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1. Introdução
2 3DUTXH 1DFLRQDO GDV 6HPSUH9LYDV 3169  RFXSD XPD
iUHDGHKHFWDUHVQD6HUUDGR(VSLQKDoR )LJXUD FDdeia montanhosa localizada no planalto Atlântico, que se estende
SHORVHVWDGRVGH0LQDV*HUDLVH%DKLDSRVVXLQGRLQÁXrQFLDGRV
ELRPDV0DWD$WOkQWLFD&HUUDGRH&DDWLQJD1RFDVRGR3169
ocorre o domínio do Cerrado. Em sua composição incluem mata
densa de fundo de vale, campos rupestres de altitude e uma
JUDQGHFRQFHQWUDomRGHQDVFHQWHVHQWUHHODVLPSRUWDQWHVDÁXHQWHVGR5LR-HTXLWLQKRQKD23169pXPDGDV8QLGDGHGH&RQservação (UC) existentes dentro da Reserva da Biosfera da Serra
do Espinhaço. Ocupa parte dos municípios mineiros de Olhos
'·ÉJXD%RFDL~YD%XHQySROLVH'LDPDQWLQD'HDFRUGRFRPD
divisão regional do Brasil realizada pelo Instituto Brasileiro de
*HRJUDÀDH(VWDWtVWLFD ,%*( GRVPXQLFtSLRVLQFOXtGRVQRSHrímetro do Parque, os dois primeiros integram a Mesorregião do
1RUWH GH 0LQDV %XHQySROLV D 0HVRUUHJLmR &HQWUDO 0LQHLUD H
Diamantina, a Mesorregião do Jequitinhonha.
1DUHJLmRRQGHR3169HVWiLQVHULGRRFRUUHUDPGHOLPLWDo}HV
GRWHUULWyULRFRPDÀQDOLGDGHGHGHVHQYROYHUSROtWLFDVS~EOLFDV
de promoção do desenvolvimento rural. Por meio do Programa
de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (Pronat),
instituído em 2003, foram criados os chamados “Territórios Rurais” na região. Trata-se do Território Rural do Alto Jequitinhonha, criado em 2003 e priorizado em 2008 para ser incorporado
ao Programa Territórios da Cidadania (PTC), transformando-se
em Território da Cidadania Alto Jequitinhonha, e do Território
da Cidadania Sertão de Minas, sendo que todos os municípios
LQFOXtGRV QR SHUtPHWUR GR 3169 LQWHJUDP HVWHV WHUULWyULRV
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Diamantina está inserida no Território Alto Jequitinhonha, que
DEUDQJHXPDiUHDGHNPòHpFRPSRVWRSRUPXQLFtSLRVDRSDVVRTXH%RFDL~YD%XHQySROLVH2OKRV'·ÉJXDHVWmR
inseridos no Território Sertão de Minas, que abrange uma área de
NPòHpFRPSRVWRSRUPXQLFtSLRV
O Parque se enquadra na categoria de território enquanto
ordenamento espacial, uma vez que se trata de um território concreto, ocorrendo delimitação no espaço físico. Aí também estão
os territórios historicamente estabelecidos que existem no entorQRGR3169HTXHVmRKDELWDGRVWUDGLFLRQDOPHQWHSRUGLYHUVDV
comunidades, como é o caso dos territórios quilombolas e as
localidades onde os pequenos posseiros desenvolvem tradicionalmente atividades agrícolas e pecuárias, garimpo artesanal e
H[WUDWLYLVPRYHJHWDOSULQFLSDOPHQWHGDVÁRUHVFRQKHFLGDVFRPR
VHPSUHYLYDV-iRFDVRGRVWHUULWyULRVEHQHÀFLiULRVGDVSROtWLFDV
públicas de desenvolvimento rural, como é o caso do Território
da Cidadania Alto Jequitinhonha, enquadram-se na categoria de
território para indução de política pública.
Este texto pretende reconstituir os processos históricos que levaram à implementação das políticas públicas de conservação da
biodiversidade e de desenvolvimento rural de enfoque territorial,
FRQVLGHUDQGRRVFRQÁLWRVHDVDGDSWDo}HVTXHHVWLYHUDPHPFXUVR
HTXHFRQIRUPDPDDomRS~EOLFDQDUHJLmRGR3169,QWHUHVVDQRV
HVSHFLÀFDPHQWHFRPSUHHQGHURSDSHOGR(VWDGRHGRVDWRUHVORcais no processo de implementação destas políticas, investigando
os possíveis processos de integração, bem como as contradições
existentes e como estas impactam o curso da execução.
7RPDUHPRVFRPRUHIHUrQFLDDSHQDVDiUHDGR3169TXHHVWi
inserida no município de Diamantina, considerando, assim, o Território Alto Jequitinhonha como recorte de estudo da política de
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GHVHQYROYLPHQWR UXUDO$ GHÀQLomR GHVWH WHUULWyULR SDUD HVWXGR
parte da constatação de que muitas das questões que envolvem o
3169VHHQFRQWUDPQRPXQLFtSLRGH'LDPDQWLQDSRUH[HPSORD
existência dos territórios quilombolas e a demanda por recategoUL]DomRGD8&1RWDVHTXHRFRUUHXPDVREUHSRVLomRGHWHUULWyrios, considerando as diferenciações conceituais já mencionadas:
o território como categoria de ordenamento espacial, expresso no
3169HVWiVREUHSRVWRDRWHUULWyULRHQTXDQWRFDWHJRULDGHLQGXção de política pública, expresso nos territórios Alto Jequitinhonha e Sertão de Minas.
Figura 1: /RFDOL]DomRGR3DUTXH1DFLRQDOGDV6HPSUH9LYDV

