
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RelatórioRelatórioRelatórioRelatório    
 

Formação Socioambiental

 
 
 
 
 
 
 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental

Com a colaboração de:

Fundação Florestal

Instituto Florestal

Formação Socioambiental
No Plano de Fiscalização de Unidades de Conservação

SIM – Sistema Integrado de Monitoramento

 

 

 

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 

 

Com a colaboração de: 

 

 

Fundação Florestal 

Instituto Florestal 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Socioambiental 
No Plano de Fiscalização de Unidades de Conservação 

Sistema Integrado de Monitoramento 



 
 

 

 
Autores: 
Rodrigo Machado (CFA-SMA) 
Beatriz Truffi Alves (CFA-SMA) 
Wagner Nistardo de Lima (CFA-SMA) 
 
Colaboradoras: 
Adriana Neves da Silva (FF-SMA) 
Marlene Francisca Tabanez (IF-SMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
São Paulo, 2015 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO ....................................................................................................... 4 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 6 

Capítulo I – Quadro referencial conceitual e teórico ................................................. 28 

Sobre Representações Sociais de Meio Ambiente ........................................................... 29 

Sobre Gestão Ambiental ................................................................................................ 34 

Sobre Áreas Protegidas e Unidades de Conservação ....................................................... 46 

Sobre Conselhos ............................................................................................................ 56 

Sobre Participação ......................................................................................................... 64 

Sobre Educação Ambiental ............................................................................................. 71 

Capítulo II – Descrição da Formação Socioambiental como resposta para realizar os 

pressupostos conceituais e teóricos ......................................................................... 84 

Sobre a proposta ........................................................................................................... 85 

Primeiro encontro - descrição ......................................................................................... 91 

Segundo encontro - descrição....................................................................................... 105 

Terceiro encontro - descrição ....................................................................................... 119 

Capítulo III – Procedimentos metodológicos para analisar e avaliar a Formação 

Sociambiental ....................................................................................................... 126 

Capítulo IV – Indicadores de avaliação da Formação Socioambiental....................... 136 

Capítulo V - Análises e avaliações proporcionadas pela metodologia de avaliação 

(resultados e discussão) ........................................................................................ 206 

Considerações ...................................................................................................... 216 

Referências Bibliográficas ..................................................................................... 221 

Apêndices ............................................................................................................ 228 

 

 



4 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Apresenta-se aqui uma iniciativa articulada entre diferentes órgãos responsáveis pela 

proteção nas unidades de Conservação (UC): a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA), 

a Polícia Militar Ambiental (PAmb), a Fundação Florestal (FF), o Instituto Florestal (IF) e o 

Instituto de Botânica (IBt). 

Trata-se de um conjunto de esforços com vistas à orientação estratégica das ações de 

fiscalização ambiental nas UCs, tendo por base o planejamento e monitoramento integrados. 

Neste contexto de se planejar estrategicamente a fiscalização com a finalidade de 

concentrar o aporte de energia (recursos e esforços de fiscalização) em problemas tomados 

como prioritários, há a postura pública de se considerar que a política de fiscalização ambiental 

para ser eficaz e eficiente, deve também observar os condicionantes de tais problemas 

enfrentados pelas ações de fiscalização. Esses condicionantes têm origem nas dinâmicas 

sociais e econômicas, fomentadas por fatores históricos, culturais e políticos. 

O reconhecimento deste cenário no qual a fiscalização se insere, aqui denominado como 

de “gestão ambiental pública” demanda gestos que visem a ampliar a capacidade de controle 

social e de intervenção consciente nesta gestão ambiental. Daí, integrado ao plano de 

fiscalização voltado às UCs, configurou-se a Formação Socioambiental (FS) como resposta à 

demanda apontada. 

Este relatório demonstra, de diferentes maneiras, desde as ideias, noções e conceitos 

que inspiraram e fundamentam a construção de uma proposta de trabalho com os Conselhos 

das UCs (como espaços legítimos de participação na gestão ambiental pública), até os 

resultados alcançados, passando pela descrição de tudo o que foi realizado em um semestre de 

trabalho. 

O relatório, de maneira geral, está organizado com a seguinte estrutura: 

Capítulo I: apresenta as seções que compõem o quadro referencial conceitual e teórico, 

com base em revisão de literatura de temas relacionados tanto com o desenvolvimento de uma 

proposta de trabalho, como também para subsidiar uma análise da execução da FS (inspirada e 

fundamenta pelo referido quadro) e de seus resultados. 

Capítulo II: os três momentos que demarcam a sequência de encontros e oficinas de 

trabalho da FS são descritos conforme foram idealizados e efetivamente realizados, 

considerando as circunstâncias observadas em cada situação e alterações – estruturais e 

pontuais – na programação da proposta de FS. 
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Capítulo III: os procedimentos adotados para registro, organização, interpretação e 

análise dos dados e informações são descritos e ilustrados nesse capítulo. 

Capítulo IV: expõe um dos eixos de análise da pesquisa, atrelado às plataformas 

construídas nos procedimentos de avaliação adotados (Matriz Lógica de Avaliação): 

desenvolvimento da proposta, eficácia, eficiência, efetividade e impactos da FS. 

Capítulo V: os resultados e a discussão sobre o que se produziu e se alcançou com a 

FS a partir do processo de avaliação desenvolvido são organizados e expostos na forma de 

quadros analíticos. Trata-se do segundo eixo de análise: a partir das contribuições da FS à 

dinâmica e funcionamento dos Conselhos, ao desenvolvimento de políticas públicas e ao 

amadurecimento de metodologia de envolvimento de Conselhos com a fiscalização ambiental de 

maneira formativa. 

Considerações: aqui são expostas as considerações a respeito dos trabalhos 

desenvolvidos, resultados obtidos, análises construídas e perspectivas almejadas e observadas 

como potenciais, assim como elencadas as lacunas, restrições e desafios identificados. 
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INTRODUÇÃO 

 

A seguir encontram-se elementos introdutórios relativos a duas questões aqui 

consideradas relevantes à aproximação do leitor com a pesquisa e seus resultados, mas 

também aos motivos e ao panorama de políticas de gestão e fiscalização ambiental que a 

contextualizam. 

Tais elementos são divididos entre aqueles que justificam a iniciativa de acompanhar o 

programa vinculado a um plano de fiscalização ambiental em unidades de Conservação (UC) – a 

Formação Socioambiental (FS), e outros, mas afetos à pesquisa em si, tais como seus objetivos, 

referenciais conceituais e teóricos, procedimentos metodológicos. 

Inicialmente serão expostos os argumentos julgados necessários para justificar a 

realização de todo o trabalho. Para tanto, apresenta-se o contexto que motivou a idealização de 

proposta de intervenção nas UCs e o decorrente esforço de acompanhamento sistemático, 

análise e avaliação de seus resultados. Na sequência, expõe-se a estrutura do projeto que deu 

origem e orientou o percurso investigativo. 

 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e os planos de fiscalização 

 

A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA) integra a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente de São Paulo (SMA) e tem como atribuição a orientação da fiscalização 

ambiental no Estado, o planejamento, a proposição e execução de programas e projetos de 

fiscalização e monitoramento, em conjunto com o Comando de Policiamento Ambiental, bem 

como a aplicação de sanções administrativas e gestão dos autos de infração ambiental.   

Na CFA foram definidos planos de fiscalização voltados a orientar a atuação de agentes 

fiscalizadores em diferentes áreas, tais como fauna, incêndios florestais, madeira, áreas de 

mananciais, áreas rurais, pesca entre outros. Um desses planos destina-se às UCs de proteção 

integral: Plano de Fiscalização Ambiental das Unidades de Conservação de Proteção Integral do 

Estado de São Paulo, instituído por meio da Resolução SMA n.º 76, de setembro de 2012. 

É também denominado Sistema Integrado de Monitoramento (SIM). Possui tal nome em 

função de duas de suas características: o planejamento da fiscalização de forma integrada entre 

diferentes órgãos da SMA (Fundação Florestal - FF, Instituto Florestal - IF e Instituto de Botância 

- IBt) e a Polícia Militar Ambiental (PAmb); a ênfase no monitoramento, com diferentes 

tecnologias e estratégias traçadas no plano. O plano tem como objetivo executar ações de 

fiscalização dos crimes e infrações administrativas ambientais em Unidades de Conservação da 
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Natureza do Grupo de Proteção Integral gerenciadas pela FF, IF e IBt, bem como buscar 

prevenir e antecipar-se às ações de degradação ambiental. 

Dentre as justificativas para a existência de um plano de fiscalização ambiental de UCs 

de proteção integral1, destaca-se o reconhecimento de que essas áreas protegidas prestam 

importantes serviços ecossistêmicos para a sociedade, dentre os quais a preservação da 

qualidade da água para abastecimento público; o controle de erosão e enchentes; a segurança 

contra desastres naturais. Nesses espaços geográficos encontram-se os últimos remanescentes 

de vegetação da Mata Atlântica e do Cerrado no Estado de São Paulo, biomas de grande 

diversidade biológica. Protegem também a paisagem, os monumentos naturais, os sítios 

arqueológicos e os patrimônios históricos e culturais. 

O Estado de São Paulo possui 3,76 % de sua área territorial declarada como Unidade de 

Conservação da Natureza sob a administração do IBt, IF e FF, sendo esta última responsável 

pela maior porção em termos de áreas e UCs declaradas.  

O Plano de Fiscalização visa, portanto, o estabelecimento de ações integradas de 

fiscalização e monitoramento dos recursos naturais no interior e zona de amortecimento das UCs 

administradas pelo Governo do Estado de São Paulo, integrando os diversos órgãos que atuam 

no controle e fiscalização dessas áreas com o propósito de otimizar os esforços  na contenção 

das degradações ambientais e na restauração  ambiental. 

O SIM, ao dedicar-se à organização integrada e orientação estratégica da fiscalização 

ambiental nas UCs paulistas, conta em sua estrutura com dois programas de suporte. Um 

destinado à familiarização e formação continuada dos envolvidos (gestores, técnicos e agentes 

de fiscalização) com técnicas de análise e planejamento, assim como com tecnologias utilizadas 

neste processo. Outro programa é chamado de Formação Socioambiental (FS) e se concentra 

no envolvimento ativo da sociedade com a fiscalização ambiental das UCs. Em sentido 

ampliado, a FS busca envolver a sociedade com a problemática socioambiental das Unidades de 

Conservação, a partir de seus problemas de fiscalização, ou: estimular a participação social na 

gestão ambiental, partindo da fiscalização. A FS apoia-se em outra intenção do SIM, que é a de 

também capilarizar o monitoramento e os esforços articulados nos territórios das UCs com vistas 

a reduzir vetores de pressão às unidades, trabalhando na perspectiva preventiva. 

Para desenvolver uma proposta de trabalho com o foco supramencionado foi constituído 

um Grupo de Trabalho (GT), composto por membros representantes dos órgãos envolvidos com 

o SIM. As tarefas deste GT foram: 1) definir estratégia, proposta de trabalho e de público; 2) 

                                                           
1 Valendo-se destas mesmas justificativas, algumas UC não inseridas nesta categoria (proteção integral) foram 
integradas ao SIM, especialmente, Florestas Estaduais e Estações Experimentais. Porém estas ainda somam baixo 
percentual no total das UC abrangidas pelo plano de fiscalização.  
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definir as UCs a serem trabalhadas; 3) realizar a comunicação com gestores, agentes de 

fiscalização e técnicos; 4) viabilizar as oficinas e avaliar o percurso. A exposição do presente 

trabalho compõe parte do processo de análise e avaliação da FS, realizada a partir de 2013. 

Assim, uma das ações simultâneas do SIM foi marcada pelo desenvolvimento de ações 

formativas nos espaços de participação social na gestão ambiental das UCs já criados pela 

legislação, como os Conselhos Consultivos. Neles, os problemas de fiscalização servem de mote 

para o envolvimento mais efetivo de diferentes agentes sociais com a gestão ambiental dos 

territórios que influenciam as UCs. 

Este envolvimento qualificado caracteriza-se por: consciência da problemática 

socioambiental relativa aos problemas de fiscalização ambiental em UCs; informação sobre os 

esforços de fiscalização, papéis dos órgãos envolvidos e instrumentos de gestão; contribuições à 

melhoria contínua das ações de fiscalização em perspectiva preventiva e também repressiva. Tal 

qualificação estende o potencial de atuação dos Conselhos para além da fiscalização ambiental, 

na direção de maior controle social de políticas públicas diversas e influentes nos territórios onde 

localizam-se as UC. Em suma, servimo-nos das palavras de Maria da Glória Gohn, a respeito da 

qualificação da participação e composição de Conselhos. 

 

Se compostos por lideranças e grupos qualificados, do ponto de vista do 
entendimento de seu papel, limites e possibilidades e articulados a propostas e 
projetos sociais progressistas, os conselhos gestores podem fazer política 
publicizando os conflitos; como interlocutores públicos poderão realizar diagnósticos, 
construir proposições, fazer denúncias de questões que corrompem o sentido e o 
significado do caráter público das políticas, fundamentar ou reestruturar argumentos 
segundo uma perspectiva democrática: em suma, eles podem contribuir para a 
ressignificação da política de forma inovadora (GOHN, 2002, p.21, grifo nosso). 

 

O projeto de pesquisa 

 

A pesquisa partiu dos seguintes objetivos: 

 

1) Construir um processo de formação direcionado ao monitoramento ambiental, visando 

contribuir com a melhoria ambiental do entorno das Unidades de Conservação (UC) e 

demais territórios. 

2) Acompanhar e registrar dados e informações sobre os encontros formativos 

proporcionados pelo programa “Formação Socioambiental” (FS) do Plano de 

Fiscalização de UCs da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental em parceria com o 

Instituto Florestal, a Fundação Florestal, a Polícia Militar Ambiental e o Instituto de 
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Botânica, a ocorrerem nas UCs gerenciadas pelo Sistema Estadual de Florestas 

(SIEFLOR) e Instituto de Botânica.  

3) Avaliar o processo do ponto de vista da formação dos envolvidos, da pertinência da 

proposta para a fiscalização ambiental e da importância da qualificação da participação 

em espaços de gestão ambiental pública. 

 

Caracterizou-se como exploratória e qualitativa. Em sendo uma experiência de se 

articular a participação e a formação socioambiental com ações de fiscalização ambiental num 

contexto maior de gestão ambiental pública, a opção por estes tipos de investigação se justifica 

por sua utilização direcionada, usualmente, a “[...] desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 

e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores” (GIL, 2008, p.27). Contudo, considerando as contribuições do mesmo 

autor, assume também aspectos de pesquisa descritiva, uma vez que se dedicará a descrever 

características do fenômeno estudado para posterior relacionamento entre as variáveis. 

A opção, ainda, pela pesquisa participante baseia-se tanto na concepção exposta por 

Brandão (1985), relativa à vivência ativa nas situações objeto de observação, como também 

àquilo que Gil (2008, p.31) apresenta como um tipo de pesquisa apoiada no reconhecimento de 

que “[...] a realidade não é fixa e o observador e seus instrumentos desempenham papel ativo na 

coleta, análise e interpretação dos dados”. 

As técnicas de coleta de dados a serem empregadas serão, basicamente, a observação 

sistemática, a entrevista e o questionário com questões abertas e fechadas. De acordo com Gil 

(2008, p. 104, grifo nosso), 

 

A observação sistemática é freqüentemente utilizada em pesquisas que têm como 
objetivo a descrição precisa dos fenômenos ou o teste de hipóteses. Nas pesquisas 
deste tipo, o pesquisador sabe quais os aspectos da comunidade ou grupo que são 
significativos para alcançar os objetivos pretendidos. Por essa razão, elabora 
previamente um plano de observação. 

