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RESUMO  

A participação social por meio dos Conselhos nas áreas protegidas permite envolvimento local 

e se tornou uma importante ferramenta de diálogo e transparência entre o Governo e a 

sociedade. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9.985/2000), que regulamenta 

a criação, implantação e funcionamento das áreas protegidas estimula o envolvimento local, 

principalmente através dos seus conselhos, nos seus processos decisórios. Dessa forma, a 

percepção e o entendimento da Unidade de Conservação pelos conselheiros ganha destaque e 

chama a atenção para o foco de sua existência. O Parque Estadual Mata do Limoeiro (MG), 

possui Conselho consultivo desde 2014. Este texto busca entender a percepção dos conselheiros 

do Parque sobre seu engajamento e sobre a importância do conselho e do próprio parque no 

desenvolvimento das políticas ambientais que conduz.   
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1 INTRODUÇÃO  

Os mecanismos de participação pública vêm crescendo e se diversificado desde a 

Constituição de 1988 e têm agregado valor e acrescentado importantes inovações ao debate 

desta temática, permitindo o envolvimento da população no desenvolvimento das políticas 

públicas de uma forma geral, e particularmente, nos assuntos ambientais. Os diversos Conselhos 

ligados aos órgãos de Meio Ambiente são uma forma de participação e governança que 

envolvem diversos atores sociais. São formados por órgãos públicos, setores empresariais e 

organizações da sociedade civil, que, em tese, envolvidos num debate político, buscam por 

soluções para o uso dos recursos naturais e para a recuperação dos danos ambientais. Trata-se 

de um excelente instrumento de exercício da democracia, da cidadania e De controle social, em 
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que pese toda a complexa rede de interesses e contradições destes mecanismos de participação. 

A governança pública é um dos principais fatores que favorece o fortalecimento do Estado de 

Direito democrático. Por meio dela, é possível garantir espaços de debate e aperfeiçoamento de 

políticas ambientais. Para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD a 

governança é um mecanismo de promoção da cidadania. Ela “promove a igualdade, a 

participação, o pluralismo, a transparência, a responsabilidade e o Estado de Direito, de forma 

efetiva, eficiente e duradoura.” (PNUD,2009).  

Assim, para se constituir uma boa governança torna-se imprescindível a formação de 

espaços de debate que empoderem a administração das UCs, ampliem o debate entre Governo 

e população e promova a sustentabilidade (SOUSA, 2014).  

Atualmente o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) estabelece 

normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação no Brasil de forma 

integrada, visando normatizar e contribuir para a manutenção e restauração da diversidade 

biológica dos ecossistemas naturais, promovendo o desenvolvimento sustentável e protegendo 

paisagens naturais pouco alteradas de notável beleza cênica. Estas áreas protegidas precisam de 

Conselhos para efetivar princípios de boa governança. Eles são meios para fortalecer o vínculo 

entre a sociedade e as Unidades pois engrandecem os debates sobre tais políticas públicas e 

contribuem no seu aperfeiçoamento (SÁNCHEZ, 2013).   

 O Objetivo deste texto é discutir a percepção dos Conselheiros do Parque Estadual Mata 

do Limoeiro sobre a importância do Conselho como espaço de participação pública e como 

fórum de articulação e governança da Unidade de Conservação.   

Esta pesquisa é de grande valia para o PEML. Ela traz elementos sobre a percepção dos  

Conselheiros e por meio destes contribui para o aperfeiçoamento do processo de formação do 

Conselho e das oficinas de capacitação. Ainda, ao refletir sobre o papel do Conselheiro, 

possibilita vislumbrar projetos, ideias e debates que permitem compreender elementos da 

complexa relação social (MORIN, 2003) entre o Parque, seus conselheiros e os diversos 

públicos de interesse, possibilitando a reflexão sobre mecanismos mais efetivos de participação 

e o fortalecimento de um modelo de governança democrático e diverso.    

  

2  MATERIAL E MÉTODOS  

Este texto sistematiza um estudo de caso construído por meio da realização de uma 

pesquisa descritiva quantitativa não probabilística por julgamento. Ela foi realizada por meio 

da aplicação de um questionário estruturado auto respondido composto por nove perguntas com 
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opções de respostas esquematizadas segundo a escala likert, apresentando uma faixa linear de 

1 a 5. Nesta, o numeral 1 representa a menor intensidade e 5 a maior intensidade. Os dados 

desse diagnóstico foram tabulados com Excel.   

Foram aplicados 16 questionários. Atualmente, o Conselho Consultivo do Parque possui 

19 integrantes. Assim, a amostra é composta de 84% dos Conselheiros. A pesquisa foi realizada 

no dia 4 de julho de 2019, durante a 19º reunião ordinária do Conselho do Parque, ocorrido na 

Igrejinha do Morro Redondo, um dos atrativos da área de amortecimento da UC.  

  

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Todos os participantes que responderam à pesquisa afirmam que conhecem os motivos pelos 

quais o Parque foi criado. Para facilitar a interpretação dos dados, as oito questões foram 

classificadas em duas dimensões: a primeira, relativa à avaliação do Parque e do Conselho e a 

segunda sobre o inerente à participação do Conselheiro.  

 

Gráfico 1- Avaliação do Parque e do Conselho  

Fonte: elaborado pelos autores, 2019.  
  

Ao avaliar esta dimensão, a média de avaliações positivas (4 e 5) correspondem a 95,3% das 

respostas. Na avaliação média da dimensão demonstrada no gráfico 2 a média de avaliações 

positivas (4 e 5) corresponde a 85,9%.  

 



 

INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS - Campus Bambuí 

V Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação (SEP) 

ISSN 2594-5726 

 
 

4 

 

 

Gráfico 2 - Avaliação da própria participação e engajamento nas atividades do Parque  

Fonte: elaborado pelos autores, 2019. 
  

4  CONCLUSÕES  

 

É possível concluir que o Conselho é composto por integrantes que têm percepções 

diferentes quanto a avaliação do Parque (e do próprio conselho) e sobre seu próprio 

engajamento. Declaram-se inteirados sobre a importância do Conselho e a função de sua 

existência e afirmam ciência acerca do entendimento sobre a sua função na gestão do Parque.   

Entretanto, um gargalo observado é relativo à própria participação, indicador com a 

menor performance apresentada (gráfico 2). Isso possivelmente deve-se a diversos fatores como 

o envolvimento com outros deveres relativos às instituições que os indicam ou a impossibilidade 

de um envolvimento mais efetivo por outras ocupações profissionais. Todavia, é preciso 

pesquisar mais profundamente em outro estudo para entender melhor este ponto. Esta é uma 

limitação desta pesquisa.  

Os Conselheiros demonstram conhecer o papel do Parque e de seu Conselho. A 

frequência de notas positivas para estas variáveis aponta para uma satisfação em relação ao 

trabalho realizado pela Unidade de Conservação. No entanto, criticam o próprio engajamento.  

O Conselho possui importante papel para o real cumprimento de função social do 

Parque. É um mecanismo fundamental de controle social e democratização, uma ferramenta 

privilegiada de participação pública e de estreitamento de laços entre órgão gestores de áreas 

protegidas, o território do seu entorno e seus stakeholders.    
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