Fonte: Elaboração dos autores, a partir de dados do ICMBio (2019).
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1RTXHVHUHIHUHDRUHFRUWHWHPSRUDORIRFRGDDQiOLVHSHUSDVVDRVDQRVTXHYmRGHDRTXHFRPSUHHQGHDHVcolha e priorização do Território Rural Alto Jequitinhonha a ser
incorporado ao PTC, criando o Território da Cidadania Alto Jequitinhonha, e seu processo de implementação, bem como as
Do}HVGHLPSODQWDomRGR3169FRPrQIDVHQRSHUtRGRSyV
O interesse em abordar a questão da conservação junto ao
GHVHQYROYLPHQWRUXUDOQDUHJLmRGR3169SDUWHGDFRQVWDWDomR
da necessidade de implementar políticas públicas de conservação considerando as dimensões social, econômica e política presente nos territórios, bem como as possibilidades de integração
entre as políticas, de modo que as necessidades de reprodução
cultural, social e econômica das comunidades envolvidas sejam
FRQWHPSODGDV H DV 8&V QmR ÀTXHP DOKHLDV DR FRQWH[WR UXUDO
(VALLEJO, 2002).
Este capítulo traz inicialmente uma discussão acerca das
abordagens de análise da ação pública no tocante ao processo
de implementação, sendo também apresentados os procedimentos metodológicos que conformam o trabalho. Em seguida
serão apresentados os levantamentos acerca da dimensão histórica concernente à implementação das políticas de desenvolvimento rural, expressa no território Alto Jequitinhonha, e de
conservação da biodiversidade, a partir do processo que culmiQDQDFULDomRGR31693RUÀPDQDOLVDUHPRVDVSROtWLFDVS~blicas de conservação da biodiversidade e de desenvolvimento
UXUDOQDiUHDGR3169VHQGRTXHQHVVD~OWLPDVHomRWUDWDUHPRV
HVSHFLÀFDPHQWHGDVTXHVW}HVGDLQWHJUDomRGDVSROtWLFDVS~EOLFDVQDIDVHGHLPSOHPHQWDomRGRSDSHOGRVDWRUHVHGRVFRQÁLtos, contradições e mecanismos de adaptação que possibilitam
a execução ação pública.
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2. Referencial teórico e metodológico
2.1 A análise da implementação da ação pública
Acerca dos modelos de análise da implementação de políticas públicas, pode-se considerar duas abordagens (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012). A primeira, denominada como top-down
(“de cima para baixo”), tem como foco a análise do processo de
implementação a partir de uma decisão política centralizada de
´FLPDSDUDEDL[Rµ1DGpFDGDGH3UHVVPDQH:LOGDYVN\
  QRWDUDP RV IUDFDVVRV GH XP SURJUDPD GH DomR IHGHUDO
cujo objetivo era o desenvolvimento local. A atenção desses autores, e daqueles que seguiram essa perspectiva de análise, focou
na medição das discrepâncias entre, por um lado, uma decisão
política formal materializada por um programa de ação concreto e, por outro, as práticas observadas localmente, ou seja, a
LPSOHPHQWDomRUHDOGRSODQRGHDomR1DDERUGDJHPtop-down,
essa diferença entre as intenções e os resultados é considerada
como anomalias que o analista tem que revelar e solucionar. Por
exemplo, para Pressman e Wildavsky, uma das principais falhas
é a falta de recursos disponíveis para a boa aplicação das medidas de ação pública. Uma outra explicação do mau sucesso
dos programas é que muitas vezes a formulação deles é muito
geral e muito vaga: quanto mais claras e precisas as determinações contidas nos planos e nos resultados almejados, maior a
possibilidade de êxito na implementação das políticas públicas.
Assim, nessa abordagem top-down, a fase de implementação é
considerada apenas como uma prática administrativa visando
resolver os problemas de efetividade dos programas de ação
S~EOLFD DQDOLVDGRV 1RWDVH TXH QHVVD SHUVSHFWLYD TXDOTXHU
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conteúdo político da fase de implementação da ação pública
está esvaziado, desconsiderando a multiplicidade de atores de
diferentes tipos de instituições que possuem interesses distintos
+$66(17(8)(/ 1HVVDYLVmRDGPLQLVWUDWLYDHQRUPDtiva, os tomadores de decisões controlam os processos organizacionais, políticos e tecnológicos que levam à implementação,
LQÁXHQFLDQGRGHFLVLYDPHQWHHVVHSURFHVVR
A abordagem de análise da implementação de políticas públicas top-down foi criticada por autores que focavam a
atenção sobre a ausência de perspectiva crítica da decisão feita
XQLFDPHQWHQRQtYHOGHFLPDGR(VWDGR(À]HUDPVXUJLUXPD
corrente sociológica que inverte a perspectiva analítica (HAS6(17(8)(/  /$6&280(6 /( *$/Ë6   1HVVD
abordagem, chamada de análise bottom-up (de baixo para cima)
de implementação de políticas públicas, os pesquisadores se
SUHRFXSDPFRPRVFRQWH[WRVHHVSHFLÀFLGDGHVORFDLVQRVTXDLV
a política está sendo implementada. Eles focam nas questões
de apropriação dos programas de ação pública pelos atores
que devem aplicar as leis, e como os atores da implementação
SRGHP LQÁXHQFLDU D UH IRUPXODomR GD DomR S~EOLFD 1HVVD
perspectiva, a análise do papel da burocracia de proximidade,
conhecida também como “burocracia de nível da rua” (street-level burocracy)33 (LIPSKY, 2010), contribui à compreensão da
LPSOHPHQWDomR GH SROtWLFDV S~EOLFDV 1D DERUGDJHP bottom-up, a implementação só pode ser entendida através da análise
das interações que podem ocorrer entre os atores dos órgãos
públicos que devem controlar a boa aplicação das políticas
S~EOLFDV PRQLWRUDUÀVFDOL]DUHWF HRVDWRUHVDWLQJLGRVSHODV
33
Para uma síntese da literatura sobre os burocratas do nível de rua, apontando as
discussões existentes no nível internacional e no caso brasileiro, ver Lotta (2010).
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Do}HVS~EOLFDV1HVVHVHQWLGRDLPSOHPHQWDomRGDDomRS~EOLFD
é vista menos como uma injunção que vem “de cima do Estado”, mas como um jogo entre os atores que estão diretamente
HQYROYLGRVQDLPSOHPHQWDomR %$5'$&+ 6LOYDH0HOR
(2000, p. 9) salientam que:
Estudos de situações concretas revelam um padrão muito distinto, onde prevalece a troca, a negociação e barganha, o dissenso e a contradição quanto
aos objetivos. [...] A implementação pode ser melhor
representada como um jogo entre implementadores
onde papéis são negociados, os graus de adesão ao
programa variam e os recursos entre atores são objetos
de barganha.

