesquisadora para que fosse 

apresentada em maio de 2012, os dados da pesquisa em relação ao papel do Conselho definido pelos 

Conselheiros entrevistados  a fim de auxiliar a reflexão da Câmara Técnica sobre da participação do Conselho do 

PNT na Rio+20. 
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pressuponha a busca por ações conjuntas e, por conseguinte, a constituição de parcerias entre 

os atores sociais envolvidos e o Estado. Como reafirma El Andaloussi ( 2004) 

 

“Parceria não se reduz à participação, nem à cooperação. Os atores interessados 

(pais, docentes, tomadores de decisão, crianças) só resolverão seus problemas 

recíprocos se aceitarem construir a parceria. Intercâmbio permanente, confronto de 

pontos de vista e realização de ações comuns fazem parte dos mecanismos que 

permitem construir a parceria, a qual não é estabelecida por decreto, constrói-se a 

partir das convicções pessoais em um clima de confiança regrado por relações 

democráticas.” (EL ANDALOUSSI, 2004, p.134) 

 

Pesquisa psicossocial integrada - Desafios e possibilidades no campo da complexidade 

 

A concepção teórico-metodológica da presente tese se baseou na perspectiva de uma 

pesquisa psicossocial integrada, que buscou, de forma inovadora e desafiadora, articular teoria 

e prática, reflexões entre o saber científico e a prática, com foco na ação. E, desta maneira, a 

pesquisa de campo priorizou o envolvimento de todos os atores sociais, ou seja, de quem faz, 

de quem tem algo a dizer. (THIOLLENT, 1997. 2004; LANE, 1989a). Os parâmetros 

conceituais, considerados como categorias de análise, funcionaram como caminhos para se 

conhecer esse campo complexo, permeado por contradições e ambiguidades. Permitiram 

também o exercício da reflexão individual e coletiva sobre o funcionamento do Conselho, 

além de possibilitar o levantamento de problemas, tensões e sugestões para a melhoria do 

processo de funcionamento do Conselho
124

.  

Ao longo do processo de pesquisa de campo, um dos maiores desafios foi o 

movimento de interação constante entre a pesquisadora e os atores sociais envolvidos, na 

busca de se gerar e fomentar um locus efetivo de participação social. Nesse caminho, foi 

preciso ocupar diferentes espaços, exercendo o diálogo contínuo e a transparência. Para isso, 

foi importante a vivência do dia a dia dos Conselhos e dos Conselheiros
125

, o que resultou no 

estabelecimento de relações de confiança e respeito mútuo. A inserção da pesquisadora no 

campo se efetivou de forma gradativa, a partir do estabelecimento de “contratos psicológicos” 

individuais. As entrevistas, oficinas e sessões coletivas se caracterizaram pelo envolvimento e 

engajamento gradual dos envolvidos, através de discussões e reflexões críticas sobre o 
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 Dados detalhados nos Apêndices 22 e 24. 
125

 Embora registrado anteriormente, é importante ressaltar, que no período de fevereiro de 2001 a dezembro de 

2011, a pesquisadora participou de todas as reuniões e eventos promovidos pelos Conselhos e Administração da 

UC, de ambos os Parques. As entrevistas tiveram duração em torno  de 4 horas, sendo disponibilizada para cada 

Instituição uma manhã ou uma tarde. Além disso, a pesquisadora se colocou à disposição dos Conselheiros  para 

visitar, conhecer a instituição, realizando, assim, as entrevistas em local, data e horário acordados previamente. 
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funcionamento dos Conselhos, estes entendidos como grupos sociais em movimento. 

Portanto, um processo que buscou enfatizar a construção da parceria entre a pesquisadora e os 

atores sociais, a partir de condições que assegurassem que todos pudessem exercer o papel de 

protagonistas de um modo de “fazer pesquisa”, em uma postura que privilegiasse o agir 

comunicativo, em um espaço de diálogo e de livre expressão. Este processo de construção da 

pesquisa reafirmou, então, o valor de inovação da opção metodológica
126

 adotada:  ‘Contrato 

Psicológico’, ‘Comunicação’, ‘Processo de Feedback’ e ‘Decisões coletivas’ – para que fosse 

possível o estabelecimento de um processo dialógico. 