 

Já a entrevista, para o mesmo autor, é 

 

[...] a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula 
perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação. A 
entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma 
forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra 
se apresenta como fonte de informação (GIL, 2008, p.109). 

 

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, houve maiores condições para definirmos se 

as entrevistas seriam, segundo Gil (2008), do tipo “informal”, a qual é menos estruturada 
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possível, se será focalizada (livre de estrutura, mas focada em um aspecto específico que 

orienta a entrevista e garante a busca de profundidade no foco escolhido), se será por pautas 

(em que se fazem perguntas iniciais e se deixa o entrevistado falar livremente) e se serão 

individuais e/ou em grupos. Ao término dos trabalhos nos polos nos quais foi possível realizar os 

encontros e oficinas, as reuniões do GT responsável pela FS foram pautadas, entre outros 

assuntos, pela definição de quais instrumentos de coleta de informações seriam mais ricos do 

ponto de vista da avaliação do percurso por parte de pessoas envolvidas. Duas definições foram 

construídas pelo GT: a) as entrevistas – como ferramenta de levantamento que visa maior 

profundidade – seria substituída pela técnica de grupo focal; b) os participantes do grupo focal 

seriam essencialmente pessoas que participaram dos encontros e pertenceriam aos quadros da 

administração, mais especificamente os gestores de UCs e respectivas equipes. 

Segundo Trad (2009, p.779) “a utilização dos grupos focais, de forma isolada ou 

combinada com outras técnicas de coleta de dados primários, revela-se especialmente útil na 

pesquisa avaliativa”. A opção ocorreu considerando as intenções de observar a compreensão de 

participantes a partir de suas avaliações sobre a FS, assim como a validade de opiniões e 

leituras de profissionais responsáveis pela gestão das UCs e por conduzir os Conselhos. 

Assim, as etapas de desenvolvimento da pesquisa foram: 

 

1. Realização de revisão de literatura a respeito de temas que fundamentam tanto uma 

compreensão conceitual e teórica do contexto (gestão ambiental pública) que envolve o 

objeto de pesquisa (o processo participativo na gestão ambiental pública que se toma 

como formativo), como também o já iniciado neste projeto, a respeito do campo da 

avaliação. (objetivos 1, 2 e 3) 

2. Baseando-nos na revisão de literatura sobre representações sociais de meio ambiente, 

gestão ambiental pública, participação, conselhos, unidades de conservação, educação 

ambiental e conflitos socioambientais2, construir sequências lógicas de abordagens a 

cada tema, em situações como palestras, aulas, oficinas etc., demarcando um percurso 

formativo. (objetivo 1) 

3. Baseando-nos em revisão de literatura sobre técnicas de diagnóstico participativo e 

planejamento de intervenções socioambientais, desenvolver, nas mesmas sequências 

lógicas de abordagens e no mesmo percurso formativo, a construção de procedimentos 

                                                           
2 Partimos da premissa de que tais temas são importantes para consolidar uma compreensão em perspectiva crítica 
do papel de Conselhos de UCs, bem como os meios e situações formativas direcionadas a fomentar e qualificar sua 
participação na gestão das Unidades, inicialmente na fiscalização ambiental. 
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para o alcance de um quadro de ações com vistas a enfrentar as causas dos problemas 

de fiscalização. (objetivo 1) 

4. Com base na revisão de literatura sobre avaliação, ratificar uma matriz lógica de 

avaliação (iniciada com o Quadro 3, neste projeto de pesquisa), bem como os 

instrumentos de coleta de evidências (iniciados com os apêndices A, B, C, D e E). 

(objetivos 2 e 3) 

5. Construir e realizar uma agenda de encontros formativos com os Conselhos das UCs 

(Quadro 1) e aplicar os instrumentos de coleta e registro de evidências (planos de 

observação, questionários, entrevistas). (objetivo 1) 

6. Sistematizar e tabular os dados e informações, a fim de subsidiar análises quantitativas 

e qualitativas, que por sua vez basearão a avaliação de todo o processo. (objetivo 3). 

 
A Formação Socioambiental foi estruturada em três encontros (Quadro 1) ao longo de 

um semestre, em cada um dos polos envolvidos (Quadro 2). Os encontros foram organizados 

com base na construção de momentos formativos, que abordam:  

 

• Momento A: Algumas maneiras de olhar e de compreender; 

• Momento B: Mapeando e buscando reconhecer o território; 

• Momento C: Planejando intervenções. 

 
Quadro 1 – Momentos do percurso formativo a ser pesquisado, analisado e avaliado. 

Momentos Blocos Temas 
A

. 
1 dia (6h) 

1. Sobre representações de “natureza”e 
meio ambiente 

 
2. Sobre gestão ambiental, participação, 

conselhos, unidades de conservação, 
conflitos socioambientais.  

Encomenda de informações 
para a oficina seguinte. 

 
- Natureza e cultura – Cultura e natureza 
 
- Sobre gestão ambiental 
- Sobre participação 
- Sobre conselhos 
- Sobre unidades de conservação da 
“natureza” 

- Sobre conflitos socioambientais 

1ª oficina com
 conselho 

B
. 

1 dia (6h) 

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

Encomenda de definições para 
a oficina seguinte. 

- Técnicas participativas (MAPP, 
METAPLAN) 

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

- Dados gerados a partir dos resultados de 
operações de fiscalização 

2ª oficina – 
2 m

eses depois 

C
. 

1 dia (6h) 

4. Definição e justificativas das prioridades. 
 
 
1. Definição de plano de trabalho próprio 

para lidar com tais prioridades (como 
acompanhar, monitorar, comunicar-se  
com outros agentes, autoridades, etc.). 

 
- Alguma técnica participativa de definição 
de prioridades (MAPP) 
 

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

3ª oficina – 
2 m

eses depois 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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O acompanhamento e a avaliação da Formação Socioambiental foram realizados junto 

aos Conselhos das UCs, geridas pela Fundação Florestal e Instituto Florestal, onde o trabalho foi 

realizado e cujas dinâmicas de envolvimento com a proposta foram observadas e analisadas 

durante e após as intervenções educadoras. Tais intervenções direcionaram-se a compartilhar, 

com conselheiros e gestores, técnicas e procedimentos visando à identificação, compreensão, 

diagnóstico de problemas ambientais das UCs e planejamento de ações dirigidas a lidar com 

suas respectivas causas (sociais, culturais, econômicas, políticas, históricas etc.). 

 

Recorte de pesquisa 

 

As unidades escolhidas para o desenvolvimento das intervenções junto aos respectivos 

Conselhos estão expostas no Quadro 2 e fazem parte do Sistema Integrado de Monitoramento 

(SIM), implementado pela Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e parceiros com o objetivo 

de otimizar esforços para a fiscalização das áreas ambientalmente protegidas e de posse do 

Estado. Essas UCs foram organizadas em polos, compostos por uma a três UCs. A organização 

em polo permitiu que a proposta de FS abarcasse, também, outras unidades, de proteção 

integral ou uso sustentável, que compõem o território das UCs selecionadas. 

Quadro 2 – Polos, unidades de conservação e regiões do SIM trabalhados. 
Polo Unidades de Conservação Região SIM 

1 
1. PE Itapetinga 

Metropolitana 2. MONA Pedra Grande 
3. PE Itaberaba 

2 4. FE Edmundo Navarro de Andrade 
Interior – Centro Oeste 

3 5. EE Angatuba - IF 

4 
6. PE Aguapeí 

Interior – Extremo Oeste 7. PE Rio do Peixe 
8. PE Morro do Diabo 

5 
9. MONA Pedra do Baú 

Litoral Norte e Vale do Paraíba 
10. PE Mananciais de Campos do Jordão 

11. PE Campos do Jordão 
6 12. PE Serra do Mar - Caraguatatuba 
7 13. PE Serra do Mar - Itutinga Pilões Baixada Santista 
8 14. PE Lagamar de Cananéia 

Litoral Sul e Vale do Ribeira 
9 15. PE Carlos Botelho 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 

De todas as UCs previstas, onze foram trabalhadas (dos polos 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8); em 

oito UCs o ciclo de três momentos formativos e a construção de plano de ações foi concluído 

(dos polos 1, 4, 6, 7 e 8). Nos demais polos, em função da mudança de gestores das unidades 

ou por conta da situação ou momento dos Conselhos (alguns não instituídos) o trabalho não 

pôde ser iniciado (nos polos 3 e 9) ou continuado (nos polos 2 e 5). Maiores detalhes sobre a 

execução e alcance dos resultados podem ser observados nos capítulos IV e V. 
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Adiante expomos o mapa do Estado de São Paulo (mapa 1) no qual se ilustra a 

distribuição das UCs que fazem parte do Sistema Integrado de Monitoramento – SIM, bem como, 

dentre essas UCs, aquelas nas quais as intervenções de Formação Socioambiental - FS no 

âmbito do SIM foram previstas. 

São UCs que se encontram localizadas em praticamente todo o estado de São Paulo e 

que, segundo matrizes preenchidas pelos gestores das UCs e tenentes dos pelotões de 

fiscalização da Polícia Militar Ambiental, têm problemas mais críticos relativos à caça, à pesca, à 

extração de euterpes edulis (Palmito-juçara), às ocupações irregulares, aos incêndios florestais 

entre outros problemas que, notadamente, não são gerados exclusivamente dentro das UCs, 

mas veem, muitas vezes, de seu exterior, com causas de ordem social, econômica, política, 

cultural e histórica. 

As UCs foram definidas no âmbito do Grupo de Trabalho da Formação Socioambiental3 

do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) e ratificado pelo Grupo Gestor do SIM4. Os 

critérios utilizados para definir as UCs foram:  

1) Estar no universo de UCs integrantes do SIM;  

2) Contar com o espaço do Conselho formado;  

3) O (A) gestor(a) da UC estar predisposto(a) a participar do trabalho;  

4) Preferencialmente, indicação de UCs representantes de cada região geográfica do 

Estado de São Paulo, considerando o recorte do SIM. 

 

Os locais físicos em que este projeto se desenvolveu foram as Unidades de 

Conservação, mais especificamente os espaços de seus Conselhos Consultivos. Foram 

desenvolvidos, por um grupo de trabalho da SMA, encontros denominados Formação 

Socioambiental, voltados a envolver os conselheiros com o desenvolvimento de abordagens a 

problemas ambientais de fiscalização na UC. 

O material estudado compõe-se basicamente de observações das reuniões/intervenções 

e registros feitos pela equipe executora, que também responde por esta pesquisa. Foram 

também utilizadas respostas dos participantes a questões dispostas em questionários a cada 

encontro, além de anotações dos integrantes do GT presentes nos encontros e em reunião de 

grupo focal realizada com gestores e equipes das UCs. 

Tanto a coleta de dados, como a análise do material foi orientada por plataformas que 

determinam os objetos de avaliação da pesquisa e orientaram os momentos e instrumentos para 

                                                           
3 Composto por representantes da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, Fundação Florestal, Instituto Florestal, 
Instituto de Botânica e Polícia Militar Ambiental. 
4 Criado pela Resolução SMA 76/2012. 
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o processo de avaliação. A seguir elencamos as plataformas, seus objetos de avaliação e 

momentos de abrangência dentro da proposta de FS. O Quadro 3 indica os critérios, indicadores 

e instrumentos que serão utilizados em cada uma das plataformas.  

 

• Plataforma 1 – Desenvolvimento da proposta e planejamento da Formação 

Socioambiental – SIM: busca avaliar o processo de desenvolvimento da proposta de 

Formação Socioambiental num contexto institucional de fiscalização e, especificamente, 

de gestão de unidades de conservação. Remete-se ao momento anterior ao início dos 

encontros com os Conselhos das Unidades de Conservação; 

• Plataforma 2 – Execução da proposta, Eficácia e eficiência: avalia a eficácia – se os 

objetivos colocados à FS foram alcançados – e eficiência – disponibilidade e uso de 

recursos, bem como a necessidade de alterações, suas razões, justificativas etc. Limita-

se ao período em que ocorrerem os encontros e oficinas; 

• Plataforma 3 – Receptividade da proposta: avalia a pertinência da proposta em áreas 

mais ligadas à gestão e à fiscalização, o quanto foi compreendida e aceita pelos grupos 

aos quais a FS foi exposta como componente da gestão ambiental pública e estratégia 

de enfrentamento dos problemas de fiscalização nas UCs. Abrange tanto o período 

anterior como o de execução da FS; 

• Plataforma 4 – Efetividade da proposta: avalia o alcance da proposta, ou seja, se a FS 

foi apropriada pelos participantes que tiveram acesso à metodologia. Deverá ser 

observada ainda no momento de execução (já iniciados os encontros) e se estenderá 

para o momento posterior às intervenções junto aos Conselhos;  

• Plataforma 5 – Impacto da proposta: avalia se houve desdobramentos das 

experimentações realizadas em cada Conselho, pouco antes do término e após sua 

execução. 

 

Entende-se por reuniões/intervenções, as situações criadas, sugeridas e realizadas pela 

equipe e/ou demandadas por instituições parceiras. Nesse rol de situações, houve: 

 

• Apresentação da proposta de se trabalhar a dimensão formativa do plano de fiscalização 

ambiental de UCs ao Grupo Gestor do SIM. 

• Apresentação da proposta nas oficinas de trabalho do Sistema Integrado de 

Monitoramento, em cada uma das regiões do estado (Metropolitana; Interior – Centro  

Oeste; Interior – Extremo Oeste; Baixada Santista; Litoral Norte e Vale do Paraíba e 

Litoral Sul e Vale do Ribeira – ver mapa 1). Em cada situação a proposta de Formação 
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Socioambiental foi exposta a gerentes regionais da Fundação Florestal, gestores de 

UCs, técnicos e diretores da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e integrantes de 

pelotões da Polícia Militar Ambiental. 

• Apresentação do formato da FS a diretores e gerentes da Fundação Florestal. 

• Apresentação do formato da FS ao Grupo Gestor do SIM5. 

• Apresentação do formato da FS aos(às) gestores(as) das UCs definidas para 

participarem dos trabalhos. 

• Encontros com os Conselhos das UCs envolvidas, para exposição da proposta. 

• Encontros e oficinas de reflexão, debate, mapeamento e planejamento. 

• Apresentação de resultados parciais a diretores e gerentes da FF, a técnicos do IF e ao 

Grupo Gestor do SIM. 

 

Para cada situação, a partir do encontro com os gestores, uma ficha para registro de 

dados e informações foi desenvolvida, tendo como base a matriz lógica de avaliação (ver Quadro 

3). Nos apêndices A, B, C, D e E estão dispostas as fichas desenvolvidas. 

Assim, as fichas serviram como instrumento de coleta de informações, conforme previsto 

na matriz lógica de avaliação, contemplando também os indicadores e respectivos critérios e 

plataformas de avaliação.  

A seguir, uma breve exposição da revisão bibliográfica realizada para subsidiar as 

opções por procedimentos de acompanhamento e avaliação. 

 

O necessário acompanhamento sistemático e avaliação da proposta formativa 

 

A Formação Socioambiental, que dá nome ao processo a ser desenvolvido junto a 

Conselhos de Unidades de Conservação no Estado de São Paulo, parte de algumas premissas 

básicas sobre educação, meio ambiente, educação ambiental e gestão ambiental pública. 

Partindo do objetivo deste projeto, de acompanhar, registrar e avaliar o processo de gestão 

participativa e de formação socioambiental, a breve discussão a seguir tratará basicamente de 

avaliação, iniciando pela exposição sintética das premissas6. 

