
A Formação Socioambiental desenvolvida no espaço do Conselho Gestor da Estação 

Ecológica de Bananal produziu sinteticamente dois grandes resultados: 

1) a construção e registro coletivo de compreensão sobre questões que afetam 

negativamente a Unidade de Conservação (UC), avançando para a identificação 

de seus efeitos para a UC e região e, ainda, principalmente, o que motiva a 

existência de tais problemas (suas causas). O problema priorizado foi: Vetores de 

pressão do entorno da UC. Dentre as causas observadas, foram consideradas 

críticas: Falta de ação da sociedade civil e pressão no poder público 

(fiscalização); falta de alternativas de renda; capacitação insuficiente dos 

gestores locais (turismo). Tal leitura, consciente, compartilhada e organizada, 

deu origem ao segundo resultado destacado: 

 

2) a definição do papel do Conselho Gestor frente à compreensão ressaltada 

acima. O papel do Conselho, diante de todas as causas consideradas críticas, foi 

basicamente de articular diferentes agentes sociais reconhecidamente atuantes 

no território de influência da UC e com competência para subsidiar ações mais 

objetivas de enfrentamento das causas do problema que afeta negativamente a 

Estação Ecológica. Assim, seria consolidado o entendimento do Conselho como 

um espaço de articulação, discussão e encaminhamento de ações de gestão 

observado-se o território de influência da UC. Portanto, para cada causa crítica do 

problema priorizado há uma ação estratégica prevista: 

 

GRUPO DE TRABALHO para a "falta de ação da sociedade civil e pressão 

no poder público (fiscalização)": deve haver a articulação do Conselho junto a 

outros agentes sociais com vistas a desenvolver uma carta do Conselho 

direcionada aos órgãos competentes. ENCAMINHAMENTO: Thiago (EEB) 

reunirá informações sobre o status do Plano de Manejo na FF para ajudar a definir 

o objeto e o tom da carta; deverá haver extensão do GT à participação de membros 

de instituições que possam dar maior "peso" à assinaturas da carta, como a 

vereadora Lúcia, da Câmara de Bananal. Jobe (PMB) deve ajudar nos contatos 

aos participantes do GT. 

 

GRUPO DE TRABALHO para a "falta de alternativas de renda": deve haver 

a criação de um GT com outros agentes sociais (já mapeados) e no âmbito do 

Conselho Gestor, com o propósito de fomentar a capacitação de proprietários e 

moradores de Coqueiros e região com cursos específicos para elaboração de 

produtos de interesse da comunidade. ENCAMINHAMENTO: Tatiane (EEB) e 

Sr. Engels (RPPN Sta. Inêz) irão contatar tanto outros membros para definir a 

composição do GT, como promover a aproximação com os agentes sociais já 

mapeados para estarem na próxima reunião do Conselho. 

 

GRUPO DE TRABALHO para a "capacitação insuficiente dos gestores 

locais (turismo)": deve haver a articulação do Conselho com diferentes agentes 

sociais relacionados à atividades turística (já mapeados) visando a realização de 

uma série de reuniões e palestras com tais agentes, com a finalidade de provocar 

o ordenamento da atividade turística que é um dos vetores de pressão à UC. 



ENCAMINHAMENTO: Thiago e Jobe deverão ajudar a definir a composição 

do GT e contatar os agentes sociais já mapeados para que participem da próxima 

reunião do Conselho. Importante trazer informações a respeito do GEF e de 

possíveis palestras, formações e possibilidades de circuitos de turismo que levem 

em conta as propriedades rurais e suas respectivas produções, em especial aquelas 

consideradas no GT sobre a falta de alternativa de renda (Hélio/FF). 

 

A reunião de ontem gerou também encaminhamentos iguais para todos os grupos de 

trabalho listado acima:  

 

1) definir a composição do grupo, com a devida ciência e anuência dos participantes 

de que fazem parte do GT e assumem o compromisso de gerir do grupo. 

 

2) mobilizar o maior número de agentes sociais já mapeados em cada um dos grupos, 

com o objetivo de trazê-los à próxima reunião do Conselho, na qual os três grupos de 

trabalho se reunirão separadamente no mesmo espaço. 

 

3) compartilhar responsabilidades entre os integrantes do grupo (principalmente no 

que diz respeito à ciência e anuência dos integrantes efetivos do GT e à mobilização 

dos demais agentes sociais para serem convidados à próxima reunião do Conselho. 

 

4) Próxima reunião do Conselho em: 08/11/2016 - nesta reunião todos os integrantes 

dos 3 GT deverão se organizar por temática e respectivo GT, aproveitando a agenda 

do Conselho Gestor e utilizando-o como espaço mais adequado. 