Nesse percurso, a pesquisa buscou não se limitar ao levantamento de dados, 

objetivando delinear condições para ampliar o conhecimento de todos (pesquisador e atores 

sociais envolvidos) sobre o funcionamento dos Conselhos de Gestão dos Parques estudados.   

Assim, os resultados obtidos ao serem compartilhados com os Conselheiros de cada Parque, 

permitiram a validade da construção teórica desta tese, como também a reflexão e a discussão 

de uma realidade social, no caso, a dinâmica dos grupos sociais, representados pelos 

Conselhos de gestão dessas UC’s. 

 Parafraseando Thiollent (2004, p.23), a busca, neste caso,  foi pelo  desenvolvimento 

de uma  ‘pesquisa psicossocial integrada’ que  “fosse mais dialógica”,  ao  possibilitar   

espaços que fomentassem a reflexão teórica e aplicada da pesquisa,  por  conseguinte, a 

aprendizagem conjunta. Neste sentido, não há conclusões finais, surgem da pesquisa novos 

questionamentos, reflexões e discussões. Isto porque, esta foi uma proposta de fazer coletivo, 

de inacabamento, que buscou contribuir para a construção  de um novo pensar. Como  afirma 

El Andaloussi (2004, p.172) “um modo de pensar  capaz de recompor o conhecimento 

dividido e de gerar uma nova ética na articulação entre teoria e prática, ação e saber, com o 

intuito de criar uma nova solidariedade entre os seres humanos”.  

 

(Re) pensando as políticas públicas de áreas protegidas: para avançar em uma nova 

perspectiva de gestão de Parques 

 
“a proposta de gestão participativa para as áreas protegidas requer um investimento 

no ser humano e no grupo, facilitando a descoberta de seu potencial,  promovendo 

atitudes, valores que favoreçam o exercício  pleno de  seu papel como agente 

transformador e  facilitador das relações interpessoais, na convivência social.”           

(AYRES & IRVING, 2006, p.78)  

 

                                                           
126

 Estas condições  formuladas pela pesquisadora estão definidas no Capítulo 8. 
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Como discutido, nesta tese, a construção das políticas públicas para as áreas protegidas 

no Brasil não resultou de um processo linear. Embora importantes avanços tenham ocorrido a 

partir do SNUC (BRASIL, 2000) e do PNAP (BRASIL, 2006), a implantação de espaços 

democráticos de gestão, como os Conselhos de UC’s, é ainda influenciada por modelos 

centralizadores, nos quais o Estado tende a se perceber como o único responsável pelo 

processo de gestão. E, frequentemente, apesar dos esforços de alguns gestores públicos, o 

discurso democrático (expresso em leis e ações governamentais formais para o fortalecimento 

dos Conselhos) não é sempre acompanhado por uma prática sintonizada com este 

compromisso. 

Nesse sentido, a construção de um referencial capaz de iluminar esse campo complexo 

das ciências humanas e sociais, visou trazer para a cena principal, na análise dos Conselhos de 

Gestão, o grupo social como campo das relações sociais, de subjetividades, que pressupõe o 

esforço de cada um e do grupo para lidar com os conflitos, representados pelos diversos 

interesses expressos nesta arena social.  Assim, conceber os Conselhos de Gestão de Unidades 

de Conservação como grupos sociais, arenas de múltiplos interesses, possibilita a ampliação 

do entendimento destas instâncias na perspectiva democrática, o que tende a contribuir para a 

inovação em políticas públicas de proteção da natureza. Isto porque, enquanto os Conselhos 

forem considerados apenas como instâncias operacionais e formais de gestão, sob o domínio 

do Estado, não será possível a sua interpretação no plano complexo das relações humanas.  