A abordagem bottom-up não começa com uma decisão, mas
LGHQWLÀFDDUHGHGHDWRUHVHQYROYLGRVQXPDSUREOHPiWLFDHVSHFLÀFD '(0$,//$5'.h%/(5 4XDLVVmRRVREMHWLYRV
estratégias e atividades destes atores? Quais são as interações
entre eles e outros atores? É através desse jogo dos atores que o
SUREOHPDS~EOLFRSRGHVHUUHGHÀQLGR

2.2 Procedimentos metodológicos
Trata-se de um estudo conduzido à luz da abordagem qualitativa de caráter descritivo e analítico. Foram associados a revisão de literatura relacionada à região de estudo, o levantamento e
DQiOLVHGHIRQWHVSULPiULDV LQFOXLQGRGRFXPHQWRVRÀFLDLVFRPR
atas de reunião, relatórios, recomendações, processos, planos,
etc.), o levantamento de notícias veiculadas em diversas fontes
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de informação e a realização de trabalho de campo por meio de
entrevistas semiestruturadas e observação sistemática.
$R ORQJR GH QRVVD SHVTXLVD H[SORUDWyULD LGHQWLÀFDPRV
D H[LVWrQFLD GH FRQÁLWRV TXH GLÀFXOWDYDP D LPSODQWDomR GR
3169EHPFRPRRVSURFHVVRVGHPRELOL]DomRGRVDWRUHVFRQWUiULRVQRVHQWLGRGHOXWDUHPSRUH[HPSORSHODUHGHÀQLomRGH
limites e pela recategorização da UC. De posse desses dados,
EXVFDPRVFRQKHFHUHGHOLPLWDURVFRQÁLWRVjOX]GDVWLSRORJLDV
UHODFLRQDGDVDRVQtYHLVGHJUDYLGDGHFRQÁLWRSHUFHELGRRXODWHQWHFRQÁLWRH[SHUHQFLDGRRXYHODGRHFRQÁLWRPDQLIHVWRRX
DEHUWR7DPEpPLGHQWLÀFDPRVRVSURMHWRVLPSOHPHQWDGRVFRP
recursos oriundos do Pronat e do PTC no Alto Jequitinhonha,
EHP FRPR RV PXQLFtSLRV PDLV H RV PHQRV EHQHÀFLDGRV 1HVWDHWDSDGLVWLQJXLPRVWDPEpPRVDWRUHVTXHLQÁXHQFLDYDPQR
SURFHVVR GH LPSODQWDomR GR 3169 QRWDGDPHQWH RV PHPEURV
do Conselho Consultivo (Convivas) e as entidades e atores que
fazem algum tipo de objeção. Também discernimos os municípios que implementaram mais projetos no âmbito da política de
desenvolvimento rural, bem como as lideranças que estiveram
à frente das ações no âmbito do Colegiado Territorial do ProJUDPD(PVHJXLGDDSURIXQGDPRVQRVHVWXGRVKLVWyULFRVDÀP
conhecer os aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais
relacionados à região de estudo.
Posteriormente, elegemos a totalidade de 21 atores a serem
HQWUHYLVWDGRV GH IRUPD PDLV DSURIXQGDGD 1R FDVR GR 3169
selecionamos pelo menos um representante de cada segmento
membro do Convivas, bem como de entidades e comunitários
que contestam a implantação do Parque numa abordagem top-down 1R TXH VH UHIHUH DR &ROHJLDGR 7HUULWRULDO GR 7HUULWyULR
da Cidadania Alto Jequitinhonha, priorizamos os membros do
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Colegiado Territorial cujas representações estiveram ligadas aos
PXQLFtSLRVTXHPDLVVHEHQHÀFLDUDPFRPDSROtWLFDFRPH[FHomR
do município de Diamantina, que mesmo tendo recebido parcos
recursos do Programa teve atores entrevistados, uma vez que é
R~QLFRPXQLFtSLRGR7HUULWyULRTXHDEULJDXP3DUTXH1DFLRQDO
Em linhas gerais, desconsiderando aqui as variações do roteiro
para membro de cada segmento entrevistado, as entrevistas foram divididas em três blocos que arguiam sobre os seguintes aspectos: a formação e experiência dos entrevistados em trabalhos
relacionados às políticas de conservação e desenvolvimento rural, incluindo a participação em atividades colegiadas, sindicais
e em movimentos sociais; o processo de criação e implementação
das políticas, considerando a participação das comunidades, os
LPSDFWRVDVWHQV}HVDVFRQWHVWDo}HVRVFRQÁLWRVDVDOLDQoDVH
as adaptações; e a interação entre as políticas públicas na fase de
implementação e relação do entrevistado com cada uma delas.

