
Plano de Fiscalização de Unidades de 
Conservação - SIM 

Formação Socioambiental 
 

Encontro com Gestores de UCs – preparatório para as 
intervenções junto aos Conselhos 



Sistema Integrado de Monitoramento – SIM 
Plano de Fiscalização de UC 

Programa do Encontro 

2h30 

2h30 

5 horas 

9h30-10h00 – Café com prosa 

10h15-11h15  – Reflexão e debate: 
Conselhos e gestão ambiental das UC 

11h15-11h40 – Exposição da 
Formação Socioambiental 

12h30-13h30 – “Brunch” 

11h40-12h30 – Oficina sobre 
atuação possível dos Conselhos frente 
aos problemas ambientais da UC 

16h00-16h30 – Café com prosa 

10h00 – 10h15 – Abertura 

13h30-16h00 – Oficina sobre 
atuação possível dos Conselhos frente 
aos problemas ambientais da UC 
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Objetivos do nosso Encontro 

Esclarecer a proposta de formação 
sociambiental aos gestores e demais 

presentes. 

Verificar a viabilidade da proposta diante da 
dinâmica (deslocamentos, prioridades etc.), 
da infraestrutura das UCs, e da agenda (e 

outros) referente aos Conselhos. 

Iniciar o desenvolvimento de possibilidades 
de se trabalhar com os conselhos, diante dos 

problemas ambientais que pautam a 
fiscalização nas UCs. 

Firmar o compromisso dos gestores para o 
desenvolvimento da proposta. 
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"A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar 
novas paisagens, e sim em ter novos olhos“. 

 
(Marcel Proust) 

Iniciamos com uma provocação e, também, com possibilidades 

Clairvoyance (Self-Portrait), 1933  
por Rene Magritte 

O sujeito é aquele que vê a 
realidade e a interpreta, e ao 

interpretá-la, acaba por 
transformá-la. 

O sujeito no interior do quadro é 
sagaz porque ao transformar a 

realidade produz cultura. 
O ovo é justamente o objeto que o 

pintor observa, criando a partir 
dele um outro signo para 

representá-lo. 
(...) a figura pintada do pássaro 

projeta a possibilidade 
do ovo. 

Simone Zied Pinheiro, 2000. 
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Proposta de atividade: 

Pedimos a tod@s que reúnam-se por regiões do SIM: 
 

-Metropolitana; 
-Extremo Oeste; 
-Centro Oeste; 

-Litoral Sul e Vale do Ribeira; 
-Litoral Centro e Baixada; 

-Litoral Norte e Vale do Paraíba 

Considerando a UC em que você atua, 
reflita sobre sua gestão e responda: 

 
Qual a sua visão/ou pensamento sobre 

o Conselho na gestão da UC? 
 
 

Tempo: 
 

15’ para 

desenvolver a 
resposta; 

 

5’ para 

compartilhar 
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

 
 

 

 

 

 
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) 

Formação no contexto da Gestão Ambiental Pública (GAP) 

 

 

 

 
 

Formação Socioambiental 
 

O problema ambiental é uma 
manifestação de conflitos de 
interesses entre os próprios 
homens: o meio ambiente é 

explorado por ações 
produtivas e mercantis. 

Processo educativo 
encarregado de questionar 
a realidade historicamente 

dada e propor 
intervenções 

socioambientais voltadas a 
problemas locais. 

- Prioriza ação pedagógica 
voltada à reflexão do 

funcionamento dos sistemas 
sociais. 

- Concepção complexa da 
problemática socioambiental 

(une social com natural) 

QUESTÃO AMBIENTAL EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A
 p

ar
ti

r 
d

e:
 L

A
YR

A
R

G
U

ES
, P

.P
.;

 in
 Q

U
IN

TA
S,

  J
. S

., 
2

0
0

6
. 

VALORES: Problematização  - Compreensão – Intervenção – Transformação - Emancipação 

Integrada ao processo de fiscalização, servindo aos objetivos da gestão 
ambiental e, também, explorando esse contexto para seus fins educacionais 
mais amplos, entendendo a participação na gestão ambiental como espaço 

de ensino-aprendizagem. 
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Um processo essencialmente político, pois 
assentado na mediação de interesses e conflitos 

entre atores sociais que agem sobre os meios 
físico, natural e construído.  