Em ambos os Parques estudados,  tendo como ponto de partida a Psicologia Social e 

os estudos sobre Processos Grupais,  os pressupostos da tese parecem ser reafirmados. Isto 

porque,  para a gestão participativa de Parques é necessário um processo de mudança cultural 

e relacional, que considere a complexidade da dinâmica do grupo social. E para que esta 

mudança se efetive, é essencial que compromissos sejam construídos, conjuntamente, com os 

diferentes segmentos da sociedade, e estes sejam permanentemente revisitados, por todos os 

envolvidos, o que imprime sentido à proposta de gestão participativa. Nessa perspectiva, o 

que está em pauta é uma mudança nas orientaçoes das políticas públicas de proteção à 

natureza, para que as relações entre os diferentes atores envolvidos na gestão de UC’s, no 

caso particular da tese, os Parques, resultem, efetivamente, em parcerias entre Sociedade e 

Estado. Uma parceria construída a partir de valores e crenças, que de acordo com a orientação 

da presente tese, deve ser alicerçada por algumas condições essenciais:  

Transparência, a partir do compartilhamento e circulação de informações qualificadas sobre 

a gestão.  
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Relações de confiança, a partir de relações interpessoais próximas e de respeito, em um 

clima de confiança recíproco. 

Reconhecimento da diversidade, por meio da expressão e confrontação das diferenças, em  

uma prática no cotidiano da gestão. 

Compromisso, através do convite à ação coletiva e a corresponsabilidade. 

E, como esclarece Morin e Kern (1995), a democracia “exige simultaneamente 

consenso e conflitualidade, é muito mais que o exercício da soberania do povo. É um sistema 

complexo de organização e de civilização que alimenta (ao alimentar-se dela) a autonomia de 

espírito dos indivíduos, sua liberdade de opinião e de expressão”. (MORIN & KERN, 1995, 

p.119). As contradições e ambiguidades se refletem na prática desses Conselhos, que visam a 

atender a um requisito legal, mas nem sempre estão configurados para atender às demandas 

sociais envolvidas. Assim, a proposta de gestão participativa, em um olhar psicossocial, não 

se pode reduzir a uma abordagem técnica de processo, mas deve envolver uma concepção que 

favoreça a expressão do movimento do grupo social. Dessa forma, conceber os Conselhos de 

Gestão de Unidades de Conservação como grupos sociais e arenas de múltiplos interesses 

possibilita a ampliação do entendimento destas instâncias e tende a contribuir para a inovação 

em políticas públicas de proteção da natureza. Isto porque, enquanto os Conselhos forem 

considerados apenas como instâncias operacionais e formais, não será possível a sua 

interpretação no plano complexo das relações humanas, o que tende a inviabilizar a sua 

consolidação como fórum participativo. Portanto, a efetivação dessas condições e dos demais 

parâmetros delineados na presente tese na dinâmica do grupo social, constitui  uma proposta 

desafiadora que tende a possibilitar o fortalecimento dos diferentes coletivos constitutivos do 

Conselho de Gestão e também romper o discurso normativo para o delineamento da gestão 

participativa, em um processo contínuo, a médio e a longo prazo.  Assim, pode-se afirmar que 

a consolidação do Conselho de Gestão, segundo os fundamentos propostos na tese, representa 

uma possibilidade para o exercício da gestão participativa da natureza, para a construção 

qualificada da participação dos diferentes atores sociais no processo de tomada de decisões e 

para a construção da parceria Estado-Sociedade, em novas bases.    

Nesse  contexto, a partir da concepção teórica proposta pela  tese, um desafio parece 

ser  a análise do movimento do grupo social, fazendo emergir os seguintes questionamentos: 

Quem é esse grupo? Como escolhe funcionar? Qual a sua história, suas demandas, suas 

inserções sociais/institucionais? As respostas a estas questões  não sao definitivas, esse é um 

processo inacabado, de construção permanente,  com a crença no fazer coletivo, na 
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possibilidade de se promover mudanças nas organizações, nas sociedades. “As sociedades que 

não sonham são sociedades que morrem. Tomemos, portanto, partido pelo vivo enquanto 

ainda for tempo”. (ENRIQUEZ, 2002, p.22). Neste sentido, a presente tese busca fazer 

emergir um importante debate sobre como lidar com os desafios a respeito da gestão dos 

Conselhos de UCs, e também favorecer a reflexão e um questionamento contínuo em novas 

pesquisas sobre o objeto de estudo da tese: Conselhos de Gestão de Parques, grupos sociais 

em movimento?    
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