3. Antecedentes e contexto da ação pública no território do
PNSV
(PWHUPRVKLVWyULFRVRWHUULWyULRRQGHHVWiLQVHULGRR3169
teve sua ocupação histórica marcada pela mineração do ouro e,
de forma mais expressiva, de diamante no século XVIII. Apesar
de o Parque incluir quatro municípios, sabe-se que a extração
de diamantes à época era mais intensa na região onde hoje é o
município de Diamantina, embora toda a região esteve envolvida no negócio da mineração. Assim, quando as atividades não
eram diretamente o garimpo, elas se relacionavam ao fornecimento de alimentos para o garimpo, seja por meio do cultivo
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próprio, seja como entreposto comercial, sendo que eram intensos o trânsito de tropas em direção à Diamantina, bem como
de comerciantes. Ou seja, o atual município de Diamantina se
destacava na região onde hoje se encontra o Parque.34
Contudo, Martins (2016) constata que o contexto socioeconômico de Diamantina foi marcado pelas seguintes caraterísticas: o
isolamento na produção de mercadoria exportável de alto valor,
uma vez que os municípios vizinhos se dedicavam aos gêneros
de abastecimento interno; a mineração como obstáculo à formação do mercado de trabalho regional;35 e a monetização limitada
das transações.36 Já na segunda metade do século XX, estudos
históricos apontam para uma situação de estagnação econômica
da região, sendo que houve uma dilatação dos problemas econômicos e sociais. É importante salientar que esta situação de estagnação vai além do município de Diamantina, perpassando a
UHJLmRGR9DOHGR-HTXLWLQKRQKDHVHHVWHQGRDWpR1RUWHGH0Lnas. Lopes e Martins (2011) destacam, por exemplo, a persistência de transportes arcaicos no cotidiano da região, bem como seu
isolamento em relação às regiões mais dinâmicas da economia
mineira que pode ser explicado por dois fatores: o abandono da
região por sucessivos governos mineiros a partir dos anos de
34
Sobre os aspectos econômicos e populacionais da região nos séculos XVIII, ver
Furtado (1993), Lima Júnior (1945), Fragoso (1992) e Martins (2016).
35
O mercado do trabalho era caraterizado pelo predomínio do trabalhador livre
nacional nas lavras que deixava o trabalhador a maior parte do ano sem acesso a dinheiro
e que estimulava, no período de paralisação do garimpo, a transformação temporária de
muitos mineradores em camponeses.
36
Os trabalhadores que conservaram a posse de meios rústicos de produção e
acesso à terra estavam dispersos em numerosos povoados, distantes entre si, mal ligados
por vias de transporte e comunicação, o que impediu a constituição de um mercado de
consumo de massas, uma vez que o garimpeiro, o vaqueiro e o camponês, trabalhadores
WtSLFRVGR1RUWHGH0LQDVFRQVHUYDUDPHVWUDWpJLDVGHVREUHYLYrQFLDSRXFRGHSHQGHQWHV
seja do mercado de consumo, seja do mercado de trabalho.
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1920, que passam a concentrar esforços e recursos na industrialização da área central de Minas Gerais (Zona Metalúrgica), e a
própria dinâmica da economia regional, com foco na economia
mineral (diamante e ouro), e com quase nenhum destaque para
a agricultura, o que acaba por não necessitar de infraestruturas
como boas estradas e meios modernos de transporte.
Matos (2000) destaca que o Alto Jequitinhonha, bem como
o Baixo e o Médio, tornaram-se áreas economicamente estagnaGDVHH[SXOVyULDVGHSRSXODomR1DGpFDGDGHDUHJLmRIRL
alvo de diversas iniciativas governamentais, incluindo incentiYRVÀVFDLVFXMRREMHWLYRSULQFLSDOHUDHVWLPXODUDVDJURSHFXirias, em particular a cultura do café e a silvicultura do eucalipto.
7DLVLQLFLDWLYDVEHQHÀFLDUDPDVJUDQGHVHPSUHVDVUXUDLVHPGHtrimento das pequenas propriedades, deixadas em último plano com programas bem mais modestos.
Tudo isto compõe o quadro mais amplo que faz com que
no início dos anos de 2000 a região seja alvo da criação de políticas públicas voltadas à promoção do desenvolvimento rural de
HQIRTXHWHUULWRULDOFRPDÀQDOLGDGHGHVXSHUDUDFRQGLomRGH
SREUH]DHHVWDJQDomRHFRQ{PLFD1R%UDVLOR0LQLVWpULRGR'Hsenvolvimento Agrário (MDA) foi o responsável pela articulação, desenho e implementação da política de desenvolvimento
territorial, por meio da criação da Secretaria do Desenvolvimento Territorial (SDT), em 2003. Suas ações estiveram relacioQDGDV DR 3URQDW HP  RULXQGR GR 3URJUDPD 1DFLRQDO GH
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) Infraestrutura
e Serviços, e ao PTC, instituído por meio do Decreto de 25 de
fevereiro de 2008.
O PTC deveria ser implementado de forma integrada pelos
diversos órgãos do Governo Federal responsáveis pela execução
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de ações voltadas à melhoria das condições de vida, de acesso a
bens e serviços públicos e a oportunidades de inclusão social e
econômica às populações que vivem no interior do País. O PTC
inclui objetivos que dizem respeito, principalmente, à redução
de desigualdades, à integração de políticas públicas e a inclusão
e integração produtiva das populações pobres e dos segmentos
sociais mais vulneráveis, o que evidencia que os locais que foUDPEHQHÀFLiULRVGHVWH3URJUDPDDSUHVHQWDPFRQWH[WRVVRFLRHconômicos em situação de atenção.
Por outro lado, paralelo à existência de um contexto de esWDJQDomRHFRQ{PLFDQDUHJLmRIRLFULDGRR3169SRUPHLRGR
'HFUHWRVQGHGHGH]HPEURGHFXMDJHVWmRDWXDOGD
Unidade é de competência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). De acordo com o Plano
GH0DQHMRDMXVWLÀFDWLYDGHFULDomRGR3DUTXHSDUWLXGDQHFHVsidade de cumprimento de diretriz de governo no sentido de
ampliar os níveis de proteção dos grandes biomas nacionais,
por meio da criação e ampliação de UCs, o que cumpriu parte
da meta do Ministério do Meio Ambiente (MMA) de proteger
aproximadamente 10 por cento das áreas originais de cada um
dos biomas, ampliando, assim, a proteção do Cerrado brasileiro. Além disso, a região possui importância biológica relacionada ao alto nível de endemismo e à existência de grandes
áreas naturais relativamente conservadas. Isto dialoga com o
fato de a região do Maciço do Espinhaço, onde foi criado o
3169WHUVLGRLGHQWLÀFDGDFRPRXPDVGDViUHDVGHDOWDSULRridade para manejo e criação de unidades de conservação no
bioma Cerrado.
4XDQWRjVORFDOLGDGHVH[LVWHQWHVQRHQWRUQRGR3169R
que corresponde a sua zona de amortecimento, destacam-se
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GXDV FRPXQLGDGHV TXLORPERODV FHUWLÀFDGDV SHOD )XQGDomR
Cultural Palmares (Quartel do Indaiá e Vargem do Inhaí),
ambas localizadas no município de Diamantina e integradas
por cerca de 800 residentes, segundo dados de 2011 do CadasWUR1DFLRQDOGH8QLGDGHVGH&RQVHUYDomR &18& 7DPEpP
ocupam o território agricultores familiares e populações traGLFLRQDLVUHFRQKHFLGDVSHOD3ROtWLFD1DFLRQDOGH3RYRVH&RPXQLGDGHV7UDGLFLRQDLV 313&7 eRFDVRGRV´DSDQKDGRUHV
GHÁRUHVVHPSUHYLYDVµ6HJXQGRR3ODQRGH0DQHMRGR3169
(MMA-ICMBIO, 2016, p. 22), “a coleta e comercialização de
várias espécies de sempre-vivas, incluindo uma ameaçada de
extinção, é uma atividade econômica importante para os moradores da região, cuja prática provavelmente remonta à década de 1930”.
Ainda de acordo com o Plano de Manejo, a iniciativa de
FULDomRGHXP3DUTXH1DFLRQDOQDUHJLmRWHULDSDUWLGRGHDOguns moradores do distrito de Inhaí, em Diamantina, o que
SRGHVHUFRQÀUPDGDSRUDEDL[RDVVLQDGRPDQLIHVWDQGRDSRLR
integral à criação, e por ata de reunião de articulação realizada no início do ano de 2001. Estes dados são contestados por
alguns integrantes da comunidade. Segundo uma das pessoas
entrevistada:
Esta criação do parque aí foi uma trapaça. Tiveram a coragem de fazer um abaixo-assinado em reunião feita em escola. Teve criança que assinou. Isto não
podia ter acontecido não, menina. Como assim? Criança não tem peso neste tipo de coisa não. É menor, uai.
Como uma criança pode assinar um abaixo-assinado
pedindo pra criar um parque se ela nem sabe o que é
isto, o que traz pras pessoas que moram no lugar. Isto
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DtpFRLVDSUDMXVWLoD7iHUUDGR1mRWHPYDOLGDGHXP
documento deste não.37