 

Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

E de qual 
entendimento 
de GESTÃO 
AMBIENTAL 

partimos? 
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

Proposta de 
Formação 

Socioambiental 

Localização da proposta e sua relação  
com a fiscalização ambiental 

Educação 
Ambiental 

Fiscalização 
Ambiental 

Gestão 
Ambiental 

Pública 

Licenciamento 

Ambiental 

Gestão de 
UCs 
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

Objetivo Geral 

 

Envolver os Conselhos das UCs com o 
desenvolvimento de abordagens aos problemas 

ambientais considerados no Plano de 
Fiscalização.  
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

Objetivos Específicos 
 
 

1. Tomar os Conselhos como espaços privilegiados para se 
desenvolver o objetivo geral desta proposta. 

2. Conhecer a dinâmica destes Conselhos e identificar os meios de 
trabalhar a dimensão formadora. 

3. Desenvolver situações formativas com os agentes sociais 
integrantes deste espaço de Gestão Ambiental Pública, partindo da 
agenda do Plano de Fiscalização Ambiental de/as UCs. 

4. Articular as temáticas dos planos de fiscalização de maneira 
complementar umas às outras da gestão da UC. 

5. Oferecer possibilidades de atuação dos Conselhos frente a 
problemas ambientais da UC. 

6. Subsidiar os conselhos com instrumentos de participação, de 
gestão, de formação e de comunicação. 

7. Acompanhar e avaliar os processos desencadeados. 
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

E qual a 
finalidade de se 
trabalhar com os 
Conselhos das 

UCs? 

Incentivo e 
qualificação da 
participação em 

espaços já 
existentes (Conselhos). 

Voltados: 
 

- À identificação de nexos entre problemas ambientais e questões sociais, econômicas e 
culturais; 
- Ao maior entendimento sobre o papel e importância da fiscalização; 
- À compreensão e visão estratégica sobre GAP → eficiência; 

- À desconcentração pelo território do acompanhamento e monitoramento, com 
ampliação de agentes sociais envolvidos (indivíduos, grupos, órgãos, instituições etc.); 
- À articulação e coordenação de esforços entre as linhas de planejamento da fiscalização 
ambiental a partir, por exemplo, do vetor Unidade de Conservação. 
- À atenção ao território (entorno, bacia, região etc.) onde se encontra a UC – aumento do 
fluxo de comunicação entre as unidades e respectivas comunidades, e de como mediar e 
administrar eventuais conflitos. 
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

Nesta proposta, nós, do Grupo de 
Trabalho, temos duas metas: 

• Cada Conselho construir sua própria dinâmica de articulação, de 
compreensão, acompanhamento e intervenção (monitoramento e ações 
preventivas) em questões socioambientais locais, tendo problemas 
ambientais da UC como temas geradores. 

1 

• Cada Conselho construir – ou revisar – seu plano de ação/comunicação 
(planejamento do que o conselho fará ao longo de sua gestão, de acordo 
com os principais problemas que afetam a UC, de acordo com o 
planejamento da fiscalização SIM, e as demandas dos conselheiros).  

2 
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 
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• Compreende os Conselhos como espaços de 
ensino-aprendizagem 

2 

• Busca o diálogo e integração entre os 
programas de planos de manejo, como de 
proteção e manejo, de uso público, de educação 
ambiental e de interação socioambiental 

3 

• Parte de dois elementos referenciais básicos: 
a) Plano de Manejo; b) problemas 
ambientais identificados no planejamento da 
fiscalização. 

4 

• Se, por um lado, o SIM planeja intervenções de 
repressão às infrações dentro da UC, por outro, 
incentiva o Conselho a compreender os 
problemas ambientais e planejar intervenções 
fora da UC. 

5 

• Busca identificar, valorizar e trabalhar a 
dimensão formativa na área da fiscalização 
ambiental 
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

Momentos 
 

Blocos Temas 

A
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1. Sobre representações de “natureza” e meio ambiente - Natureza e cultura - Cultura e natureza 
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2. Sobre gestão ambiental, participação, conselhos, 
unidades de conservação, conflitos socioambientais. 
Encomenda de informações para a oficina seguinte. 

