
Razões para se trabalhar a formação socioambiental no contexto da fiscalização: 
 

 Ambos – fiscalização e EA – fazem parte de um quadro maior: a gestão ambiental 

pública. Ambas tem ao menos finalidade em comum: dar sentido de permanência às 

atividades que visam à sustentabilidade da UC. 

 Ainda há distância de se estabelecerem nexos entres problemas ambientais 

observados e percebidos e o atual estilo de desenvolvimento e práticas produtivas. 

 Há a necessidade de articular escalas de gestão ambiental; no caso, a estadual com as 

municipais, e é possível vislumbrar isso a partir de espaços de participação de atores 

sociais na gestão ambiental pública. A partir da representação de órgãos municipais 

em conselhos e comitês e participação nas ações de formação socioambiental, a 

articulação entre tais órgãos com vistas à fiscalização integrada pode ser facilitada. 

 Há a necessidade de prover maior publicidade aos instrumentos de gestão ambiental, 

tais como de intervenção ambiental (normas, padrões, critérios etc.; zoneamentos, 

avaliações de impacto e a criação de espaços protegidos); de controle ambiental 

(licenciamento, análise de impacto); de controle repressivo (aplicação de sanções). Tal 

publicidade pode caracterizar-se como instrumentalização de atores sociais, 

contribuindo à qualificação da participação destes. 

 Há assimetria na capacidade de diferentes atores sociais em compreender, participar e 

intervir em espaços de gestão ambiental pública (como conselhos de UC, comitês de 

bacia, por exemplo). 

 Há necessidade de maior capacidade de diálogo e compreensão sobre os valores, 

interesses, preocupações e papéis dos atores sociais, entre eles, o próprio Estado. 

 Em espaços de participação social na gestão ambiental pública, é previsto o 

envolvimento de representações de diferentes atores e grupos sociais, com razoável 

distribuição por dado território e com relações com a UC ou com a bacia hidrográfica.  

 É possível, a princípio, explicitar valores, interesses, preocupações e papéis na 

gestão ambiental pública, sobretudo do Estado, no que se refere à fiscalização, 

por exemplo. 

 É possível potencializar a capacidade de comunicação e diálogo entre tais 

representações com suas respectivas comunidades e grupos e destes com o 

Estado. 

  É possível inserir na agenda de atores e grupos sociais representados e 

articulados com os espaços de participação na gestão ambiental pública, a agenda 



da fiscalização (conjunto de valores, preocupações e papéis), ao mesmo tempo 

em que se abrem e reforçam canais de diálogo entre atores, grupos e Estado. 

 É possível qualificar a participação de tais atores sociais nos espaços mencionados 

a partir do entendimento de que a gestão da UC se entende ao território no qual 

se localiza a unidade, assim como a partir da instrumentalização sobre a legislação 

ambiental pertinente (política ambiental, unidades de conservação, crimes 

ambientais etc.). 