Contudo, parecer técnico do Ibama de abril de 2002, além
GHVXJHULURQRPHGH3DUTXH1DFLRQDOGDV6HPSUH9LYDVFRPR
objetivo de dar destaque à necessidade de proteção de um grupo vegetal de grande importância econômica e cultural da região, indica também que estudos para a elaboração da proposta
GHYHULDPFREULUXPDiUHDPDLRU$ÀQDOLGDGHGHDPSOLDomRGD
área originalmente proposta era contribuir para aumentar os
conhecimentos sobre a região e produzir indicações de outras
iUHDV SDVVtYHLV GH VH WRUQDUHP XP 3DUTXH 1DFLRQDO RX PHVmo outra UC na Serra do Espinhaço. Assim, são incorporadas
nos limites do Parque duas Reservas Particulares do Patrimônio
1DWXUDO 5331  UHFRQKHFLGDV SHOR ,QVWLWXWR (VWDGXDO GH )ORrestas de Minas Gerais (IEF-MG), além de expansão da UC em
direção à encosta da serra no sentido oeste.
Segundo relatos de alguns moradores do entorno da UC,
a proposta inicial seria de uma Unidade possuindo em torno
de 50.000 hectares, sendo que a consulta no distrito de Inhaí
contemplou esta dimensão. Posteriormente, o Ibama teria realizado um sobrevoo na região e proposto o aumento, que leva
DRVDWXDLVKHFWDUHVVHQGRTXHSDUDLVWRDFRQVXOWDVy
ocorreu via internet, o que limitou a participação dos moradores das comunidades.
É importante salientar que, embora o Parque tenha sido
criado no ano de 2002, as ações mais intensas com vistas à imSODQWDomR GD 8& RFRUUHUDP SULQFLSDOPHQWH D SDUWLU GH 
FRPSUHHQGHQGRHQWUHRXWUDVSUiWLFDVGHÀVFDOL]DomRSRUSDUWH


(QWUHYLVWDUHDOL]DGDHPMXOKRFRPXPPRUDGRUGH'LDPDQWLQD
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da equipe gestora da UC, a instituição do Conselho Consultivo,
em 2009, e a publicação do Plano de Manejo, em 2016.

,QWHJUDomRFRQÁLWRHDGDSWDomRQRSURFHVVRGHLPSOHPHQtação de políticas públicas
4.1 Qual integração entre as políticas de conservação e as políticas de
desenvolvimento rural?
Ao se considerar a importância da integração de políticas
S~EOLFDVIRLSRVVtYHOREVHUYDUTXHR3ODQRGH0DQHMRGR3169
não faz qualquer menção ao fato de os municípios que estão
LQFOXtGRV QR SHUtPHWUR GR 3DUTXH HVSHFLÀFDPHQWH 'LDPDQWLna, estarem sobrepostos aos territórios criado pela política de
desenvolvimento rural. Também não ocorre a participação do
3169QR&ROHJLDGRGR7HUULWyULR$OWR-HTXLWLQKRQKDHPERUD
00$LQWHJUHR37&1RWDVHWDPEpPTXHUHSUHVHQWDo}HVOLJDdas à conservação da biodiversidade são pouco expressivas no
Colegiado Territorial. Da mesma forma, não há qualquer ação
QRkPELWRGR37&TXHGLDORJXHFRPRVFRQÁLWRVTXHHQYROYHP
o Parque e as comunidades que residem no seu entorno. Por outro lado, no Convivas também não há representação oriunda do
Colegiado Territorial, embora alguns atores relacionados à política territorial em algum momento participaram de ações no
âmbito do Conselho do Parque, como, por exemplo, do Grupo
de Trabalho (GT) criado no Convivas para discutir a questão do
FRQÁLWRHDSRVVLELOLGDGHGHUHFDWHJRUL]DomRGD8&24XDGUR
1 apresenta um panorama do processo de implementação das
duas políticas.
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Quadro 1: Processo de implementação das políticas públicas
no território de estudo
Implementação
das políticas

PNSV

Território Rural/
Território da
Cidadania

Criação

2002

2003

Iniciativa

Atores de um
dos distritos
circunvizinhos
(alteração da
extensão para outras
comunidades).