- Sobre gestão ambiental 

- Sobre participação 

- Sobre conselhos 

- Sobre unidades de conservação da “natureza” 

- Sobre conflitos socioambientais 

B
. 
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3. Reconhecimento territorial e compreensão da 
problemática socioambiental (com base nas 
informações da fiscalização). 

Encomenda de definições para a oficina seguinte. 

- Ferramentas de diálogo (Diagrama de Venn; 
Diagrama de Fluxos) 

- Dados gerados a partir dos resultados de 
operações da fiscalização 

2
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a – 

2
 m

eses d
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4. Definição e justificativas das prioridades. - Alguma técnica participativa de definição de 
prioridades (MAPP) 
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5. Definição de plano de trabalho próprio para lidar 
com tais prioridades (como acompanhar, monitorar, 
comunicar-se com outros agentes, autoridades etc.). 

- Alguma técnica participativa que auxilie a 
construção de um plano (MAPP) 



Sistema Integrado de Monitoramento – SIM 
Plano de Fiscalização de UC 

Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

Estão 
previstos  

3 
momentos 
para cada 
Conselho: 

M
o
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n

to
 1

  
1º Encontro  

Algumas 
maneiras de  

olhar e de 
compreender 

M
o

m
e
n

to
 2

  
2º Encontro  

Mapeando e 
buscando 
reconhecer o 
território 

M
o

m
e
n

to
 3

  
3º Encontro  

Planejando 
intervenções 

Um encontro a cada dois meses 
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

O semestre seguinte pode ser dedicado retorno às UCs trabalhadas no 
período anterior e/ou ao início de trabalhos com outras UCs. Pensamos 
em seis para irmos a três UCs por mês. Dependendo de como iremos 

trabalhar, podemos aumentar este número. 

Semestre 1 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

Polo 1 

1ª Oficina 2º Oficina 3ª Oficina 

Polo 2 

Polo 3 

Polo 4 

Polo 5 

1ª Oficina 2ª Oficina 3ª Oficina 

Polo 6 

Polo 7 

Polo 8 

Polo 9 
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Para esclarecermos a Formação Socioambiental 

Polo Unidades de Conservação Região SIM 

1 

1. PE Itapetinga  

Metropolitana 
2. MONA Pedra Grande 

3. PE Itaberaba  

4. PE Alberto Löfgren – IF  

2 5. FE Edmundo Navarro de Andrade  
Interior Centro-oeste 

3 6. EE Angatuba - IF 

4 
7. PE Aguapeí  

Interior Extremo Oeste 8. PE Rio do Peixe  

9. PE Morro do Diabo  

5 

10. MONA Pedra do Baú 

Litoral Norte Vale do Paraíba 
11. PE Mananciais de Campos do Jordão 

12. PE Campos do Jordão 

6 13. PE Serra do Mar - Picinguaba  

7 14. PE Serra do Mar - Itutinga Pilões Baixada Santista 

8 15. PE Carlos Botelho 
Litoral Sul Vale do Ribeira 

9 16. PE LAGAMAR de Cananéia  

P
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s
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e
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Proposta de calendário 
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Perguntas para entendermos melhor os Conselhos 

Solicitamos a tod@s que entreguem 
os questionários respondidos 

(enviados com o convite). Isso nos 
subsidiará com informações relevantes 
para prepararmos as intervenções em 

cada Conselho. 
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Por isso é que agora vou assim 
no meu caminho. Publicamente andando 

Não, não tenho caminho novo. 
O que tenho de novo 

é o jeito de caminhar. 
Aprendi 

(o que o caminho me ensinou) 
a caminhar cantando 

como convém 
a mim  

e aos que vão comigo. 
Pois já não vou mais sozinho. 

 
(colhido do livro “Vento Geral”, 1981) 

E para terminarmos a exposição... 