Layrargues (2002) sintetiza as três primeiras premissas. Compreende-se o processo 

educativo como situações pedagógicas para questionar a realidade historicamente dada e propor 

intervenções socioambientais voltadas a problemas locais. O problema ambiental é uma 

                                                           
5 Grupo integrado por dirigentes das instituições envolvidas com o plano de fiscalização. 
6 Sobre Educação Ambiental, gestão ambiental, meio ambiente entre outros temas, a parte I deste relatório 
aprofunda a reflexão sobre cada campo, apoiando nas respectivas revisões de literatura suficientes para subsidiar 
as opções demonstradas ao longo do trabalho. 
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manifestação de conflitos de interesses entre os próprios homens: o meio ambiente é explorado 

por ações produtivas e mercantis. Já a educação ambiental prioriza ações pedagógicas voltadas 

à reflexão sobre o funcionamento dos sistemas sociais (há uma concepção complexa da 

problemática socioambiental, que articula social com natural). 

No que se refere à gestão ambiental pública, nos apoiamos na definição trabalhada por 

Quintas (2006, p.30). 

 

Gestão ambiental, portanto, é vista aqui como o processo de mediação de interesses 
e conflitos (potenciais ou explícitos) entre atores sociais que agem sobre os meios 
físico-natural e construído, objetivando garantir o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, conforme determina a Constituição Federal. 

 

Portanto, o acompanhamento e avaliação da Formação Socioambiental configuram-se 

como um trabalho investigativo, visando à coleta, registro e análise de dados e informações a 

respeito de conjuntos de critérios principalmente qualitativos. Temos aqui, assim, uma proposta 

de pesquisa essencialmente qualitativa. Dizemos “essencialmente” e não “totalmente” porque 

não abriremos mão de levantamentos quantitativos. Demo (1985, 1990, 2005, 2012) propõe a 

identificação da complementaridade entre abordagens quantitativas e qualitativas de fenômenos 

que buscamos compreender, não confundindo ou mesmo contrapondo uma com/à outra. 

 

Quantidade e qualidade podem (devem) ser analiticamente distinguidas, mas em 
realidade são apenas faces do mesmo fenômeno. Não faz sentido, ademais, dizer 
que uma é mais ou menos importante, porque, antes disso, o fato básico é que são 
partes integrantes (DEMO, 1990, p. 11, grifo do autor). 

 

Também exercendo influência sobre o tipo de avaliação proposto nesta pesquisa, este 

projeto ainda traz características de pesquisa participante (BRANDÃO, 1985; BRANDÃO;, 

BORGES, 2007), em que a vivência ativa nas situações objeto de observação do pesquisador é 

fundamental para a “coleta de evidências”. Segundo Brandão e Borges (2007, p.53), “de modo 

geral, elas [as pesquisas participantes] partem de diferentes possibilidades de relacionamentos 

entre os dois pólos de atores sociais envolvidos, interativos e participantes”. A equipe que irá 

executar a proposta de formação com os Conselhos será também responsável pela observação 

atenta e direcionada pelas plataformas e critérios de avaliação a serem expostos mais adiante. 

Serão, assim, criadas “situações-objeto” de observação e investigação, em nosso caso, 

intervenções educadoras ou educacionais (GUIMARÃES, 2005). 

A opção pela predominância da abordagem qualitativa no acompanhamento das 

intervenções junto ao Conselho das UC considera, também, algumas observações importantes 

levantadas por Gonçalves (2005) acerca da evolução do campo da avaliação. A pesquisadora, 

no capítulo sobre a evolução do campo da avaliação, em sua dissertação conclui que: 
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A evolução do campo conceitual da avaliação traz à tona os diversos fatores que 
permearam o seu desenvolvimento e aponta avanços no sentido de construção de 
uma perspectiva de avaliação mais ampla, a qual considera a dinâmica histórica da 
realidade e, portanto, supera a visão reducionista que considerava a avaliação como 
um instrumento neutro; há o reconhecimento da sua natureza política e ética. 
Ressalte-se que esse avanço abre a possibilidade de se vislumbrar a concretização 
de uma avaliação a serviço da formação humana (GONÇALVES, 2005, p.18). 

 

Mattos (2009) também apresenta em sua pesquisa sobre avaliação em processos 

educativos mais precisamente vinculados ao campo da educação ambiental, informações 

relevantes para subsidiar nossa opção por um percurso avaliativo com características 

qualitativas. Considerando os apontamentos da autora, nossa opção possui abordagens 

caracterizadas na literatura como “subjetivistas” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). 

Para Mattos (2009, p.54) estas abordagens subjetivistas “[...] usualmente se baseiam na 

avaliação intuicionista-plurarista, que considera que o valor depende do impacto do programa 

sobre cada indivíduo, de acordo com os sentimentos e apreensões individuais e de grupos”. 

Worthen; Sanders; Fitzpatrick (2004 apud MATTOS, 2009) expõem diferentes 

estratégias avaliativas, distinguindo seis abordagens conceituais de avaliação, considerando o 

que motiva avaliar: 1) avaliação centrada em objetivos; 2) avaliação centrada na 

administração/tomada de decisão; 3) avaliação centrada no consumidor; 4) avaliação centrada 

em especialistas/experiência; 5) avaliação centrada no adversário/em opiniões contrárias; 6) 

avaliação centrada no participante/na participação. 

Por se tratar de uma formação que visa ao envolvimento dos conselheiros (participantes) 

no desenvolvimento de abordagens aos problemas ambientais relacionados com a fiscalização 

das UCs, observamos que a natureza da avaliação aqui proposta aproxima-se daquela na qual a 

apropriação da proposta, a apreensão das discussões e debates levantados, mais o 

envolvimento com a intenção de se problematizar questões socioambientais locais ligadas às 

UCs por parte dos envolvidos, fazem com que nossa avaliação possa ser caracterizada como 

centrada na participação/no participante. Ainda assim, guarda características próximas da 

abordagem centrada na administração/tomada de decisões que, segundo Mattos (2009), visa 

atender a necessidade de obter informações a respeito do espaço oferecido/conquistado à/pela 

dimensão formativa na área de fiscalização ambiental, bem como subsidiar futuras tomadas de 

decisões que poderão/deverão considerar tal dimensão (formativa) quando da construção de 

políticas de fiscalização ambiental, ou mais amplamente, de gestão ambiental. Embora a 

avaliação não seja estritamente motivada pelos objetivos, o alcance ou não dos mesmos será 

também observado. 

Quanto à construção de critérios qualitativos, Minayo (2009, p.85) destaca que  
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A escolha de indicadores para avaliação deve ser feita em função dos aspectos que 
queremos analisar – por exemplo, se queremos medir ou acompanhar a eficiência, a 
eficácia, a efetividade ou o impacto a partir de determinada política organizacional. 

 

Em nosso caso, como será exposto, pretendemos acompanhar e avaliar diferentes 

momentos e situações para observarmos tanto a eficácia (atendimento aos objetivos da 

formação – produtos do processo) e eficiência (bom uso dos recursos disponíveis), como a 

efetividade (mudanças de compreensão, por parte dos participantes, de determinados aspectos 

abordados ao longo da formação) e impactos (alterações no cotidiano e na dinâmica dos 

Conselhos e de sua gestão junto às UCs). Ainda, observaremos o nível de aceitação e de 

abertura que viabilizam ou dificultam o desenvolvimento e execução da Formação 

Socioambiental. 

Um apontamento importante refere-se à relação entre a concepção de avaliação e da 

própria proposta de formação que configura a “situação-objeto” de investigação. Ou seja, a 

avaliação pode passar a ser o objetivo da intervenção, no lugar da formação. Criar-se-iam 

espaços formativos para a avaliação. Saul (1994) alerta para o risco de nos preocuparmos em 

excesso com a avaliação, tornando-a o cerne da intervenção formativa ou educacional, fazendo 

com que o esforço de construção necessário não seja sobre os objetivos e finalidades da 

formação (seja de que natureza for). 

 

A questão, portanto, não está exclusivamente na avaliação. Trabalhar com avaliação 
é importante, no sentido de que a entendamos vinculada a uma prática educacional 
necessária para que se saiba como se está, enquanto aluno, professor e conjunto da 
Escola; o que já se conseguiu avançar, como se vai vencer o que não foi superado e 
como essa prática será mobilizadora para os alunos, para os professores, para os 
pais. Aí sim, vale a pena pensar na reformulação do processo de avaliação, 
juntamente com a reformulação de todo o processo da Educação, servindo às 
nossas crenças, às nossas atuações, às nossas ações do cotidiano (SAUL, 1994, 
p.67). 

 

Embora a autora se refira a espaços escolares, é possível estender as mesmas 

afirmações a espaços não formais de educação, como o caso da Formação Socioambiental nos 

Conselhos – aqui tomados como lócus privilegiado para processos de ensino-aprendizagem, tal 

como exposto por Quintas (2002, 2006). Assim, foram estabelecidos – dialogicamente com a 

proposta de avaliação e mesmo deste projeto aqui exposto, os objetivos, finalidades e 

metodologia de execução da Formação Socioambiental – de forma a construirmos ambos 

(desenvolvimento da formação e avaliação da mesma) de maneira a corresponder às 

concepções de educação, de meio ambiente, de educação e gestão ambiental, apresentadas 

anteriormente. Não é a formação que gira em torno da avaliação, nem o contrário. Busca-se o 
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diálogo entre ambas, uma vez que, como será uma avaliação processual (DEMO, 2012), 

pretende-se que análises realizadas ao longo da formação subsidiem reflexões e correções de 

percurso, de acordo com os objetivos colocados. 

Considerando a breve discussão exposta sobre avaliação, a matriz lógica de avaliação 

construída é composta por cinco plataformas e respectivos critérios, indicadores e instrumentos 

de coleta e registro de dados e informações.  

O Quadro 3 demonstra a matriz e seus componentes. Os apêndices A, B, C, D e E 

ilustram alguns dos instrumentos (fichas para registro) utilizados. 

Em princípio, a intenção do projeto foi coletar e registrar o acompanhamento de todos os 

encontros, em todas as UCs expostas no Quadro 2. A finalidade foi também analisar a totalidade 

de intervenções feitas.  
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Mapa 1 - Localização das UCs integradas ao SIM e aquelas selecionadas para participarem da Formação Socioambiental. 

 
Fonte: CFA/SMA-SP, 2013. 
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Quadro 3 – Matriz lógica de avaliação da Formação Socioambiental. 

Plataforma de avaliação Critérios de avaliação Indicadores de avaliação Instrumentos Momento/situação/público 

1 – Desenvolvimento da proposta e 
planejamento da Formação 

Socioambiental - SIM 
(para avaliarmos o processo de 
desenvolvimento da proposta de 
Formação Socioambiental num 

contexto institucional de fiscalização 
e, especificamente, de gestão de 

unidades de conservação) 

1.1 Abertura na CFA; 

1.1.1 Alguma restrição à essência da 
proposta? 

Reflexão e registro (resposta a uma 
pergunta) 

O quanto antes/equipe CFA 

1.1.2 Permissão para a equipe 
dedicar-se à proposta? 

Reflexão e registro (resposta a uma 
pergunta) 

O quanto antes/equipe CFA 

1.1.3 Integração da proposta à rotina 
do plano de fiscalização de UCs? 

Reflexão e registro (apresentações 
integradas etc.) 

O quanto antes/equipe CFA 

1.2  Aderência dos parceiros (FF, 
IF, IBt, PAmb); 

1.2.1 Participação no GT; Sistematizar reuniões, presenças O quanto antes/equipe CFA + GT 

1.2.2 Contribuições à proposta; 
Levantar e sistematizar contribuições 
(teóricas, conceituais, metodológicas) 

à proposta 
O quanto antes/equipe CFA + GT 

1.2.3 Subsídios ao desenvolvimento 
da proposta (atendimento a 

demandas, dados, informações etc.); 

Levantar e sistematizar respostas a 
demandas feitas 

Reuniões do Grupo Gestor do SIM; reunião com 
gerentes e diretores FF/ equipe + GT 

1.2.4 Compromisso assumido pelas 
UCs; 

Registro da quantidade de UCs que 
aderiram 

Após o Encontro com Gestores (21/05/13) e a 
cada encontro das FS 

1.3 Rotina de trabalho; 

1.3.1 Interrupções na dedicação à 
proposta? 

Reflexão e registro (resposta a uma 
pergunta) 

O quanto antes/equipe CFA + GT 

1.3.2 Integração da proposta à rotina 
da CFA? 

Reflexão e registro (resposta a uma 
pergunta) 

O quanto antes/equipe CFA + GT 

1.4 Acesso aos canais do público a 
ser trabalhado; 

1.4.1 Possibilidade de acessar 
diretamente os parceiros? 

Reflexão e registro (resposta a uma 
pergunta) 

O quanto antes/equipe CFA + GT 

1.4.2 Autonomia para agendar 
reuniões do GT? 

Reflexão e registro (resposta a uma 
pergunta) 

O quanto antes/equipe CFA + GT 
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1.5 Mudanças de datas e 
justificativas; 

1.5.1 Mudanças de datas? Quantas? 
Quais? Por quê? 

Levantar e sistematizar respostas O quanto antes/equipe CFA + GT 

2 – Execução da proposta 
Eficácia e eficiência 

(para avaliarmos a eficácia – se 
objetivos colocados à FS foram 
alcançados – e eficiência – 

disponibilidade e uso de recursos, 
bem como a necessidade de 

alterações, suas razões, justificativas 
etc.) 

2.1 Cumprimento de datas, 
horários, programações; 

2.1.1 1º semestre de 2013 para 
desenvolvimento e 2º para 

execução? 

Reflexão e registro (resposta à 
pergunta) 

Após todo o percurso da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.1.2 Cumprimento de horários dos 
encontros/oficinas? 

 

Registro sistemático dos horários e 
datas marcados e realizados 

Após cada MOMENTO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.1.3 Alterações na programação dos 
encontros/oficinas? 

Registro sistemático de alterações 
nas programações 

Após cada MOMENTO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.2 Presença (quantidade e 
variedade); 

2.2.1 Variação na quantidade de 
presentes em cada UC; 

Registro (lista) sistemático da 
presença 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.2.2 Diversidade de presentes em 
cada UC; 

Registro (lista) sistemático da 
presença 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.3 Compreensão/opinião da/sobre 
a proposta; 

2.3.1  Comentários, questionamentos 
sobre a proposta? 

Registro (ficha) e sistematização de 
questões levantadas pelos 

Conselhos 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.3.2 Atendimento aos 
encaminhamentos feitos aos 

Gestores? 

Registro (ficha) e sistematização das 
respostas trazidas aos 
encaminhamentos 

Após ENCONTRO com GESTORES (maio-
13)/equipe CFA + GT 

2.3.3 Opiniões, leitura, 
posicionamento dos conselheiros e 
gestores acerca da FS (em seu 
sentido, proposta metodológica e 

objetivos). 

Registro (ficha) e sistematização de 
respostas dadas pelos participantes 

Após O PERCURSO da FS com Conselhos 

2.4 Compreensão dos temas 
trabalhados; 

2.4.1 Comentários, dúvidas a cada 
tema, de cada oficina? 

Registro (ficha) e sistematização das 
dúvidas colocadas 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.4.2 Atendimento aos 
encaminhamentos feitos 

Registro (ficha) e sistematização das 
respostas trazidas aos 
encaminhamentos 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.4.3 Metas da proposta atendidas? 

Registro (ficha) de planos feitos e 
indícios (possibilidades 

reconhecidas) de utilização da 
metodologia de trabalho pelos 
Conselhos e/ou Gestores 

Após O PERCURSO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 
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2.4.4 Resultados (produção dos 
Conselhos) correspondentes aos 

objetivos da proposta? 