'HÀQLomRGR*RYHUQR
Federal, mas com
acesso imediato à
política por atores
locais.

Objetivos

- Preservação devido
ao alto nível de
endemismo (espécies
de plantas de alguns
gêneros da família
das Eriocaulaceae) e à
existência de grandes
áreas naturais
relativamente
conservadas.

- Promover o
desenvolvimento
econômico e
universalizar
programas básicos de
cidadania.

- Proteção de
nascentes.
- Geração de trabalho
e renda, construção
de infraestrutura
de estradas,
comunicação,
energia.

- Fortalecer a
destinação de
recursos para resolver
problemas de
infraestrutura e apoio
à produção.
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Implementação
das políticas
Processo de
execução

PNSV
- Tardio (ações
diretas a partir de
2006).
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Território Rural/
Território da
Cidadania
- Imediato.
$Wp3URQDWD
partir de 2008: PTC.

- Criação do
Conselho Consultivo
em 2009.

- A partir de 2011:
enfraquecimento
da política devido
- Publicação do Plano à ausência de
priorização pelo
de Manejo em 2016.
Governo Federal,
além da não aceitação
do controle excessivo
da Delegacia Estadual
do MDA.
Relação com
comunidades/
municípios

- Até 2006:
inexistente.
'HD
autoritária e
coercitiva
- De 2010 a
HVIRUoRGH
negociação.

- Até 2010: ativa,
embora com
ações distribuídas
desigualmente.
- Pós-2010: reduzida e
com adesão limitada
de alguns municípios
(por exemplo, de
Diamantina).
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Implementação
das políticas
Situação atual

PNSV

Território Rural/
Território da
Cidadania

- Permanência da
- Algumas estruturas
luta pela implantação em atividade.
da UC.
- Ausência de
- Resistência
mobilização e
organizada
desenvolvimento de
projetos.
UHGHÀQLomR
de limites,
recategorização e
elaboração de Termos
de Compromisso).

Integração entre Inexistente
Políticas

Reduzida

Fonte: Elaboração dos autores (2019).

