
Formação Socioambiental
Educação Ambiental em Conselhos Gestores de Unidades de Conservação para o 

fortalecimento da Gestão Ambiental Pública



A Secretaria do Meio Ambiente, desde 2012, organiza-se em coordenadorias, institutos 

e os órgãos de administração indireta 
(sem contar os Grupos, Unidades de Gestão, Assessorias, Consultorias etc.).

CBRN CEACPLA CPU CA CFACMVA

Do contexto institucional



Na CFA há inúmeros planos de fiscalização, sendo um direcionado às UCs de proteção integral. Para 

viabilizar a fiscalização ambiental nas unidades de conservação, há uma articulação interinstitucional.

Sistema Integrado de Monitoramento –

SIM

Sistema Integrado de Monitoramento 

Marítimo –
SIMMar

Voltados às UC de proteção integral 

estaduais e à pesca costeira

Do contexto e origem



Programas de suporte do SIM/SIMMar

1. Formação continuada dos agentes 

envolvidos (gestores, agentes de 

fiscalização e demais técnicos)

2. Formação Socioambiental 

(Participação social na gestão 

ambiental, partindo da fiscalização; 

trabalho preventivo)

Do contexto e origem



Grupo de Trabalho da Formação Socioambiental - SIM

Estratégia, proposta de trabalho e de 

público

Definição de UCs a serem trabalhadas

Comunicação com gestores, agentes de 

fiscalização e técnicos

Viabilização das oficinas e avaliação do 

percurso

Da proposta de trabalho



A FS parte dos seguintes pressupostos:

Gestão Ambiental

Áreas protegidas

Da proposta de trabalho

Participação

Conselhos 

Consultivos de 

UCs



A FS parte dos seguintes pressupostos:

Ensino-

aprendizagem

Com base na perspectiva teórica histórico-cultural, 

compreende os sujeitos em suas relações sociais. Também 

inspirado na Pedagogia Histórico-Crítica no que se refere 

ao percurso entre o conhecimento sincrético e aquele 

sintético.

Da proposta de trabalho

Educação 

Ambiental

Prioriza ações pedagógicas voltadas à reflexão sobre o 

funcionamento dos sistemas sociais.

Parte do entendimento de que a problemática 

socioambiental constitui-se de dimensões (social, natural, 

cultural, política, histórica).



Objetivos

Criar situações e ensino-aprendizagem com os Conselhos das UCs 

partindo de problemas da fiscalização ambiental.

Envolver os Conselhos das UC com o desenvolvimento de 

abordagens aos problemas ambientais considerados no Plano de 

Fiscalização. 

Da proposta de trabalho



Dimensão operacional
(utilização e prática )

Dimensão instrumental
(instrumentos e ferramentas de diálogo, de mapeamento e planejamento)

Dimensão conceitual
(reflexões sobre representações sociais, gestão ambiental, participação)

Envolver os 

Conselhos 

com a 

gestão 

ambiental

Contribuir à 

fiscalização 

ambiental

Produzir 

conheci-

mento

4
momentos
- Problema

- Diagnóstico

- Planejamento

- Monitoramento e avaliação

Fortalecer 

os 

Conselhos

Da proposta de trabalho
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Aguapeí 

Rio do Peixe

FEENA

Angatuba

Carlos Botelho

PESM Itariru

Lagamar de Cananeia

APA Marinha Litoral Sul

PESM Itutinga Pilões

MONA Pedra Gde.

Itapetinga

Itaberaba

MONA Pedra do Baú

Mananciais de C. Jordão

Campos do Jordão

PESM Caraguatatuba

Da proposta de trabalho



Fontes de 

evidências

Participantes da FS 

e demais envolvidos

Situações criadas

(encontros)

Instrumentos de 

coleta

Formulários (questões 

abertas e fechadas)

Observação 

participante/organização 

dos “produtos”

Tratamento/uso

Análise, 

categorização e 

tabulação

Subsídios às análises

Quadros de análise sobre as contribuições e sobre aproximações e distanciamentos (da 

proposta e dos resultados) em relação às opções conceituais e teóricas.

Produção de informações e conhecimento



1. Digitalização de 

todas as 

respostas 

colhidas, 

organizando-as 

por polo e 

conforme a matriz 

de avaliação.

2. Identificação de 

termos ou 

expressões-chave.

3. Categorização 

das respostas. 

4. Contagem e 

tabulação, gerando 

dados a serem 

interpretados na 

busca por padrões 

e/ou tendências nas 

respostas.

5. Análise geral e 

revisão das 

categorias e da 

identificação de 

padrões e 

tendências.

Produção de informações e conhecimento



5 polos 

com ciclo concluído

8 Conselhos com planos 

de ação

51 ações construídas

467participações

7 polos trabalhados

120 causas levantadas

12 causas em foco

Resultados e discussão

41% das causas de ordem 

socioeconômica; 13% cultural

29% das ações de ordem 

socioeconômica; 28% cultural

66% - utilidade dos procedimentos e 

técnicas da FS

15% - estendem utilidade a outras 

questões

GERAIS 1º EIXO DE ANÁLISE



23% - contato com espaço e situações 

“expressão e diálogo”

Resultados e discussão

19% - “orientação” sobre o que fazer e como proceder

36% - “maior compreensão” (da UC, de seus problemas e 

dificuldades, sua gestão e sobre o Conselho)

9% - possibilidade de “articulação política e institucional”

A
p

ren
d

izag
em

 relativa a:

4% - identificação – ou descoberta/incentivo – à “capacidade 

de agir" do Conselho 

2%  - "nenhum aprendizado"



Resultados e discussão

... E analisando o percurso de tratamento e interpretação dos dados e 

informações colhidas (tabulações, cruzamentos de dados, identificação de 

padrões e tendências etc.), identificamos até aqui:

Contribuições ao 

Planejamento e 

dinâmica dos 

Conselhos.

Contribuições a 

Políticas públicas de 

Fiscalização, de 

Educação Ambiental e 

para Conselhos.

Contribuições a 

Metodologia de 

envolvimento dos 

Conselhos com a 

fiscalização de maneira 

formativa.

Partindo dos campos da Gestão Ambiental, da Participação, das 

Representações Sociais, dos Conselhos Gestores, da Educação Ambiental e 

das Opções Metodológicas...

2º EIXO DE ANÁLISE



Mais informações
1º m

o
m

en
to



2º m
o

m
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to
Mais informações



3º m
o

m
en

to
Mais informações



http://www.ambiente.sp.gov.br/formacao-socioambiental/

Mais informações

Beatriz: 11 3133-3744
beatrizta@ambiente.sp.gov.br

Rodrigo: 11 3133-4013
rodrigom@ambiente.sp.gov.br