Caracterização (tabela) e 
sistematização dos produtos (planos) 

Após O PERCURSO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.5 Condições para trabalhar 
(deslocamento, espaços cedidos 

etc.); 

2.5.1 Disponibilidade de carro SMA? Reflexão e registro (ficha) 
Após cada ENCONTRO da FS com 

Conselhos/equipe CFA 

2.5.2 Existência de condições para 
público participar? 

Registro (ficha) de condições 
oferecidas/dificuldades para se 

deslocar aos encontros, formas de 
agendar datas entre os conselheiros 

etc. 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA 

2.5.3 Existência de espaços para os 
encontros/oficinas? 

Registro (ficha) das condições dos 
espaços, de casos em que não 
houve espaço ou alterações de 

espaço 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA 

2.5.4 Disponibilidade de alimentação? 
Registro de casos em que não houve 
alimentação e respectivos motivos 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA 

 

2.6 Opções metodológicas da FS 

2.6.1 Pertinência dos 
conteúdos/temas trabalhados 

Registro (ficha) de ocorrências sobre 
pertinência dos temas 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

2.6.2 Eficácia das técnicas 
empregadas 

Registro (ficha) de ocorrências do 
tipo: necessidade de alterações (e 
justificativas); necessidade de não 

aplicação ou substituição de técnicas 
(e justificativas) 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

-2.6.3 Tempo: duração da formação; 
carga horária; periodicidade dos 

encontros. 

Registro (ficha) de observações e 
comentários 

Durante os encontros/Conselheiros - Após cada 
ENCONTRO da FS com Conselhos/equipe CFA 

+ GT 
2.7 Aderência de parceiros à 

execução da proposta e 
envolvimento 

2.7.1 Atendimentos a demandas, 
presença e participação nos 

encontros. 

Registro (ficha) de observações e 
comentários 

Após cada ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

3 – Receptividade da proposta 
(para avaliarmos a pertinência da 
proposta em áreas mais ligadas à 
gestão e à fiscalização, o quanto foi 
compreendida e aceita pelos grupos 
aos quais a FS foi exposta como 
componente da gestão ambiental 

pública e estratégia de enfrentamento 
dos problemas de fiscalização nas 

3.1 Percepção CFA 

3.1.1 Como colegas da CFA 
entendem a dimensão educadora do 

trabalho de fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.1.2 Como dirigentes da CFA 
entendem a dimensão educadora do 

trabalho de fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 
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UCs) 3.1.3 Que expectativas há sobre esta 
dimensão e sobre a proposta? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.2 Percepção Grupo Gestor do 
SIM 

3.2.1 Identificam a existência de uma 
dimensão educadora no processo de 

fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.2.2 Como integrantes do Grupo 
Gestor entendem a dimensão 
educadora do trabalho de 

fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.2.3 Que expectativas há sobre esta 
dimensão e sobre a proposta? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.3 Percepção parceiros (FF, IF, 
IBt, PAmb); 

3.3.1 Identificam a existência de uma 
dimensão educadora no processo de 

fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.3.2 Como integrantes do GT FS 
SIM entendem a dimensão 
educadora do trabalho de 

fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.3.3 Que expectativas há sobre esta 
dimensão e sobre a proposta? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.4  Percepção de coordenadores e 
diretores FF; 

3.4.1 Identificam a existência de uma 
dimensão educadora no processo de 

fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.4.2 Como gerentes e diretores da 
FF entendem a dimensão educadora 

do trabalho de fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.4.3 Que expectativas há sobre esta 
dimensão e sobre a proposta? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

3.5  Percepção de Gestores; 
3.5.1 Identificam a existência de uma 
dimensão educadora no processo de 

fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

Após ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 
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3.5.2 Como gestores de UC 
entendem a dimensão educadora do 

trabalho de fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

Após ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

3.5.3 Que expectativas há sobre esta 
dimensão e sobre a FS? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

Após ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

3.6 Percepção de conselheiros; 
 

3.6.1 Identificam a existência de uma 
dimensão educadora no processo de 

fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

Após ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

3.6.2 Como conselheiros entendem a 
dimensão educadora do trabalho de 

fiscalização? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

Após ENCONTRO da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

3.6.3 Que expectativas há sobre esta 
dimensão? 

Registro de resposta a pergunta 
aberta. 

 

4 – Efetividade da proposta 
(para avaliarmos o alcance da 
proposta, ou seja, se a FS foi 

apropriada pelos participantes que 
tiveram acesso à metodologia). 

4.1 Planos elaborados; 
4.1.1 Quantidade de planos 

elaborados; 
Registro dos planos elaborados 

Ao final do percurso da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

4.2 Intervenções (e possíveis 
padrões identificados); 

4.2.1 Variedade de intervenções (e 
possíveis padrões identificados); 

Registro e sistematização das 
intervenções planejadas 

Ao final do percurso da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

4.3 Utilização (ou intenção de 
utilização) da metodologia para 
abordar outras questões da UC, 

além de problemas ambientais de 
fiscalização; 

4.3.1 Demonstrações de utilização 
(ou de intenção) da metodologia para 
abordar outras questões da UC, além 

de problemas ambientais de 
fiscalização; 

Registro de demonstrações 
espontâneas e/ou induzidas de 

utilização da metodologia para outras 
questões de gestão da UC 

Ao final do percurso da FS com 
Conselhos/equipe CFA + GT 

4.4 Significados do processo aos 
participantes 

4.4.1 Leitura dos participantes quanto 
à importância da proposta para sua 
atuação como conselheiro e agente 

social Coleta de respostas a questionários e 
registro de respostas em entrevistas 

semi-estruturadas 

Após cada ENCONTRO da FS com Conselhos 
e após todo o processo. 

4.4.2 Leitura dos participantes quanto 
ao nível de aprendizagem 

4.4.3 Leitura dos participantes quanto 
à qualidade da proposta e de sua 

condução;  
4.4.4 Grau de apropriação da 

proposta metodológica. 
Registro com escala (ficha) para auto-

avaliação dos participantes 
3º Encontro da FS 

5 – Impacto da proposta 
(para avaliarmos se houve 

desdobramentos das 
experimentações realizadas em cada 

5.1 Desdobramentos das 
intervenções; 

5.1.1 Resultados da avaliação das 
intervenções proposta pela 
metodologia (3º encontro) 

Acesso aos quadros de avaliação 
preenchidos (fornecidos no 3º 

encontro) 

Após o percurso da FS com Conselhos/equipe 
CFA + GT 

5.1.2 Expectativas geradas Pergunta aberta em retorno aos Após o percurso da FS com Conselhos/equipe 
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Conselho) Conselhos CFA + GT 

 

5.1.3 Compreensão de mudanças 
pelos conselheiros 

Pergunta aberta em retorno aos 
Conselhos 

Após o percurso da FS com Conselhos/equipe 
CFA + GT 

5.1.4 Compreensão de mudanças 
pelo gestor 

Pergunta aberta em retorno aos 
Conselhos 

 

5.1.5 Contribuições para a gestão Observação e análise  

5.2 Relações com variações nas 
incidências dos problemas 

ambientais da UC; 

5.2.1 Coincidências entre variações 
nos dados sobre o problema 

ambiental trabalhado pelo Conselho 
e as intervenções planejadas 

Comparação entre resultados das 
intervenções e histórico de dados do 

SIM 

Após o percurso da FS com Conselhos/equipe 
CFA + GT 

5.3 Influências na 
operacionalização do SIM 

5.3.1 Alterações na aderência das 
UCs ao SIM (planejamento de 
operações, envio de planilhas) 

Acompanhamento da entrega de 
planilhas e reuniões realizadas pelas 

UCs 
Durante e após o percurso da FS/ equipe CFA 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Em que, cada uma das plataformas refere-se a momentos ou períodos distintos na elaboração e execução da FS (Diagrama 1): 

• A plataforma 1 (Desenvolvimento da proposta e planejamento da Formação Socioambiental - SIM ) remete-se ao momento anterior ao início dos 

encontros com os Conselhos das Unidades de Conservação. 

• A plataforma 2 (Execução da proposta) limita-se ao período em que ocorrerem os encontros e oficinas.  

• A plataforma 3 (Receptividade da proposta) abrange tanto o período de anterior como de execução da FS.  

• A plataforma 4 (Efetividade da proposta) deverá ser observada ainda no momento de execução (já iniciados os encontros) e se estenderá para o 

momento posterior às intervenções junto aos Conselhos.  

• A plataforma 5 (Impacto da proposta) dedica-se a observar os desdobramentos da intervenção da FS do SIM, pouco antes do término e após sua 

execução. 

 
 

Diagrama 1 – Localização temporal das plataformas no processo de desenvolvimento e execuação da FS. 
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Fonte: Elaboração própria, 2013. 

Execução Desenvolvimento 
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Capítulo I – Quadro referencial conceitual e teórico 
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Sobre Representações Sociais de Meio Ambiente 

 

Considerando as possibilidades de envolvimento do Conselho Consultivo com as questões 

oriundas dos Planos de Fiscalização de Unidades de Conservação e o reconhecimento de que o 

próprio Conselho, além do exercício da gestão ambiental pública, pode constituir-se como um espaço 

propício à formação dos sujeitos que, de algum modo, dele participam, propomos abordar durante a 

Formação Socioambiental (FS) questões associadas às representações sociais de meio ambiente (ou 

de natureza ou mesmo de unidade de conservação). Esta abordagem parte do reconhecimento da 

provável multiplicidade de perspectivas ou pontos de vista que pairam sobre determinada unidade de 

conservação, para relacioná-las às controvérsias que certamente permeiam as reuniões deste órgão 

colegiado, especialmente quando se discute aspectos ligados à gestão pública deste território. 

Entretanto, em que pese tal reconhecimento, Carvalho (2004) nos lembra da existência de 

conceitos cujas definições frequentemente se apresentam como óbvias e incontestes, retratos objetivos 

e neutros da realidade. Quando o assunto em pauta é a temática ambiental, uma visão naturalista7 da 

natureza influencia consideravelmente o conceito de meio ambiente que se dissemina na sociedade. 

De acordo com a mesma autora: 

 

Nossos conceitos são assim como lentes em nossa visão da realidade. Tão habituados 
ficamos com os nomes e as imagens por meio das quais nos acostumamos a pensar as 
coisas do mundo, que esquecemos que esses conceitos não são a única tradução do 
mundo, mas apenas modos de recortá-lo, enquadrá-lo e, assim, tentar compreendê-lo, 
deixando sempre algo de fora ou que pode ser recortado por outro ângulo, apreendido por 
outro conceito. Os conceitos não esgotam o mundo, não abarcam nunca a totalidade do real 
(CARVALHO, 2004, p. 33). 

 
Com o intuito de contribuir no percurso traçado pela FS para envolver, promover e qualificar a 

participação na gestão pública dos territórios das unidades de conservação, partimos das 

considerações de Carvalho (2004) para colocar sob suspeita conceitos tidos como óbvios e, assim, 

criar situações que possibilitem novos aprendizados, que permitam renovar nossas visões de mundo, 

de modo geral e, especificamente, no trato com as questões relativas aos territórios da UC, aos modos 

como tais territórios são percebidos pelos grupos sociais que neles atuam. No conjunto de temas que 

compõem a FS, espera-se que essa discussão sobre conceitos, a princípio abstrata, ressalte a 

existência de múltiplos pontos de vista, recortes ou enquadramentos a partir dos quais uma área 

protegida pode ser observada ou apreendida, em que pese o reconhecimento de que uma ou outra 

perspectiva se sobressaia diante das demais. Outras expectativas, consequentemente, giram em torno 

                                                           
7 Segundo Carvalho (2004, pp.35-36), esta visão denominada naturalista “baseia-se principalmente na percepção da 
natureza como fenômeno estritamente biológico, autônomo, alimentando a ideia de que há um mundo natural constituído 
em oposição ao mundo humano”. 
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da possibilidade de alcançar o entendimento de que por trás das inúmeras maneiras de apreensão de 

uma dada realidade 

 

as explicações e as definições, sejam do que for, inclusive da natureza, jamais conseguirão 
se dissociar das ideias – e objetivos – de mundo de quem explica ou define. Isto é, para uma 
mesma pergunta – O que é natureza? –, encontraremos muitas respostas, dependendo do 
agrupamento humano, do tipo de sociedade, ou da classe social de quem responde 
(CARVALHO, 2003, p. 16). 

 
Este posicionamento também é válido diante da questão O que é meio ambiente. A respeito da 

definição legal8, que pode orientar a gestão ambiental pública, no âmbito da FS ela não se mostra 

suficientemente satisfatória diante, por exemplo, das considerações de Ferreira et al. (2007), que citam 

os argumentos de Sauvé e Orellana (2001) para afirmarem que definições globais e consensuais sobre 

o termo meio ambiente são restritivas quando consideradas a complexidade e a multidimensionalidade 

encerradas no termo em questão.  

Ao colocarmos em questão a definição legal de meio ambiente, não estamos afirmando que há 

uma determinada concepção de meio ambiente mais ou menos correta, mais ou menos definitiva, seja 

ela legal ou não. Cabe, no âmbito específico dos propósitos da FS, entre outros, apontar para a 

possibilidade de existência de diferentes concepções de meio ambiente que, por sua vez, podem 

justificar determinados modos de apreender e de agir diante, por exemplo, de uma unidade de 

conservação. Modos que, inclusive, talvez contribuam para a ocorrência dos problemas diagnosticados 

pelos órgãos de fiscalização e que afetam a qualidade ambiental das unidades de conservação. 

Para Moraes, Lima Jr. e Schaberle (2000), a compreensão da problemática ambiental e as 

diferentes propostas para enfrentá-la estão intimamente associadas às diversas representações de 

meio ambiente. Em outras palavras, segundo os autores citados, “as medidas a serem adotadas para o 

enfrentamento da problemática ambiental dependem essencialmente de como as questões ambientais 

são compreendidas” (MORAES; LIMA JR.; SCHABERLE, 2000, p. 84). Junto às funções cognitivas, as 

práticas do meio social também condicionam a natureza da problemática ambiental; desse modo, é 

necessário considerar também contextos sociais, espaciais e temporais, posições ideológicas, 

interesses econômicos e políticos, como elementos que moldam a forma como os sujeitos percebem os 

problemas ambientais (IBAMA, 1996) e, consequentemente, na forma como agem para enfrentá-los. 

Além disso, é essencial mencionar um trecho específico da lei federal aplicada a conselhos de 

unidades de conservação, ao qual associamos a importância de tratar, em algum momento, da 

formação socioambiental e das questões relacionadas às áreas protegidas sob a perspectiva das 

                                                           
8 De acordo com o artigo 3º da Política Estadual do Meio Ambiente, meio ambiente é definido como “o conjunto de 
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas”. SÃO PAULO (1997). 
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representações sociais. Segundo o artigo 20, inciso IV, do Decreto nº 4.340/2002 (BRASIL, 2002), 

compete ao Conselho Consultivo, entre outras atribuições, “esforçar-se para compatibilizar os 

interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade”. 

O reconhecimento dos múltiplos interesses, por vezes divergentes, em torno da unidade de 

conservação e a tarefa atribuída legalmente ao Conselho de tentar compatibilizá-los, certamente 

coloca-o diante de controvérsias socioambientais  

 

que podem ser desencadeadas por diferentes razões, mas [que] essencialmente envolvem 
pontos de vista diferenciados em relação a determinado tema. Desse modo, falamos em 
controvérsias quando um determinado tema suscita, nos diferentes atores sociais envolvidos, 
posicionamentos políticos, sensibilidades éticas e estéticas diversificadas, ou diferentes 
maneiras de interpretar uma dada realidade (SAITO et al., 2011, p. 123). 