Por meio de entrevistas foi possível perceber que os atores
relacionados a uma política tendem a não conhecer as ações da
outra e, em muitas das vezes, sequer ter ouvido falar de sua
H[LVWrQFLDQDUHJLmR1HVWHFDVRDIUHTXrQFLDPDLRUpGHDWRUHV
OLJDGRVDR3169SULQFLSDOPHQWHPHPEURVGR&RQVHOKR&RQsultivo, que desconhecem o fato de existir na região territórios
que compõe o Programa Territórios da Cidadania, bem como o
contexto socioeconômico que levou à sua criação.
Isto indica certa desintegração no processo de implementação da ação pública na região de análise. Contudo, a integração
da política pública parece existir na origem do processo de implementação. Tanto os atores envolvidos no processo de criação
GR3169TXDQGRGR7HUULWyULR$OWR-HTXLWLQKRQKDUHLYLQGLFDP
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melhorias que perpassam o desenvolvimento socioeconômico
dos espaços em que estão inseridos. Isto é evidente quando se
analisa o Território Alto Jequitinhonha, mas pode ser percebido
WDPEpPQRFDVRGR31690XLWRVGRVFRPXQLWiULRVTXHIRUDP
IDYRUiYHLVjFULDomRGR3169HVSHUDYDPTXHDVXDFULDomROHvasse para a região infraestrutura como pavimentação dos acessos às comunidades, acesso à sistemas de comunicação como
telefonia, geração de trabalho, emprego e renda e até mesmo
o recebimento de indenização pelas terras consideradas pouco
produtivas, o que deveria ser paga pelo Estado. Esta expectativa não cumprida parece também compor as motivações do conÁLWRTXHYDLVXUJLUQDUHODomRHQWUHDHTXLSHORFDOGR3DUTXHH
as comunidades locais.
$SHVDU GH D SRSXODomR GD UHJLmR QmR WHU VH FRQÀJXUDGR
como entrave à criação do Parque, por restringir algumas atividades econômicas das comunidades residentes em seu entorno, o
SURFHVVRGHLPSODQWDomRGD8&DFDERXSRUJHUDUFRQÁLWRVXPD
vez que algumas destas comunidades viram comprometidas a
sua reprodução cultural, social e econômica. Evidentemente, esWHVFRQÁLWRVDFDEDPSRUGLÀFXOWDUDLPSODQWDomRGD8&
1RVGRFXPHQWRVFRQVXOWDGRVFRQVWDWDPVHUHODWRVGHDOJXQV UHSUHVHQWDQWHV GH FRPXQLGDGHV TXH DÀUPDP Vy WHUHP
tomado conhecimento acerca da criação do Parque no ano de
VHQGRTXHFRQIRUPHGHVFULWRQR3ODQRGH0DQHMRQHVWH
período a abordagem da gestão do Parque se deu de forma
EDVWDQWH DXWRULWiULD (P HQWUHYLVWDV UHDOL]DGDV PXLWRV DÀUmam ter sabido da existência do Parque quando começaram
a receber as multas, sendo que muitas dessas acabaram por
JHUDUGtYLGDVTXHLPSDFWDUDPQDUHDOL]DomRGHÀQDQFLDPHQtos para as atividades agrícolas e até mesmo o recebimento de
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benefícios do Governo Federal como os advindos do Programa Bolsa Família.
Embora documentos apontam ter sido os moradores residentes no distrito de Inhaí que participaram mais ativamente
das articulações em torno da criação do Parque, moradores
de outras comunidades também eram partes interessadas no
processo de criação, já que também praticavam, entre outras
DWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVRH[WUDWLYLVPRGHÁRUHVVHPSUHYLYDV
FRQVLGHUDGRFRPRDWLYLGDGHFRQÁLWDQWHSHOR3ODQRGH0DQHMR
(QWUH DV VLWXDo}HV FRQÁLWXRVDV TXH WHP OXJDU QD UHJLmR GR
3169HYLGHQFLDQGRXPDGLVSXWDHQWUHGLVWLQWRVLQWHUHVVHVSHOR
XVR H DWULEXLomR GH VLJQLÀFDGRV DR WHUULWyULR Ki LQLFLDWLYDV FXMD
natureza está mais atrelada à preservação, outras relacionadas aos
projetos que almejam a promoção do desenvolvimento em suas
diversas abordagens e aquelas que veem no território um espaço para o desenvolvimento de práticas relacionadas à reprodução
econômica, mas também cultural e social das comunidades locais.
2 FRQÁLWR VRFLRDPELHQWDO HQWUH FRQVHUYDomR H GHVHQYROvimento se manifesta, por exemplo, nas propostas de comuniGDGHV GR HQWRUQR GR 3169 UHSUHVHQWDGDV SHOD &RPLVVmR HP
Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas (Codecex),
criada no território e cuja base são as comunidades que se sentem atingidas pela UC. Esta Comissão defende desde a revisão
GHOLPLWHVDWpDUHFDWHJRUL]DomRGD8&1RFDVRGDUHFDWHJRULzação, ela se daria por meio da mudança da Unidade do grupo
de UC de Proteção Integral para UC de Uso Sustentável, enquadrando-a como categoria do Snuc de forma a garantir a reprodução cultural, social e econômica das comunidades locais.
Uma das propostas da Codecex é a recategorização para Reserva do Desenvolvimento Sustentável (RDS).
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 ,PSOHPHQWDomR GD DomR S~EOLFD H JHUHQFLDPHQWR GRV FRQÁLWRV D
atuação do Estado
$LPSOHPHQWDomRGR3169FRPRLQVWUXPHQWRGDSROtWLFD
de conservação ambiental, começou realmente a partir do períRGR&RPRPRVWUDPRVQR4XDGURDDomRGDDGPLnistração no que tange à implementação da lei no território do
3DUTXHHYROXLHQWUHH1RLQtFLRDDWXDomRGR(VWDGR
se materializou principalmente através medidas de coercitivas,
GH WLSR ÀVFDOL]DomR OLPLWDQGR YiULDV DWLYLGDGHV WUDGLFLRQDLV
dentro do perímetro do Parque. Por exemplo, embora sejam atividades tradicionais realizadas pelas comunidades sem impactos ambientais relevantes, o extrativismo de baixa intensidade
GHÁRUHVVHPSUHYLYDVHRXVRFRQWURODGRGRIRJRSDUDPDQHMR
do gado e das sempre-vivas conforma práticas condenadas e
ÀVFDOL]DGDV&RPRVXUJLPHQWRGHFRQÁLWRVHQWUHDDGPLQLVWUDção local e as comunidades, pode-se constatar uma mudança
nas formas de implementar a política de conservação a partir
de 2012, através da redução das autuações e emissões de multas
e da instauração de práticas visando a construção coletiva da
LPSOHPHQWDomRGR3169 4XDGUR 
1R TXH VH UHIHUH DR SDSHO GR (VWDGR HQTXDQWR PHGLDGRU
das complexidades existentes, as demandas das comunidades
se institucionalizaram por meio de dois processos instaurados
no âmbito do ICMBio, sendo que um deles trata da recategorização e revisão de limites da UC, e o outro trata da elaboração
de Termos de Compromisso entre o ICMBio e as comunidades.
(VWHVWHUPRVVmRIHUUDPHQWDVLPSRUWDQWHVGHJHVWmRGRFRQÁLWR
territorial existente entre a UC e as comunidades do entorno
TXHXWLOL]DPRWHUULWyULR'HDFRUGRFRPD,QVWUXomR1RUPDWLYD
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,&0%LR1GHGHMXOKRGHR7HUPRGH&RPSURPLVVRpXPLQVWUXPHQWRGHJHVWmRHPHGLDomRGHFRQÁLWRV3RVVXL
FDUiWHUWUDQVLWyULRHpÀUPDGRHQWUHR,&0%LRHDVSRSXODo}HV
tradicionais residentes em UC onde a sua presença não seja admitida ou esteja em desacordo com os instrumentos de gestão,
principalmente quando ainda não foram indenizadas. Tal instrumento visa garantir a conservação da biodiversidade e as
características socioeconômicas e culturais dos grupos sociais
HQYROYLGRV1RFDVRGR3169DFRQVWUXomRGHVWHVWHUPRVDLQGD
está em fase de discussão entre o ICMBio e as comunidades.
1RWDVH WDPEpP XPD VLJQLÀFDWLYD DWXDomR GR 0LQLVWpULR
3~EOLFR )HGHUDO 03)  TXH HP  H[SHGLX XP GRFXPHQWR
UHFRPHQGDQGRTXHR,&0%LRUHDOL]DVVHWUrVDo}HV 03) 
Primeiramente, ele recomenda a adoção de imediato das medidas necessárias para ultimar o processo de construção de
Termos de Compromisso com as comunidades tradicionais
DWLQJLGDV SHOD FULDomR GR 3169 GH PRGR D JDUDQWLU D FRQWLnuidade de seus modos tradicionais de criar, fazer e viver. Em
segundo lugar, o MPF sugere que o ICMBio inicie, imediatamente, todos os estudos necessários a instruir o processo de
recategorização do Parque, para que as áreas onde haja sobreposição com territórios tradicionais sejam transformadas em
8&GHXVRVXVWHQWiYHO(QÀPQRH[HUFtFLRGRSRGHUGHYHUGH
autotutela da Administração Pública, o MPF se pronunciou em
favor da anulação dos atos de infração e multas deles decorrentes que tenham sido lavrados com o intuito de coibir as práticas
extrativistas de comunidades tradicionais residentes no interior
do Parque ou em seu entorno, contra quilombolas ou pessoas
SHUWHQFHQWHVjVFRPXQLGDGHVWUDGLFLRQDLVGDUHJLmRGR3169
inclusive contra as pessoas de comunidades tradicionais que
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residam fora dela, mas que tradicionalmente a ele tenham acesso em função da realização de suas atividades tradicionais na
iUHDGR3DUTXH %5$6,/ 
Quadro 2: Readequação no processo de implementação do
3DUTXH1DFLRQDOGDV6HPSUH9LYDV
Formas de implementação
Variáveis

Relação in
loco com as
comunidades

Primeiro momento
– 2007 a 2010
Repressora e
pautada na
ÀVFDOL]DomRTXH
decorria em
multas.