Estrofe de A Vida Verdadeira –  
Thiago de Mello 
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Exercício – 1º MOMENTO 

Cada UC representada desenvolverá, 
individualmente, respostas às seguintes questões: 

1.Escolha um dos 
problemas 
ambientais 

apontados no Plano 
de Fiscalização SIM 

 
CRITÉRIO: aquele problema 

para o qual o Conselho 
poderá prestar maior 

apoio. 
 
 
 
 
 
 Use a tarjeta AZUL 

 
2.Quais motivos 

que levam a crer 
que o Conselho 
poderá atuar 
diante deste 
problema? 

 
DICAS: considere as 
respostas apontadas ao 
questionário da manhã.  

Seja objetivo. Utilize entre 
uma e três palavras, 
preferencialmente. 

 
 
 
 
 

Use a tarjeta VERDE 

3.Quais seriam as 
causas do 
problema 
apontado? 

 
DICAS: Seja objetivo. Utilize 
entre uma e três palavras, 

preferencialmente. 
 
 
 
 

Use a tarjeta ROSA 
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Exercício – 1º MOMENTO 

Cada UC representada desenvolverá, 
individualmente, respostas às seguintes questões: 

 
4.Como entende que 

o Conselho pode ou 
deve atuar frente 

ao problema 
apontado? 

 
DICAS: Seja objetivo.  

Utilize entre uma e três 
palavras, referencialmente. 

 
 
 
 
 
 
 

Use a tarjeta AMARELA 



Sistema Integrado de Monitoramento – SIM 
Plano de Fiscalização de UC 

– 1º MOMENTO 

Exercício – 2º MOMENTO 

Cada UC representada desenvolverá, em grupos de 
problemas comuns escolhidos, respostas às 

seguintes questões: 

1.As causas dos 
problemas são 
semelhantes ou 

não? 
 

DICAS: Sejam objetivos. Utilizem 
entre uma e três palavras, 

preferencialmente. 

 

2.As atuações previstas 
aos Conselhos são 

similares ou não? Em 
que são parecidas ou 

no que se 
diferenciam? 

 
DICAS: Sejam objetivos. Utilizem 

entre uma e três palavras, 
preferencialmente. 

 

3.Houve alguma 
mudança (para as 

causas e/ou para as 
atuações) a partir 

deste diálogo entre as 
UCs com problemas 
semelhantes? Quais? 

 
DICAS: Seja objetivo. Utilize entre 

uma e três palavras, 
preferencialmente. 

 

Aquelas UCs com problemas específicos (sem grupo) irão 
comparar causas e ações do problema elencado com causas e 

ações de outros problemas, respondendo às mesmas questões. 
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Alguns casos 

Gestão 
Participativa na 
APA Serra da 
Mantiqueira 

c 
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Alguns casos 

Projeto Semeando 
a Sustentabilidade 

Natividade de 
Serra, S. Luiz do 

Paraitinga – 
PESM/NSV 

c c 

c c 
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Alguns casos 

Gestão participativa 
no entorno Parque 

Estadual das Fontes 
do Ipiranga (PEFI) 

c 

c 

c 
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Alguns casos 

Integração e Capacitação de Conselhos e 
Comunidades 

na Gestão Participativa de UCs 
do Paraná e Santa Catarina: 

 

- Construção de planos de ação; 
- Fortalecimento do Conselho Consultivo; 

- Integração entre UCs; 
- Aproximação das comunidades com os Conselhos 

c c c c 
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Alguns casos 

Cooperostra e 
criação da RESEX 

Mandira 

c c 

c c 
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Encaminhamentos: 

A partir deste 
nosso 

Encontro, 
solicitamos a 
cada Gestor 

de UC os 
passos a 
seguir: 

1. Apresentar o SIM ao Conselho da UC, tanto em sua 

abordagem de repressão, como na de compreensão dos 
problemas e intervenção. 

2. Reunir a equipe da UC e apresentar a proposta de 

Formação Socioambiental (materiais disponíveis no mesmo 
local dos planos de fiscalização). 

3. Apresentar o programa formativo desta proposta (os 3 

encontros) ao Conselho. 

4. Atender, na medida do possível, às solicitações do GT FS 

SIM (envio de documentos etc.). 

5. Verificar viabilidade do calendário juntos ao respectivo 

Conselho. 