 
Desse modo, para não perder de vista as competências do Conselho e, ao mesmo tempo, 

colocar sob suspeita conceitos tidos como óbvios – tais como o de meio ambiente e o de natureza, 

termos caros nos debates socioambientais – decidimos abordar tais conceitos, sob a luz das 

representações sociais, no sentido de (re)afirmamos a necessidade de considerar as representações 

sociais de meio ambiente e de natureza, entre outras, nesse esforço de compatibilização de interesses 

com relação às unidades de conservação. 

Reigota (2002, p.11) opõe às representações sociais os conceitos científicos, na medida em 

que estes são “definidos, compreendidos e ensinados da mesma forma pela comunidade científica 

internacional, caracterizando o consenso em relação a um determinado conhecimento”. Nicho 

ecológico, hábitat, fotossíntese e ecossistema são exemplos de conceitos científicos citados pelo autor. 

Por sua vez, o significado de meio ambiente não encerra uma única e consensual definição sequer no 

seio da comunidade científica, como demonstrado pelo autor; fora dessa comunidade, supõe Reigota 

(2002), o mesmo deve ocorrer e, portanto, ele considera que a noção de meio ambiente, difusa e 

variada, encaixa-se nas representações sociais. Nas palavras do autor, apoiado em S. Moscovici, “uma 

representação social é o senso comum que se tem sobre um determinado tema, onde se incluem 

também os preconceitos, ideologias e características específicas das atividades cotidianas (sociais e 

profissionais) das pessoas”. (REIGOTA, 2002, p. 12). 

Justificamos esta abordagem das representações na FS de forma semelhante ao modo como 

Ferreira et al. (2007) apontam a importância de se entender as representações sociais de meio 

ambiente de profissionais atuantes na área ambiental (seja em escolas, em secretarias de meio 

ambiente etc.). Para os autores,  

 

o estudo das representações de meio ambiente seria um caminho para aquisição de 
conhecimento, interpretação e reflexão dos diferentes olhares, valores, interesses, 
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posições e práticas que circulam entre o grupo de participantes do projeto, uma vez 
que, o conhecimento das representações de meio ambiente ajudaria na construção de uma 
prática educativa e gestora mais comprometida, sendo esta por parte do projeto e/ou dos 
participantes (FERREIRA et al., 2007, sem página, grifo nosso). 

 
 

Sublinhamos a possibilidade de fomentar nos espaços dos Conselhos Consultivos uma 

reflexão acerca dos diversos modos de “enquadramento” a partir do qual se compreende a UC, em 

função das diferentes relações materiais e simbólicas que se estabelecem com a mesma e o seu 

entorno, que, por sua vez, estão atreladas aos valores, interesses, necessidades etc. dos participantes 

das reuniões dos Conselhos. As próprias ocorrências observadas nas UCs e diagnosticadas nas ações 

de fiscalização, assim como a problematização das mesmas com vistas à elaboração de um plano de 

ações para enfrentamento das causas de tais ocorrências (aspectos e tarefas que compõem a FS), 

também podem ser abordadas sob essa perspectiva das representações sociais.  

Nesse sentido, as representações sociais de meio ambiente caminham associadas aos 

esforços de gestão dos problemas tidos como ambientais, pois os conceitos diversos de meio ambiente 

orientam posturas, normas e práticas eventualmente divergentes. A gestão ambiental, portanto, 

dependerá, entre outros fatores, daquilo que se entende por meio ambiente (ver Seção Gestão 

Ambiental). Ademais, a manifestação de diferentes representações sociais (e suas consequências na 

gestão das UCs) e o exercício da participação (cujos Conselhos, em maior ou menor grau, podem 

constituir-se como espaços privilegiados para tal exercício – ver Seção Participação) alimentam-se 

mutuamente, pois ao fomentar e qualificar o ato de participar espera-se trazer a tona e enfatizar a 

multiplicidade de “enquadramentos” a partir dos quais são apreendidos os conceitos. 

Se os elementos, digamos, materiais ou concretos (rios, matas, animais etc.) que compõem 

uma dada unidade de conservação são os mesmos para todos que participam das reuniões dos 

Conselhos, as relações que sujeitos ou grupos sociais com necessidades e interesses diversos 

estabelecem com a unidade podem ser divergentes (resultando, em certos casos, nos problemas 

diagnosticados nos planos de fiscalização). Considerando que representações sociais também 

orientam ações práticas, danosas ou não, eventuais intervenções do Conselho Consultivo não devem 

deixar de lado esse aspecto conceitual, a princípio abstrato, pois o mesmo é uma das teias a partir da 

qual tecemos, na prática, a construção daquilo que chamamos de realidade. Ou, dito de outra forma, é 

uma lente ou janela por meio da qual “enxergamos” e atribuímos sentido à unidade de conservação e 

aos elementos que dela fazem parte. 

Reforçando o caráter intrínseco entre representar, interpretar e agir, apoiado no antropólogo M. 

Godelier, Diegues (2000, p.38, grifos do autor) afirma que 
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[...] nenhuma ação intencional do homem sobre a natureza pode começar sem a existência 
de representações, de ideias que, de algum modo, são somente o reflexo das condições 
materiais de produção. Em suma, no coração das relações materiais do homem com a 
natureza aparece uma parte ideal, não-material, onde se exercem e se entrelaçam as três 
funções do conhecimento: representar, organizar e legitimar as relações dos homens entre si 
e deles com a natureza. Torna-se, assim, necessário analisar o sistema de representações 
que indivíduos e grupos fazem de seu ambiente, pois é com base nelas que eles agem sobre 
o meio ambiente.  

 
Como já foi citada anteriormente, a opção por uma abordagem que coloca em dúvida a 

obviedade que comumente encerra a definição dos conceitos de meio ambiente e de natureza (termos 

caros à discussão geral sobre as questões atuais e sobre aquilo que genericamente chamamos de 

crise ambiental) pode apoiar-se, em parte, na competência legal que atribui aos conselhos gestores a 

tarefa de compatibilização de interesses relacionados à unidade de conservação. Soma-se a este 

respaldo legal, que reconhece a existência de interesses dissonantes acerca da unidade de 

conservação, a possibilidade de apoiar tal abordagem, no conjunto da FS, a partir da aproximação com 

a vertente crítica da educação ambiental (ver Seção Educação Ambiental).  
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Sobre Gestão Ambiental 

 
No que se pode denominar “campo” da gestão ambiental, é possível identificar diferentes 

discursos que orientam posturas, normas, políticas, programas e práticas. Tais discursos apoiam-se em 

referenciais sobre gestão e recursos naturais, principalmente. Mas também dialogam e são 

influenciados, mesmo que de maneira implícita, com referências a respeito do que é participação, o que 

são conflitos sociais e ambientais, desenvolvimento, formação social, modo de produção etc. Se 

relacionam - inclusive e, talvez, essencialmente – com o que se entende por meio ambiente, conforme 

tratamos na seção sobre “representações sociais”. 

Diante disso, há diversidade naquilo que se entende por gestão ambiental. Esta diversidade, 

por sua vez, tem origem em diferentes entendimentos sobre o que se denomina “crise ambiental”, ou 

seja, se compreende-se a crise como vinculada à fragilidade de sistemas naturais e do que se entende 

por natureza diante de uma “avassaladora” capacidade de destruição dos seres humanos; se é uma 

crise relacionada a uma “circunstancial” insuficiência tecnológica para mitigar, abrandar, compensar 

impactos negativos do modo dominante de exploração dos recursos naturais; ou então se a crise é 

“civilizatória”, decorrente do projeto (e resultados, sucessos e fracassos) da modernidade, da formação 

social e do modo de produção hegemônicos. 

A seguir, faremos a exposição de parte deste debate ao qual tivemos acesso em nossa revisão 

bibliográfica acerca do tema “Gestão Ambiental”, concentrado, por sua vez, em um recorte teórico 

sobre a Gestão Ambiental Pública. Também abordamos alguns destes referenciais implícitos e como 

influenciam em “visões de mundo” que inspiram discursos e práticas de gestão ambiental.  

Observar-se-á que o conhecimento técnico, ainda muito restrito em nossa sociedade, e a 

tecnologia que, tornada mercadoria, tem também acesso restrito, são centrais no debate sobre gestão 

ambiental, seja no sentido de definir critérios para preservar uma determinada área, seja para 

desenvolver meios de adequação e mitigação de danos. Ainda assim, emerge no campo da gestão 

ambiental uma contribuição importante ao debate: a centralidade da política (reconhecimento de que 

mesmo decisões “técnicas” têm orientações políticas) em consideração a direitos como o de 

participação, acesso à informação entre outros, caros às noções de democracia e sustentabilidade, 

inclusive. 

 

Gestão ambiental em perspectiva conservadora e “ecocêntrica” 

 

De maneira sintética, reconhecemos que há, em princípio, um discurso apoiado em uma 

compreensão da “natureza” como algo a ser protegido do ser humano. É denominado por Martinez 
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Alier (2012) de “o culto à vida silvestre”. Partindo desta dicotomia (DIEGUES, 1996), toda uma 

estratégia mundial de “proteção” de uma natureza externa ao ser humano consolidou-se desde o 

século XIX, com maior força no último quartel do século XX: a criação de áreas protegidas – no Brasil, 

unidade de conservação de proteção integral (DIEGUES, 1996; MOREIRA, 2000; MARTINEZ ALIER, 

1992, 2012; SIMÕES, 2008; MORSELLO, 2001; BRITO, 2000). 

Gomes (2002), na busca por compreender gestão ambiental como um campo discursivo e 

prático, sugere a existência de diferentes linhas de gestão ambiental. A uma delas a autora dá o nome 

de “ecocêntrica”, a qual parte do entendimento de que: 

 

[...] o mundo natural tem um valor em si mesmo, que precisa ser preservado, inclusive, 
mediante o estabelecimento de ‘espaços’ destinados, apenas, a proteger a ‘natureza 
selvagem’, intocada, ante os avanços do crescimento demográfico e da devastação do 
mundo moderno (GOMES, 2002, p.134). 

 

Para identificar, definir, justificar, decidir, demarcar e gerir tais “espaços”, recorre-se à ciência e 

à técnica, desconsiderando processos decisórios abertos à participação política de diferentes grupos 

sociais e de interesses (daí sua perspectiva conservadora do status quo).  

Segundo o material dedicado à formação de gestores ambientais, denominado “Programa de 

Capacitação de Gestores Ambientais no Estado de São Paulo”, produzido pela Fundação Prefeito Faria 

Lima (CEPAM9) em 2007, 

 
Gestão significa o Ato de Gerir, Gerenciar; é sinônimo de Ação Humana de Administrar, de 
Controlar ou de Utilizar alguma coisa para obter o máximo de Benefício Social, o que se 
pode traduzir por Qualidade de Vida (JUNQUEIRA, 2007, p. 53). 

 

Após uma citação buscando definir “gestão” como algo relacionado a um processo de 

gerenciamento de algo em benefício de pessoas, mas ainda assim, um conjunto de tarefas 

aparentemente especializadas, a autora cita diretamente outro material de formação, este do Ministério 

do Meio Ambiente. A citação aponta que Gestão Ambiental também deve ser observada em 

perspectiva política, cujas decisões não seriam exclusivamente profissionais, técnicas, especializadas. 

Contudo, sem menção a quem a faz, tende a ser ainda predominantemente de competência do Estado, 

mantendo o entendimento de gestão ambiental como algo “tecnocrático”, a envolver decisões tomadas 

por burocratas do Estado, essencialmente a partir de um viés técnico e a afetar a vida de outras 

(muitas) pessoas. Assim, gestão ambiental pode ser 

 

[...] um conjunto de políticas, programas e práticas que levam em conta a saúde e a 
segurança das pessoas e a proteção do meio ambiente. A gestão é realizada por meio da 

                                                           
9 Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal. 
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eliminação ou da minimização dos impactos e danos ambientais decorrentes do 
planejamento, implantação, operação, ampliação, realocação ou desativação de 
empreendimentos e atividades, incluindo-se todas as fases do ciclo de vida de um produto 
(MMA, 200610 apud JUNQUEIRA, 2007, p.53). 

 

Layrargues (2000) ao abordar a discussão emergente dos vários adjetivos que vinha 

recebendo a educação a partir de sua relação com o campo ambiental, encontra uma definição de 

gestão ambiental utilizada por órgãos ambientais estatais. Observa-se uma saudável “disputa” 

conceitual, que aqui também é percebida como amadurecimento ou atualização histórica do campo, a 

abrir possibilidades de construção de discursos e práticas, reduzindo limitações paradigmáticas em 

diferentes áreas de atuação e do conhecimento. 

 
[...] de acordo com o Vocabulário Básico de Meio Ambiente (FEEMA, 199011), o conceito de 
Gestão Ambiental, apesar de ser interpretado diferentemente do considerado por Quintas & 
Gualda (1995)12, significa a tentativa de conciliar o uso produtivo dos recursos naturais com 
um mínimo de abuso, assegurando-se assim, a produtividade a longo prazo. E dos quatro 
conceitos utilizados no documento para explicar o vocábulo – todos formulados na década 
de 70 e início dos anos 80 – apenas um deles considera o sujeito social responsável pelo 
processo da Gestão Ambiental, justamente o Poder Público. Verifica-se portanto, que a 
perspectiva democrática da Gestão Ambiental é recente e provavelmente introduzida em 
definitivo no Brasil com a Constituição Federal de 1988, que no capítulo sobre o Meio 
Ambiente, o legislador afirma caber tanto ao Poder Público como à coletividade o dever de 
defender o meio ambiente (LAYRARGUES, 2000, pp.102-103).  

 

Esta linha de Gestão Ambiental dialoga também com outra corrente de pensamento 

identificada no campo ambiental, tratada a seguir.   

 

A linha tecnocêntrica ou “ecoeficiente” de gestão ambiental 

 

Segundo Martinez Alier (2012), há uma segunda corrente de pensamento ecológico que alinha-

se ao entendimento de que a natureza é provedora de recursos dos quais depende o crescimento da 

economia e, assim sendo, é preciso desenvolver tecnologias apropriadas, de “baixo impacto” para 

reduzir ou mitigar os impactos e riscos inerentes a um modo de produção e de modelo de 

desenvolvimento tomados como “naturais” (e não historicamente dados e percebidos). É denominada 

pelo autor como o “evangelho da ecoeficiência”. Isso, para que se garantam as atuais condições de 

reprodução e ampliação do capital sem, contudo, alterar-se o padrão hegemônico das relações sociais 

de produção, nem se prever a redistribuição das riquezas geradas pelo trabalho humano.  

                                                           
10

 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Cadernos de Formação. v. 1: Política Nacional de Meio Ambiente. Brasília: 
MMA, 2006. 
11 FEEMA. Vocabulário Básico de Meio Ambiente. Rio de Janeiro: FEEMA, 1990. 
12 QUINTAS, José Silva; GUALDA, Maria José. A formação do educador para atuar no processo de gestão ambiental. 
Brasília: IBAMA. 1995. 
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Integrada a esta corrente podemos identificar o que Saisse (2011, p. 133) apresenta como 

existente no pensamento ambientalista.  

 

No campo do ambientalismo consagra-se a imagem do especialista técnico e das soluções 
técnicas advindas do conhecimento racional dos problemas ambientais, ao que Zhouri 
(2005)13 designa paradigma da adequação ambiental. Essa é a abordagem responsável por 
orientar as ações dos ambientalistas, dos empresários e também das políticas públicas. Em 
substituição ao movimento da ecologia política, ganha espaço a visão tecnicista de ambiente 
como realidade objetiva, o que configura o deslocamento do debate da esfera política para 
as esferas da economia e da técnica, nas quais os conflitos gerados pelo acesso aos 
recursos naturais e ao território são tratados como divergências entre interesses distintos, 
porém passíveis de negociação. 