Segundo momento
– a partir de 2012
Tendendo ao diálogo e
construção coletiva com
redução de autos de
infração e multas.

Permitido enquanto
Pautada pela
não se desapropria
ÀVFDOL]DomRH
Uso do território
(processo de regulação
proibição nos
por Termo
termos normativos.
de Compromisso).
Uso do fogo
para manejo
de pastagens e
FDPSRVGHÁRU
e cultivos de
alimentos
Laços de
FRQÀDQoD

Pautada pela
ÀVFDOL]DomRH
Manejo Integrado do
proibição nos
Fogo (MIF)
termos normativos.

Inexistentes

Abalados com alteração
ocorrida no quadro de
VHUYLGRUHVGR3169QR
segundo semestre de
2016.
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Formas de implementação
Variáveis

Instrumentos de
gestão – Plano
de Manejo

Instrumentos
de gestão
– Conselho
Consultivo

Primeiro momento
– 2007 a 2010

Segundo momento
– a partir de 2012

Inexistente

Construído apesar
das contestações
das comunidades,
tendo em vista a
legitimação do Parque
quando se demanda a
recategorização.

Criação

Readequação
para ampliar a
representatividade.

Fonte: Elaboração dos autores (2019).

&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
A realização deste capítulo possibilita alguns aprendizados
em relação aos processos de criação, implantação e gestão de
UCs de Proteção Integral, bem como à implementação de políticas de desenvolvimento rural. Mostrou que tanto a criação
GR 3169 TXDQWR GR 7HUULWyULR GD &LGDGDQLD QD UHJLmR JHURX
muitas expetativas de superação de problemas socioeconômicos por parte das comunidades e municípios que reivindicam a
criação, num contexto histórico de baixo dinamismo econômico. Porém, a criação do Parque, UC de Proteção Integral, cuja
característica é o foco na conservação e a restrição das ativida-
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des econômicas, desestruturou socioeconomicamente algumas
comunidades que residem em seu entorno e que desenvolvem
a agricultura, a pecuária, o garimpo artesanal e o extrativismo
GDV ÁRUHV 2V FRQÁLWRV VXJLUDP GDV H[SHWDWLYDV GH GHVHQYROvimento rural que nunca foram realizadas e das restrições às
práticas tradicionais, como o extrativismo de baixa intensidade
GHÁRUHVVHPSUHYLYDV$QmRLQWHJUDomRGDVSROtWLFDVS~EOLFDV
de conservação da biodiversidade e de desenvolvimento rural
QmRDMXGRXDPLQLPL]DomRGRVFRQÁLWRVDGYLQGRVFRPDFULDomR
da UC.
A visão diferenciada dos atores envolvidos na implementaomRGR3169QRFDVRRVJHVWRUHVHRVWpFQLFRVOLJDGRVDRyUJmR
ambiental executor da política e as comunidades com residência ou atividades no interior e entorno da UC, exacerbou os
FRQÁLWRVVRFLRDPELHQWDLVHLPSHGLUDPDERDLPSOHPHQWDomRGD
política pública de conservação formulada no nível “de cima
GR(VWDGRµ1HVVHVHQWLGRSRUPHLRGDFULDomRGR3169DSRlítica pública de conservação, em seu aspecto normativo, teve
um caráter prescritivo, mas que foi submetido às resistências,
aceitações e adequações que ocorrem no âmbito local.
Mostramos a importância de considerar, no momento da formulação das políticas públicas, os valores, os interesses e a representação do problema dos atores que estão envolvidos no jogo
de implementação da política pública. Em particular, no caso de
nossa região de estudo, a representação, pelas comunidades residentes, do problema que levou à criação do Parque está ancorada
nas questões dos seus esforços históricos para conservar a sociobiodiversidade existente e da falta de reconhecimento destes esforços por meio de políticas de valorização das atividades de uso
sustentável da biodiversidade pelas comunidades.
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1R HVWXGR HP WHOD D DGDSWDomR QRV SURFHVVRV GH LPSOHPHQWDomRGDSROtWLFDGHFRQVHUYDomRDSDUWLUGRFRQÁLWRPDQLfesto e da resistência das comunidades impactadas provocou
uma reformulação das abordagens de gestão da entidade executora. As medidas coercitivas foram parcialmente substituídas
por diálogos, acordos e compromissos entre gestor, técnicos,
conselho e comunidades (base do movimento organizado), o
que se materializou em iniciativas em prol da elaboração do
7HUPRGH&RPSURPLVVRTXHDXWRUL]DUiHGHÀQLUiFULWpULRVSDUD
o uso do território por meio de práticas tradicionais sob controle do gestor, e pela abertura de uma discussão sobre o Manejo
Integrado do Fogo (MIF). A resistência por parte dos atores que
atuam no âmbito da implementação estimula uma readequação
da política pública.
7RGDYLD DV PXGDQoDV ÀFDP OLPLWDGD D XPD DFRPRGDomR
GDVSROtWLFDVGHFRQVHUYDomRH[LVWHQWHVVHPUHDOUHÁH[mRQDHVIHUDIHGHUDOVREUHRPRGHORGH8&TXHVHULDUHDOPHQWHHÀFD]
QRFDVRGRELRPD&HUUDGR7DOUHÁH[mRQHFHVVLWDVHDIDVWDUGRV
modelos de conservação que foram concebidos em outros contextos, em particular o contexto amazônico, para conceber uma
política de conservação e de uso sustentável da biodiversidade
tomando em conta as peculiaridades ambientais, culturais e socioeconômicas do bioma Cerrado.
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&RQÚLWRVHDGDSWD¿ÍHVQDLPSOHPHQWD¿»RGDVSROÅWLFDV[...]
Dayse de Souza Leite, Stéphane Guéneau e Regina Coelly Fernandes Saraiva
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