


Populações Tradicionais, uso e 
manejo de recursos naturais 
em áreas protegidas na 
Amazônia
Dra . Regina Oliveira da Silva 



Entrando nas unidades de 
conservação...

Ué, pode ter gente morando, 
usando recursos naturais e 
mesmo assim ter 
biodiversidade????



Conceitos e Definições



“A variabilidade de organismos vivos de todas as origens,
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres,
marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a
diversidade dentro de espécies, entre espécies e de
ecossistemas” (SNUC).

Biodiversidade (Diversidade Biológica)



SNUC

Unidades 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”.



Políticas públicas
“São conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo

Estado diretamente ou indiretamente, com a participação de entes
públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de
cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social,
cultural, étnico ou econômico.

As políticas públicas correspondem a direitos assegurados
constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por
parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos
das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais”.



Gestão

“É o conjunto de ações, métodos e
processos de direção, organização,
assimilação de recursos, controle,
planejamento, ativação e animação
de uma empresa ou unidade de
trabalho”.



GESTÃO AMBIENTAL

Requer a integração e a participação tanto dos gestores quanto dos
grupos sociais envolvidos/impactados pela criação da unidade de
conservação;

É UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA DE PACTOS SOCIAIS;

•"gerir" ou "gerenciar" significa saber manejar as ferramentas existentes
da melhor forma possível e não necessariamente desenvolver a técnica
ou a pesquisa ambiental em si.



Gestão Participativa

São métodos que permitem,ensejam aos
comunitários, à sociedade civil organizada, às
ONG’s e outros agentes/atores interessados a
possibilidade de influenciar no processo da
tomada de decisão;

De participar democraticamente; de defender
seus pontos de vista sobre a administração,
manejo e outras formas de intervenção, nos
espaços públicos .

EX. Conselhos das Unidades de Conservação.



ASPECTOS POSITIVOS

- Poder público comprometido com a sociedade civil e parceira em
alguns casos;

- Algumas experiências criam práticas possíveis de replicar; abrem
espaços de garantia de direitos e de inclusão social (desdobramentos
em outras - áreas de interesse coletivo e individual);

- Apropriação dos meios de participação;

-Sensibilização dos atores envolvidos (comunidades, gestores, setores
produtivos, poder publico, sociedade em geral);

- Inclusão social (desdobramentos em outras áreas de interesse
coletivo e individual).



• Falta de informação.  Falta de confiança nos gestores, administradores;
• Descontinuidade, interrupção da experiência;
• Falta da participação política e de incentivo;
• Surgimento de demandas  mas  poucos recursos e vontade de realizar 

coisas;
• Estado repassa suas responsabilidades, sem articulação de uma política 

regional;
• Algumas experiências não constroem políticas públicas e não 

interferem nas causas;
• Pouca articulação da sociedade com o Legislativo, redes, fóruns, etc.;

• Movimentos sociais com demandas de capacitação.

ASPECTOS NEGATIVOS



Participação

“Do latim participatĭo, a participação é a ação e o efeito de participar
(tomar parte, intervir, compartilhar, denunciar, ser parte de)”.



Moral da história: 

TODOMUNDO culpou ALGUÉM quando NINGUÉM fez o que 
QUALQUERUM poderia ter feito.

Era uma vez quatro pessoas: TODOMUNDO, ALGUÉM, QUALQUER
UM e NINGUÉM.

Havia um importante trabalho a ser feito e TODOMUNDO acreditava

que ALGUÉM iria executá-lo.

QUALQUERUM poderia fazê-lo, mas NINGUÉM o fez.

ALGUÉM ficou aborrecido com isso, porque entendia que sua

execução era de responsabilidade de TODOMUNDO.

TODOMUNDO pensou que QUALQUERUM poderia executá-lo, mas

NINGUÉM imaginou que TODOMUNDO não faria.



PARTICIPAÇÃO

•Participação é um dos cinco princípios da democracia;

•Participação em todos os níveis, sem exclusão de
nenhum grupo social, sem limitações que restrinjam o
direito e o dever de cada pessoa tomar parte e se
responsabilizar;

•A participação deve ser uma oportunidade efetiva,
acessível a todas as pessoas;



Recurso natural cada bem e serviço que surge da
natureza de maneira direta, ou seja, sem a
necessidade de intervenção humana. Estes recursos são de vital
importância para o desenvolvimento do ser humano, uma vez que
permitem obter alimentos, produzir energia e subsistir (sobreviver)
em termos gerais.

Recursos Naturais



Manejo
É o ato de intervir, ou não, no meio natural com base em conhecimentos
natural, científicos e técnicos, com o propósito de promover e garantir a
conservação da natureza.



Os territórios extrativistas existentes no Estado do Pará: mais de um
quarto do seu território, ou 31 milhões de hectares, estão sob gestão
comunitária de aproximadamente 500 mil produtores agroextrativistas
e florestais;

Eles estão organizados em diferentes modalidades de uso e manejo de
recursos naturais, que expressam a diversidade biológica e
socioambiental dos ecossistemas e regiões que compõem o Estado.

TERRITÓRIOS EXTRATIVISTAS



UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL



Obrigada!
oliveira@museu-goeldi.br