 
Dialogando com tais leituras observamos a linha de gestão ambiental denominada por Gomes 

(2002, p.134) como “antropocêntrica”: 

 

[...] que reafirma a natureza como recurso de uso e benefício para os homens sobre o mundo 
natural, tomando-se a natureza como recurso de uso e benefício para os homens. O homem, 
como ser dotado de razão e dos meios para dominar o mundo natural, conhece suas leis por 
meio da ciência moderna. 

 

Assim, temos até aqui duas vertentes do pensamento ecológico que influenciam discursos e 

práticas de gestão ambiental. Orientam-se de um lado, por uma compreensão de “natureza” como fim 

em si, desumanizada; de outro, por uma interpretação de “natureza” como recurso – não 

necessariamente para a sobrevivência, mas para reprodução do capital. 

 

Uma gestão ambiental multidimensional e política 

 

Uma terceira vertente a inspirar discursos e práticas de gestão ambiental assenta-se no que 

Martinez Alier (1992, 2012) chama de “ecologismo popular”. Ao contrário do entendimento 

predominante, segundo o qual “a consciência ecológica” teria nascido em países que alcançaram o 

status de prosperidade moderna (do ponto de vista da produção, do consumo, dos direitos etc.), 

Martinez Alier (1992, 2012) afirma que países subdesenvolvidos, marcadamente os do sul, também 

constroem compreensões e práticas do que denomina “ecologismo popular”.  

O que marca a diferença entre o ecologismo que nasce da abundância e aquele que surge da 

pobreza é que o segundo é praticado por grupos sociais atingidos diretamente por medidas unilaterais, 

seja em nome do “progresso” econômico, seja em defesa exclusiva de remanescentes ecossistêmicos, 

                                                           
13 ZHOURI, Andréa. Conflitos Sociais e Meio Ambiente Urbano. Série Documenta – Comunidade, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Programa EICOS/CádetraUnesco de Desenvolvimento Durável, 
n.17, p.1-8, 2007. 
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em detrimento da preexistência de grupos sociais com parcos recursos econômicos e políticos, 

dependentes da terra e dos recursos naturais, suas tradições culturais e mesmo étnicas. Para Martinez 

Alier (1998, p.31), “[...] resulta absurdo pensar que a consciência ecológica é uma novidade nascida 

nos círculos ricos dos países ricos”. 

Com o mesmo esforço de síntese, no campo da gestão ambiental, Gomes (2002, p.135) 

anuncia uma  

 

[...] terceira visão, na esteira de formulações rumo à construção de uma ´sociedade 
sustentável’, [que] aponta para a necessidade da conservação dos recursos naturais, de seu 
uso mais racional e criterioso e voltado para a melhoria da qualidade de vida, o que impõe 
redefinir as relações homem/natureza, privilegiando aquelas que afirmam a interdependência 
necessária para a sobrevivência de ambos. 

 

Aqui observamos proximidade entre a vertente do pensamento ecológico apontado por 

Martinez Alier (1992, 2012) como “ecologismo popular” e a linha de gestão ambiental que agrega e 

articula outras dimensões e condicionantes da questão ambiental. Encontramos, também, identificação 

com o que Layrargues (2002) apresenta como mudanças ocorridas na disputa existente no campo 

ambiental sobre o que caracteriza e em que se origina a crise ambiental. O autor aponta, ainda, o 

alcance político e respectivas ameaças ao status quo ideológico. 

 

Na medida que a busca da compreensão das causas da crise ambiental foi rápida e 
gradativamente deslocando-se do terreno natural para o social, tecendo vínculos explícitos 
com o modelo de organização social, as relações sociais, o sistema econômico e os meios 
de produção, afastando-se assim da perspectiva meramente naturalista da questão 
ambiental, o que aparece para explicar a ‘crise ambiental’ se torna, na verdade, um ‘dilema 
civilizacional do sistema capitalista’, cujo pano de fundo encontra-se não nas relações 
estabelecidas entre a sociedade e a natureza, mas no seio da própria sociedade. A crise 
ambiental aparece então como uma das inúmeras manifestações do dilema civilizacional que 
o capitalismo enfrenta, que principia a ser identificado. Evidentemente, esse novo panorama 
explicativo da ‘crise ambiental’ tornou-se insuportavelmente ameaçador para a ideologia 
dominante (LAYRARGUES, 2002, p. 179). 

 

Para Martinez Alier (1992, 2012), o ecologismo popular aproxima-se do movimento conhecido 

nos Estados Unidos como “justiça ambiental”. De acordo com Henri Acselrad (2010, p.108), “justiça 

ambiental” exprime um movimento de ressignificação da questão ambiental. Ela resulta de uma 

apropriação singular da temática do meio ambiente por dinâmicas sociopolíticas tradicionalmente 

envolvidas com a construção da justiça social. 

 
A noção de justiça ambiental implica, pois, o direito a um meio ambiente seguro, sadio e 
produtivo para todos, onde o ‘meio ambiente’ é considerado em sua totalidade, incluindo 
suas dimensões ecológicas, físicas, construídas, sociais, políticas, estéticas e econômicas. 
Refere-se, assim, às condições em que tal direito pode ser livremente exercido, preservando, 
respeitando e realizando plenamente as identidades individuais e de grupo, a dignidade e a 
autonomia das comunidades (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p.16). 
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 Além de tais vertentes de pensamento a inspirarem as discussões e práticas de gestão 

ambiental, há uma construção teórica sobre a gestão ambiental pública e sua dimensão educadora 

apresentada por Quintas e Gualda (1995) e Quintas (2002, 2004, 2006) denominada “Educação na 

Gestão Ambiental Pública”. Para os autores, gestão ambiental pode ser compreendida como um 

processo essencialmente político, pois assentado na “mediação de interesses e conflitos entre atores 

sociais que agem sobre os meios físico, natural e construído” (QUINTAS, 2002, p.18). A sociedade não 

é tida, assim, como o lugar da harmonia, mas sim dos conflitos e confrontos que ocorrem em suas 

diferentes esferas – da política, da economia, das relações sociais, dos valores, etc. (QUINTAS; 

GUALDA, 1995; QUINTAS, 2002, 2004). 

Outra definição para Gestão Ambiental que consideramos alinhada ao reconhecimento de suas 

dimensões social, econômica e política é encontrada nas “Diretrizes para Operacionalização do 

Programa Nacional de Educação Ambiental” (IBAMA, 1996). Nela, considera-se que 

 

A gestão ambiental é um processo de mediação de interesses e conflitos entre atores sociais 
que agem sobre os meios físico natural e construído. Este processo de mediação define e 
redefine, continuamente, o modo como os diferentes atores sociais, através de suas práticas, 
alteram a qualidade do meio ambiente e, também, como se distribuem na sociedade os 
custos e os benefícios decorrentes da ação destes agentes (IBAMA, 1996, p.14). 

 

No que se refere à dimensão educadora da gestão ambiental pública, Quintas (2002, 2004) 

aponta para o envolvimento de atores (que na Formação Socioambiental denominamos agentes sociais 

– sujeitos, grupos sociais, movimentos, instituições) com o que ele chama de “processo de gestão 

ambiental pública”. Ou seja, não se trata de um momento, pontual, de envolvimento, mas de um 

percurso, sugerindo maior controle social sobre as decisões afetas à busca por maior qualidade 

ambiental e de vida e que influenciam o cotidiano e as condições materiais e imateriais de muitas 

pessoas. Sobre tais pessoas e atores sociais a serem envolvidos na gestão ambiental pública de forma 

educadora, Quintas (2002, p.19) afirma que “os sujeitos da ação educativa devem ser, prioritariamente, 

segmentos sociais que são afetados e onerados, de forma direta, pelo ato de gestão ambiental e 

dispõem de menos condições para intervirem no processo decisório”.  

A Gestão Ambiental Pública refletida por Quintas (2002) não é neutra. Pelo contrário, implica 

em escolhas e decisões que, de um lado afetarão determinados grupos sociais e setores econômicos 

e, por outro, beneficiarão outros setores econômicos e grupos sociais. Uma questão é: como se tomam 

tais decisões? Outra pergunta pertinente é: partindo do reconhecimento de que vivemos em uma 

sociedade com recursos econômicos e políticos distribuídos assimetricamente entre os grupos e 

classes sociais que a constituem, como buscar a construção de situações que se pautem, no mínimo, 
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por provocar reflexões sobre a necessidade de maior e mais qualificada participação14 nas tomadas de 

decisão na gestão ambiental? Em sendo o Estado um dos responsáveis pela Constituição (senão o 

maior), por mediar processos de Gestão Ambiental Pública, trata-se de um dos responsáveis, também, 

por criar espaços de participação e instrumentalizá-los no sentido de qualificar a participação nas 

tomadas de decisão (conforme a própria legislação em vigor, como a Lei Federal 9.985/2000 e Decreto 

Federal 4.340/200215). 

Daqui observamos um dos pontos de aproximação mais evidente com o debate sobre 

Conselhos Gestores de forma geral e, em específico, aqueles de unidades de conservação. O motivo: 

são espaços nos quais se prevê a participação na gestão de um espaço público em que a proteção da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos é sua razão de existir. É relevante e digno de reflexão o 

fato de muitas UCs resultarem de decisões eminentemente técnicas e centralizadas16, mas haver a 

obrigação legal, com inspiração constitucional, de abrirem espaços à participação de agentes sociais 

do mesmo território onde se localizam. Espaço este que, amadurecido, deve abrigar, inclusive, 

representantes de grupos sociais “atingidos” por decisões de gestão ambiental – públicas e advindas 

do Estado - predominantemente técnicas e consideradas pouco debatidas diante da amplitude do 

impacto que causam. Ainda assim, e constituinte de seu processo de amadurecimento, os Conselhos 

podem construir uma agenda de reflexão, debate e atuação política pautada no reconhecimento das 

causas estruturais (de ordem socioeconômica, cultural, histórica, política, legal etc.) de problemas 

ambientais que se manifestam nas UCs. Assim, problemas de fiscalização são, oportunamente, aqui 

tomados como “temas-geradores” deste processo formativo que não se encerra no ciclo iniciado pela 

Formação Socioambiental (FS)17. 

                                                           
14 Por maior e mais qualificada participação podemos entender que há dois sentidos implícitos no adjetivo: de um lado, uma 
participação mais ampla, informada, instrumentalizada, consciente e politizada; por outro, maior trânsito de informações 
acessíveis sobre a gestão pública e mais canais de interlocução entre Conselhos e gestores públicos. Gohn (2000, p. 185), 
nos reforça que “participação para ser efetiva precisa ser qualificada, ou seja, não basta a presença numérica das pessoas 
porque o acesso está aberto. É preciso dotá-las de informações e de conhecimentos sobre o funcionamento das estruturas 
estatais.” 
15 Constam das diretrizes do SNUC: assegurar “(...) mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da 
sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades de conservação”; assegurar “(...) a 
participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação”; e 
assegurar que se busque “(...) o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e 
pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de 
lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de 
conservação” (BRASIL, DOU, 2000, grifos nossos). 
16 Segundo Simões, Ferreira e Joly (2011, p.18), “a criação de unidades de conservação (UCs) no Estado de São Paulo 
reproduziu um padrão antidemocrático, comum em todo o País, uma vez que o processo teve início durante os governos 
militares”. 
17 No caso do processo aqui realizado e analisado, observar-se-á que os Conselhos são predominantemente frequentados 
por representantes do poder público em suas diferentes esferas administrativas. Diante disso, coloca-se no horizonte de 
desdobramentos da FS a busca por incluir a aproximação com os grupos sociais eventualmente relacionados aos vetores 
de problemas de fiscalização trabalhados. Por exemplo: os grupos sociais associados aos “palmiteiros”, aos moradores de 
áreas de “invasão”, a pescadores, entre outros. 
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A discussão sobre Gestão Ambiental Pública e seu potencial de tornar-se processo educador 

dialoga com o campo da Educação Ambiental e suas também diversas concepções de Educação e de 

Meio Ambiente. Contempla, de maneira ampla, mas consideravelmente vinculada a um sentido 

emancipatório de Educação Ambiental, algumas expectativas de educadores inspirados por tais 

reflexões sobre gestão ambiental e Educação Ambiental em perspectiva crítica. São elas: 

 
• construir e reconstruir, num processo de ação e reflexão, o conhecimento sobre a 

realidade, de modo dialógico com os sujeitos envolvidos no processo educativo, no 
sentido de superar a visão fragmentada sobre esta; 

• atuar como catalizador (sem neutralidade) de processos educativos que respeitem a 
pluralidade e diversidade cultural, fortaleçam a ação coletiva e organizada, articulem 
aportes de diferentes saberes e fazeres e proporcionem a compreensão da problemática 
ambiental em toda a sua complexidade; 

• agir em conjunto com a sociedade civil organizada e sobretudo com os movimentos 
sociais, numa visão da educação ambiental como processo instituinte de novas relações 
dos seres humanos entre si e deles com a natureza”. 

• dialogar com as áreas disciplinares e com os diferentes atores sociais envolvidos com a 
gestão ambiental (QUINTAS, 2002, p.20). 

 
Loureiro e SAISSE (2014, p. 106) citando IBAMA/CGEAM (2005)18 e Quintas (2000)19, 

entendem a busca por desenvolver a educação em processos de gestão ambiental pública como 

 
conceitos e diretrizes da denominada educação no processo de gestão ambiental, produzida 
no IBAMA exatamente ao longo do período histórico apresentado [1992-2007]. A 
especificidade desta no âmbito da tradição crítica está em sua finalidade, qual seja, 
estabelecer processos sociais, político-institucionais e práticas educativas que fortaleçam a 
participação popular em espaços públicos, o controle social das políticas públicas e a 
reversão das assimetrias no uso e apropriação de recursos naturais, tendo por referência os 
marcos regulatórios da política ambiental brasileira. 

 

Loureiro e Saisse (2014) citando Loureiro et al. (2005)20 e MUSSI(2007)21 aproximam da 

gestão de unidades de conservação tanto a concepção de educação ambiental em perspectiva crítica, 

como também a gestão ambiental com um sentido claramente público, vinculada à definição de gestão 

ambiental exposta anteriormente, por Quintas (2002). Registram os autores que: 

 
No ano de 2000 também foi sancionada a Lei nº 9.985/00, que criou o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), prevendo espaços para participação da sociedade nos 
conselhos de gestão, posteriormente especificado em representações e competências pelo 
Decreto nº 4.340, de 2002 (BRASIL, 2002). Apesar da associação feita entre educação e uso 
público das unidades, com atendimento qualificado aos visitantes, entendia-se que a ação 

                                                           
18 IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Coordenação Geral de Educaçao 
Ambiental. Como o IBAMA exerce a Educação Ambiental. Brasília: IBAMA/CGEAM, 2005. 
19 QUINTAS, José Silva (org.). Pensando e praticando a educação ambiental na gestão do meio ambiente. Brasília, DF: 
IBAMA, 2000. 
20

 LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo et al. Educação ambiental e gestão participativa em unidades de 
conservação. 2. ed. Rio de Janeiro: IBAMA, 2005.  
21 MUSSI, Sultane M. O processo de gestão participativa e educação ambiental em conselhos de unidades de 
conservação. 2007. 199f. Dissertação (Mestrado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social) – Instituto de 
Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
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educativa acompanhava todo processo de gestão que respondesse aos objetivos 
previstos, por causa das competências necessárias à mobilização social, mediação de 
conflitos e construção de acordos inerentes à relação da unidade de conservação com 
os grupos sociais que integrassem o território (LOUREIRO; SAISSE, 2014, p.114, grifos 
nossos). 

Gestão Ambiental e território 
 
Quando falamos em gestão ambiental do território na FS, antes de tal expressão ser entendida 

como algo meramente redundante, o termo território acrescido à gestão ambiental nos permite reforçar 

a dimensão geográfica dos objetivos da FS. O território, entre outros significados22, pode ser 

compreendido como 

 
uma categoria espessa que pressupõe um espaço geográfico que é apropriado e esse 
processo de apropriação – territorialização – enseja identidades – territorialidades – que 
estão inscritas em processos sendo, portanto, dinâmicas e mutáveis, materializando em cada 
momento uma determinada ordem, uma determinada configuração territorial, uma topologia 
social (Bourdieu, 1989)23. Estamos longe, pois, de um espaço-substância e, sim, diante de 
uma tríade relacional território-territorialidade-territorialização. A sociedade se territorializa 
sendo o território sua condição de existência material (PORTO-GONÇALVES, 2002, pp. 229-
230). 

 

 Ao apontar para os condicionantes ou causas dos problemas diagnosticados pelos órgãos 

gestores/fiscalizadores que atingem a UC, e considerando que tais condicionantes ou causas 

comumente têm origens fora dos limites da unidade, os objetivos da FS se traduzem, sob uma 

perspectiva geográfica, em indicar a viabilidade e a necessidade de ampliação da territorialização dos 

espaços de atuação dos Conselhos Gestores, para que os mesmos alarguem as possibilidades de 

assimilação e enfrentamento dos condicionantes ou causas dos problemas ambientais da UC com 

vistas à redução/eliminação de tais problemas.  

Essa territorialização, que corresponde ao processo de apropriação de um espaço geográfico 

(PORTO-GONÇALVES, 2002) ou atribuição de sentido ao território (CARVALHO, 1989), envolve, num 

momento, o reconhecimento dos condicionantes externos que se manifestam na forma de problemas 

ambientais dentro da UC e, em outro, a necessidade de identificação de atores sociais, talvez para 

além daqueles representados nos Conselhos, que direta ou indiretamente podem ser/estar associados 

às causas e/ou às soluções/mitigações dos problemas de fiscalização ambiental. Junto à possibilidade 

de ampliação da territorialização, também observa-se a oportunidade de traçar territorialidades – 

identidades, pertencimento social ao território – mais abrangentes entre os Conselhos e suas 

respectivas UCs.  

Pode-se aproximar essa questão territorial, sob a tríade território-territorialidade-territorialização 

citada por Porto-Gonçalves (2002), das considerações acerca das representações sociais (Ver Seção 

                                                           
22 “Território é uma categoria polissêmica, possuindo, portanto, diversos significados”. (CAVALCANTE, 2013, p. 31). 
23

 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro, Lisboa: Difel e Bertrand Brasil,1989. 
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Representações Sociais de Meio Ambiente), na medida em que diferentes grupos sociais podem 

construir, a partir de fatores materiais e/ou simbólicos distintos, pontos de vista e relações concretas 

divergentes a respeito das áreas protegidas, o que, em outras palavras, significa afirmar que a 

existência territorial da UC depende da materialidade que a constitui e, também, do sentido atribuído a 

essa materialidade, do modo como se dá a apropriação do território ou territorialização. Ademais, 

apoiada em Donzelot, Carvalho (1989, p. 40, grifo nosso) afirma que territorializar é “delimitar um 

território, balizar-lhe os limites, recenciar-lhe as riquezas, atribuir-lhe um centro, [o que] equivale a 

representá-lo, deixar a superfície da terra para entrar na esfera da representação”. 

Ou, nas palavras de Porto-Gonçalves (2002, p. 230) 

 

É preciso considerar aqui que a geograficidade vai além das condições naturais, como é 
aceito nas ciências sociais. Com certeza, a natureza faz parte da materialidade que constitui 
o espaço geográfico. E aqui não se admite uma distinção, tão cara ao pensamento dualista 
dicotomizante, entre o material e o simbólico. Consideramos, ao contrário, que os homens e 
mulheres só se apropriam daquilo que faz sentido; só se apropriam daquilo a que atribuem 
uma significação e, assim, toda apropriação material é, ao mesmo tempo, simbólica. Não nos 
sintamos confortáveis com essa observação, como se ela nos tivesse livrado de um 
empirismo ou de um materialismo vulgar, posto que ela nos coloca diante de enormes 
desafios tanto teóricos como, sobretudo, políticos. Afinal, não estamos habituados a 
trabalhar com a complexidade da relação entre o material e o simbólico e, por isso, ora 
optamos por um, ora por outro. Consideremos a palavra água que, enquanto palavra, é o 
duplo (simbólico) da (matéria) água. Embora a palavra seja fundamental para nos 
relacionarmos socialmente, a palavra água enquanto tal não pode nos saciar a sede. Há uma 
dimensão da matéria que é irredutível ao simbólico. 

 

Apoiados em Guanaes (2006)24, Gonçalves e Hoeffel (2012) afirmam que conflitos são 

naturalmente potencializados em função do modo de organização e apropriação do espaço resultantes 

da criação de parques, pois estes se sobrepõem a outras territorialidades. Assim, por exemplo, pode-se 

reconhecer a existência do território da UC a partir da necessidade de preservação dos seus elementos 

naturais (físico-químicos, bióticos e abióticos etc.) com vistas à manutenção de um determinado 

equilíbrio ecológico; ou negar/desconhecer a existência deste território em função de uma apropriação 

ou relação diferente com a mesma materialidade, podendo, inclusive, chocar-se com os objetivos 

específicos de cada categoria de UC (ver Seção Áreas Protegidas e Unidades de Conservação) e, 

assim, alimentar os índices de problemas ambientais identificados nas tarefas de fiscalização. Sob 

esse ponto de vista, pode-se considerar a eventual existência de territorialidades distintas e, em 

determinadas situações, em conflito. 

                                                           
24

 GUANAES, Senilde A. “Meu Quintal não é Parque!” Populações Locais e Gestão Ambiental no Parque Nacional da 
Chapada Diamantina-BA. 2006. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP , 2006. 
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Haesbaert (2010)25 citado por Cavalcante (2013), apresenta várias perspectivas a partir das 

quais se pode definir a categoria território. Sob as perspectivas idealista, integradora e relacional, a 

definição de território de Haesbaert (2010) aproxima-se das considerações de Porto-Gonçalves (2002) 

a respeito da relação complexa e intrínseca entre o material e o simbólico na constituição do território.  

A perspectiva idealista considera os aspectos simbólicos contidos na noção de território, 

evitando tratá-lo somente a partir dos fatores materiais. Diante da perspectiva integradora, o território é 

concebido como um híbrido entre sociedade e natureza, isto é, nele se encerram dimensões sociais – 

política, econômica, cultural – e naturais. O território, portanto, sendo produto de relações histórico-

sociais, e da sociedade com a natureza, fluídas e sempre em movimento, também tem a sua dimensão 

histórica, não é rígido ou estável no tempo. Diante dessa perspectiva relacional, vale lembrar que, de 

acordo com Calvalcante (2013), as relações sociais produzem o território e, concomitantemente, são 

produtos deste. 

Apoiado em Paul Little (2002)26, Cavalcante (2013) nos diz que a conduta territorial é parte 

integrante de todos os agrupamentos humanos, e a territorialidade27 possui múltiplas expressões, 

resultando na produção de variados tipos de territórios. Desse modo, “uma análise territorial precisa 

estar atenta para as peculiaridades socioculturais envolvidas” (CAVALCANTE, 2013, p. 34). Os 

conceitos de território e territorialidade, também considerados na obra de Cavalcante (2013), apontam 

para aspectos que reforçam a necessidade de tratar, no âmbito da FS, da gestão ambiental do(s) 

território(s) no(s) qual(is) está inserida uma determinada UC.  

De acordo com o panorama traçado para a FS, o território da UC é um dos que constituem o 

provável conjunto de territórios envolvidos por meio dos problemas que atingem as áreas protegidas e 

são alvo dos órgãos de fiscalização ambiental. Sob perspectiva geográfica, ao envolver os Conselhos 

Gestores a partir dessas questões oriundas da fiscalização ambiental – considerando determinantes 

externos aos limites territoriais das áreas protegidas como prováveis causas de vários problemas 

ambientais que provocam danos à UC, assim como a existência variada de modos de ocupar, usar e se 

identificar com a UC, que se pode presumir entre os membros do Conselho Gestor e demais 

                                                           
25 HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.  
26 LITTLE, Paul E. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil:  por uma antropologia da territorialidade. Brasília: 
Unb, 2002. (Antropologia, 322) 
27 Para Little (2002, p. 3-4), citado em Cavalcante (2013), territorialidade é “[...] o esforço coletivo de um grupo social para 
ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu 
‘território’ ou homeland (cf. Sack 1986:19). Casimir (1992) mostra como a territorialidade é uma força latente em qualquer 
grupo, cuja manifestação explícita depende de contingências históricas. O fato de que um território surge diretamente das 
condutas de territorialidade de um grupo social implica que qualquer território é um produto histórico de processos sociais e 
políticos. Para analisar o território de qualquer grupo, portanto, precisa-se de uma abordagem histórica que trata do 
contexto específico em que surgiu e dos contextos em que foi defendido e/ou reafirmado”. 
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participantes – pode-se fomentar a ampliação do território de atuação dos Conselhos e, igualmente, 

identificar territorialidades ausentes do ponto de vista da composição do próprio Conselho.           

 
 
 

Caminhos para a Gestão Ambiental Pública  

 

Aproximamos as reflexões e propostas realizadas por Quintas (2002, 2006, 2010), Loureiro e 

Saisse (2014) e as menções à compreensão de territórios com a terceira linha de pensamento 

observada por Joan Martinez Alier (1992, 2012) – “ecologismo popular”; bem como com a leitura sobre 

a crise ambiental e suas origens, exposta por Layrargues (2002). Este diálogo demanda, portanto, uma 

proposta com características de envolvimento de agentes sociais dos territórios das unidades de 

conservação, tendo por espaço de participação os Conselhos Gestores. Deve direcionar-se à 

construção de mecanismos de intervenção consciente destes agentes sociais na realidade 

socioambiental do território com o qual se relacionam, a partir da UC. Isso não deve substituir 

intervenções nas próprias políticas públicas que incidem sobre o mesmo território, que devem 

configurar o horizonte de atuação dos Conselhos e, por que não, da gestão das UCs. Tem como 

finalidade criar situações de ensino-aprendizagem com – e entre - os agentes sociais envolvidos direta 

ou indiretamente com questões e problemáticas ambientais (sobretudo aqueles com menos recursos 

políticos e econômicos), reconhecendo seus contextos, manifestações e causas de ordem social, 

econômica, política, cultural, histórica etc. 

Tal sentido articula-se com outro intento: o de fomentar e qualificar a participação em espaços 

de gestão ambiental pública. Como exemplo já existente de tais espaços, temos os Conselhos de UC, 

estabelecidos pela Lei 9.985/2000, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza, e inspirados na Constituição Federal de 1988. 

Para tanto, fez-se necessário apropriar-se de outro debate, advindo de um campo em 

formação: o da Educação Ambiental (EA). Para expor as aproximações da Formação Socioambiental 

no contexto da fiscalização ambiental com concepções, vertentes e práticas de EA, dedicamos uma 

seção “sobre Educação Ambiental”. 

Diante do exposto brevemente nesta seção sobre Gestão Ambiental, surgem também algumas 

questões que relacionam esta leitura sobre a “crise ambiental” como decorrente de questões internas à 

própria sociedade com a necessidade de se trabalhá-la com os Conselhos Gestores de UCs. A partir 

de que entendimento de Conselho devemos construir uma proposta alinhada à compreensão da 

Gestão Ambiental Pública? Que tipo de situação pode ser criada com os Conselhos, de forma a 

estimular a reflexão sobre a problemática socioambiental dos territórios que envolvem as UCs? Como 
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dar consistência à compreensão de que o que se denomina “problema ambiental da UC” pode ser 

entendido como manifestações de causas estruturais, de ordem social, econômica, política, histórica, 

cultural etc.? Havendo intencionalidade pedagógica, como se alinha à vertente crítica do campo da 

Educação Ambiental? 

Sobre Áreas Protegidas e Unidades de Conservação 
 
Área protegidas, em sentido ampliado, são para a União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN, na sigla em inglês), 

 

[...] uma superfície de terra ou mar especialmente consagrada à proteção e preservação da 
diversidade biológica, assim como dos recursos naturais e culturais associados, e 
gerenciada através de meios legais ou outros meios eficazes, [e] são a base dos esforços da 
comunidade global para conservar a diversidade biológica (SCHERL et al., 2006, pp. 7-8). 

 

A Convenção sobre Diversidade Biológica, tratado da Organização das Nações Unidas 

assinado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, é mais 

sintética, mas guarda a mesma essência na definição de áreas protegidas: “Área protegida significa 

uma área definida geograficamente que é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar 

objetivos específicos de conservação” (BRASIL, MMA, 2000, p.09). 

A princípio, podemos expor as unidades de conservação (UC) como áreas protegidas, “[...] 

instituídas pelo Poder Público para a proteção da fauna, flora, micro organismos, corpos d´água, solo, 

clima, paisagens, e todos os processos ecológicos pertinentes aos ecossistemas naturais” (SIMÕES, 

2008, p.04). 

De acordo com a Lei 9.985, de 2000 (artigo 2º, inciso I), ao instituir o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, uma UC é o  

 

[...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de 
conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção (BRASIL, DOU, 2000). 

 

A Lei Federal que criou o SNUC organiza-se em sete capítulos e sessenta artigos, que versam 

desde as disposições preliminares com os conceitos e as definições que sustentam o texto da Lei, 

passando por aspectos do sistema, das categorias de UCs, sua criação e implantação e gestão, 

incentivos, isenções e penalidades, até finalizar com os capítulos sobre as Reservas da Biosfera e as 

disposições gerais. 

O capítulo três, especialmente, dispõe sobre as categorias de UCs, dividindo-as em dois 

grandes grupos, de “proteção integral” e de “uso sustentável”. Segundo a Lei, as UCs do Grupo de 
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Proteção Integral têm como objetivo básico “[...] preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 

indireto dos seus recursos naturais”. Já aquelas do Grupo de Uso Sustentável, têm por objetivo “[...] 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais”. 

Nos dois grupos, o SNUC aponta doze categorias de UCs, sendo cinco delas pertencentes ao 

grupo de proteção integração. Os quadros 4 e 5 ilustram a organização disposta pela referida Lei. 

 

Quadro 4 - Categorias de UCs de proteção integral e seus objetivos. 

Grupo de Proteção Integral Objetivos 
Estação Ecológica Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 

Reserva Biológica 

Preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em 
seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, 
excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados 
e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio 

natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 

Parque Nacional 

Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. 

Monumento Natural Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

Refúgio de Vida Silvestre 
Proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e Ada 
fauna residente ou migratória. 

Fonte: elaborado a partir do texto da Lei Federal n.º 9.985/2000 (BRASIL, DOU, 2000). 

 

Quadro 5 - Categorias de UCs de uso sustentável e seus objetivos. 

Grupo de Uso Sustentável Objetivos 

Área de Proteção Ambiental 
Proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Área de Relevante Interesse 
Ecológico 

Manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular 
o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os 

objetivos de conservação da natureza. 

Floresta Nacional 
Uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 

ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

Reserva Extrativista 
Proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o 

uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

Reserva de Fauna 
Estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de 

recursos faunísticos. 



48 
 

Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável 

Preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os 
meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da 
qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações 

tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e 
as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. 

Reserva Particular do Patrimônio 
Natural 

Área privada com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 

Fonte: elaborado a partir do texto da Lei Federal n.º 9.985/2000 (BRASIL, DOU, 2000).  

 

Breve debate sobre áreas protegidas 

 

Proteger porções “naturais” do território com vistas a acessá-las de maneira controlada não é 

uma marca exclusiva da modernidade. É possível identificar iniciativas com finalidades similares, em 

diferentes civilizações e períodos históricos. Na Roma Antiga, na Índia do século III e na Europa 

Medieval houve criações similares às áreas protegidas por diferentes motivações, seja em função da 

necessidade de madeira, seja para reservar áreas florestais com vistas ao seu uso por alguns grupos 

como, por exemplo, a caça a determinadas espécies por grupos ligados a senhores feudais 

(BENSUSAN, 2006; MORSELLO, 2001). 

A noção moderna de áreas protegidas tem origem nos EUA, no século XIX, em uma época de 

afirmação daquele país como nação. Sem contar com “monumentos” construídos que poderiam ser 

atribuídos à sua história civilizacional – caso frequente na Europa, em seu respectivo período de 

afirmação nacional – o país parte da identificação de monumentos naturais com a grandeza que seus 

governantes e elites necessitavam para afirmar a ideia de nação com a mesma magnitude, para criar 

os chamados parques nacionais (RUNTE, 197928, apud MORSELLO, 2001; CAMARGOS, 2006). 

Runte (1979 apud MORSELLO, 2001, p.23) aponta que: “gradualmente, as percepções do 

ambiente mudaram. Assim, os parques nacionais tornaram-se importantes para a conservação da 

natureza, da vida selvagem e para outros propósitos ligados à nova preocupação ‘ecológica’”. 

Daí outra maneira de compreender as origens da ideia moderna de áreas protegidas advém de 

um acirrado debate entre conservacionistas e preservacionistas (DIEGUES, 1996). A preocupação 

comum de ambas as correntes em questão expõe: a busca ou manutenção da qualidade ambiental e 

proteção da natureza, diante da expansão do modo de produção e modelo de desenvolvimento urbano 

industrial, ávido consumidor e dependente de recursos naturais. A diferença básica revela: 

conservacionistas pregavam o manejo racional, adequado e criterioso, dos recursos; preservacionistas 

a proteção absoluta da natureza frente a um ser humano – genérico – incapaz de relacionar-se com 

uma natureza já “torturada” e conhecida pela ciência e submetida pela tecnologia a uma “supremacia” 

                                                           
28 RUNTE, Alfred. National Parks: The American Experience. Nebraska: University of Nebraska Press, 1979. 
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humana sobre todas as demais formas de vida (intrigantemente, por sua própria natureza, o ser 

humano deveria proteger os recursos naturais de si mesmo). 

Observa-se que outro aspecto compartilhado por ambas as correntes de pensamento a 

respeito da relação sociedade/natureza reside em seu caráter absolutamente cultural, de produção de 

ideias, argumentos e projetos de sociedade (por mais preocupados com aquilo que denominam por 

“natureza”). Por ironia, talvez, dividem algo típico e naturalmente humano, por mais opostas ou 

distantes que sejam. 

O modelo de áreas protegidas atribuído ao gestor norte americano consolidou-se, no século 

XX, como uma das principais estratégias de proteção da biodiversidade no mundo todo (IRVING; 

MATOS, 2006; MOREIRA, 2000; MARTINEZ ALIER, 1992, 2012; SIMÕES, 2008; MORSELLO, 2001; 

BRITO, 2000), sem distinções culturais do que se entende e como se relacionam as sociedades e 

modo de produção com o que se convencionou denominar “meio ambiente”. Tal consolidação é 

tributária de uma série histórica de debates internacionais, além de definições por parte de órgãos 

também internacionais, coordenados por países com alto grau de desenvolvimento. De acordo com o 

caderno sobre Unidades de Conservação, editado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, de 

São Paulo, 

 

Internacionalmente, o termo Áreas Protegidas é comumente empregado para definir esses 
espaços, principalmente pela influência e forte atuação da IUCN – União Internacional para a 
Conservação da Natureza, uma das mais importantes organizações internacionais dedicadas 
à conservação dos recursos naturais (SÃO PAULO, 2009, p.18). 

 

Este modelo de áreas protegidas foi tão “exportado” mundo afora – principalmente dos EUA a 

países subdesenvolvidos – quanto o modo de produção e modelo de desenvolvimento, sendo ambos 

hegemônicos e, principalmente, ideológicos. Seja em suas origens de afirmação nacional (caso do 

Brasil), seja para proteger a “natureza” da avassaladora capacidade da espécie humana29 em destruir 

seu próprio habitat. Nas duas motivações observadas, desconsidera-se a existência de sociedades 

integradas tradicional ou etnicamente com os ambientes de que são (ou eram) parte. Para Diegues 

(1996, p. 37), 

 

Como essa ideologia se expandiu sobretudo para os países do Terceiro Mundo, seu efeito foi 
devastador sobre as ‘populações tradicionais’ de extrativistas, pescadores, índios, cuja 
relação com a natureza é diferente da analisada por [John] Muir e os primeiros ‘ideólogos’ 
dos parques nacionais norte-americanos. E fundamental enfatizar que a transposição do 
‘modelo Yellowstone’ de parques sem moradores vindos de países industrializados e de 
clima temperado para países do Terceiro Mundo, cujas florestas remanescentes foram e 
continuam sendo, em grande parte, habitadas por populações tradicionais, está na base não 
só de conflitos insuperáveis, mas de uma visão inadequada de áreas protegidas. Essa 

                                                           
29 Generalizada com base nas referências do homem ocidental, cristão, branco, capitalista e urbano industrial. 
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inadequação, aliada a outros fatores como: graves conflitos fundiários em muitos países; 
noção inadequada de fiscalização; corporativismo dos administradores; expansão urbana; 
profunda crise econômica e a dívida externa de muitos países subdesenvolvidos, estão na 
base do que se define como a ‘crise da conservação’. 

 

Mesmo partindo de referenciais que podem ser tomados como “ecocêntricos”, o modelo de 

parques sem moradores obedeceu a uma visão antropocêntrica, uma vez em que “[...] beneficiava as 

populações urbanas e valorizava, principalmente, as motivações estéticas, religiosas e culturais dos 

humanos, o que nos mostra o fato de que a natureza selvagem não foi considerada um valor em si, 

digno de ser protegido” (DIEGUES, 1996, p.34). 

Predomina, ainda, nos discursos sobre áreas protegidas, especialmente quando se refere 

àquelas de proteção integral, a preservação de espécies de fauna e flora e suas relações ecológicas (e 

mais recentemente, os serviços ambientais ou ecossistêmicos). O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais (IBAMA) e o Governo do Estado de São Paulo reconhecem que 

 

A conservação da biodiversidade in situ, por meio da criação e implementação de Unidades 
de Conservação (UC), é uma ferramenta indispensável para que o país consiga cumprir os 
compromissos constitucionais internos e os diversos acordos internacionais firmados. Além 
do mais, é primordial para a preservação dos bens naturais, minimização dos problemas 
oriundos da 'crise ambiental', e promoção da qualidade de vida da sociedade (SIMÕES, 
2008, p.03). 

 

Discurso semelhante é identificado em documento da Secretaria do Meio Ambiente de São 

Paulo, quando aponta que 

As Unidades de Conservação são a pedra angular da conservação in situ da diversidade 
biológica. São importantes pelo seu papel na preservação da diversidade biológica, do 
estoque genético representado pelos organismos vivos e na manutenção de serviços 
essenciais dos ecossistemas em favor da qualidade de vida do ser humano (SÃO PAULO, 
2009, p.19). 

 

Alguns deslocamentos são reconhecidos na maneira de se referir às unidades de conservação, 

seja em âmbito de sua gestão na esfera federal (SIMÕES, 2008), ou na esfera estadual (SÃO PAULO, 

2009). Como se observa na citação a seguir. 

 

Ultimamente as Unidades de Conservação têm sido reconhecidas pelo papel que 
desempenham no fornecimento de serviços ambientais, tais como a produção de oxigênio 
pelas plantas, a capacidade de produção de água e equilíbrio do ciclo hidrológico, fertilidade 
do solo, vitalidade dos ecossistemas, a paisagem, o equilíbrio climático e o conforto térmico 
(SÃO PAULO, 2009, p.21). 

 

Notadamente busca-se ampliar a finalidade de criação de UCs. Se o discurso ainda apresenta 

tons fortes de preservação da biodiversidade por si, sua razão de existir agrega, também, os serviços 

“prestados” por esta natureza preservada à qualidade ambiental – e de vida – de populações inteiras 
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(que assim, aparentemente, podem manter seus padrões de produção e consumo, incentivados por 

políticas econômicas contrapostas – ou não – àquelas de proteção ambiental30).  

Ainda assim, percebe-se um esforço em aproximar a estratégia de criação de áreas protegidas 

com dinâmicas sociais, econômicas e consequentemente territoriais, demonstrando que o debate 

persiste. “As UCs exercem influência além das suas fronteiras, contribuindo para a organização do 

espaço geográfico em sua área de entorno imediato e favorecendo o desenvolvimento de processos 

econômicos sustentáveis” (SÃO PAULO, 2009, p.21). Podemos acrescentar que as UCs não apenas 

“favorecem”, mas, sobretudo demandam uma reflexão sobre os padrões de desenvolvimento – e, 

portanto, de relações sociais de produção – nos territórios dos quais fazem parte. Esta reflexão pode 

estar condicionada aos impedimentos legais e aqueles advindos de planos de manejo, mas também 

podem ser vetorizadas pela gestão das UCs, especialmente por meio de seus Conselhos Gestores, 

desde que guardem relação efetiva com seu território e respectivos agentes sociais. 

Tornou-se tão forte e “consistente” falar e defender a criação de áreas protegidas como 

principal estratégia de proteção da biodiversidade, que há a impressão de que as condicionantes e 

determinações econômicas, políticas, históricas e culturais – sobretudo ideológicas – foram 

naturalizadas de tal maneira que não se deveria discutir se a estratégia é justa socioambientalmente, 

eficaz, eficiente, suficiente etc. 

 
Falar sobre unidades de conservação parece ser, hoje, falar de assunto compacto, bem 
delimitado, desde sempre preciso e tratado como se a certeza do conceito de reservas 
dispensasse questionamentos, como acontece com as questões consideradas unânimes 
(CAMARGOS, 2006, p.89). 

 

No entanto, é importante anotar que o que se atribui atualmente como origem da importância 

das UCs se distingue daquilo que já se atribuiu nos períodos de criação de áreas protegidas, sobretudo 

no século XIX e início do século XX. 

 
Ao elaborar a genealogia do conceito de reserva natural, percebeu-se que os significados 
atuais de reservas, isto é, aqueles que ocupam um espaço de supremacia na configuração 
das visões de áreas protegidas, apresentam diferenças importantes em relação aos 
conceitos antes hegemônicos, tanto no período de construção da ideia de parque no 
contexto estadunidense, quanto no período de adaptação do conceito no Brasil. A gênese da 
ideia de parques nacionais, nos dois contextos, vinculava-se diretamente à demanda de 
formação da identidade das nações e da civilidade. Os parques nacionais eram 
estabelecidos tendo como justificativa a importância do acesso aos espaços naturais para o 
aperfeiçoamento da sociabilidade e para o adestramento individual às normas desta 
sociabilidade. Nestes termos, a natureza foi visualizada, como um espaço de frequentação, 
voltado para o prazer e benefício das pessoas (CAMARGOS, 2006, p.90). 

 

                                                           
30 É comum observar, sem esforço sistemático ou metodológico, situações nas quais é a condição de área protegida que 
limita empreendimentos imobiliários e/ou produtivos, e não mudanças sociais e políticas nas relações internas à sociedade 
que poderiam diminuir e fragilizar vetores de apropriação desigual e de pressão sobre os recursos naturais. 
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Nota-se certa dinâmica nos significados atribuídos às áreas protegidas ao longo do tempo. 

Mesmo que possa surpreender àqueles atualmente mais afetos ao isolamento de áreas protegidas, 

especialmente do grupo de proteção integral, historicamente parques nacionais, modernos como os 

norte-americanos, surgiram como reservas de caça31 e também como estratégia de socialização e 

integração da população a normas de sociabilidade. 

De acordo com Bensusan (2006, p.16) citando DIEGUES (1994),  
 

O 4º Congresso Mundial de Parques, em Caracas, em 1992, sinalizou para uma mudança 
em relação à questão do papel das populações humanas dentro de parques nacionais. 
Constatou-se que 86% dos parques nacionais da América do Sul abrigam populações 
humanas permanentes. Entre as recomendações do evento, ressaltam-se o aumento do 
respeito pelas populações tradicionais, a rejeição da estratégia de reassentamento dessas 
populações e a inserção, sempre que possível, dessas populações nas áreas do parque. 

 

As recomendações deste evento, aliadas às discussões posteriores de mesmo teor, articulam-

se àquele esforço supramencionado, de associar a estratégia de proteger recursos com dinâmicas 

socioeconômicas territoriais, bem como de ampliação das finalidades das áreas protegidas. Segundo 

Scherl et al. (2006, p.20),  

 
As áreas protegidas podem fornecer uma extensa série de bens e serviços para as 
populações que vivem nela e no seu entorno, e para a sociedade como um todo. A Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio (AEM) classifica esses serviços em quatro categorias (MEA, 
2003)32. A primeira categoria, serviços de provisão, inclui os serviços que fornecem produtos 
naturais com valor de uso direto para as comunidades rurais, como alimentos, água potável, 
madeira e plantas medicinais. Teoricamente, esses produtos deveriam ser legalmente 
acessíveis apenas às populações locais e vizinhas às áreas protegidas que permitem a 
utilização sustentável desses recursos (por exemplo, reservas extrativas e aquelas com 
objetivos de manejo incluídos nas Categorias IV, V e VI da IUCN). Entretanto, mesmo as 
áreas protegidas mais estritas podem fornecer adicional segurança de alimentação para as 
comunidades vizinhas em épocas de fome. As áreas protegidas funcionam também como 
um reservatório de peixes e vida silvestre que se estende às áreas vizinhas. 

 

O mesmo documento da IUCN aponta a necessidade de maior compreensão (mais estudos, 

pesquisas, investigações, debates etc.) sobre as relações entre as UCs e as populações pobres e/ou 

alijadas de seus direitos. Reconhecendo que não é possível afirmar com segurança que a criação de 

UCs, por si, é motivo de reproduzir e aumentar a pobreza ou qualquer outra relação de causalidade, 

afirma que “[...] é mais fácil demonstrar que a pobreza freqüentemente tem um efeito nocivo sobre as 

áreas protegidas” (SCHERL et al., 2006, p. 25). A afirmação sugere que enfrentar as causas da 

                                                           
31 Camargos (2006, p.07) expõe uma foto da criação do Parque nacional Yellowstone (tomado como ícone do conceito 
moderno de áreas protegidas) na qual um caçador extrai a pele de alces abatidos. “Ao ser mostrada, em 2004, a um 
especialista brasileiro em gestão de reservas naturais, a foto provoco o comentário imediato: ‘um dos motivos da criação do 
parque foi coibir esse tipo de uso!’”. 
32 MILLENNIUM Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Wellbeing: a Framework for Assessment. Washington 
DC: Island Press, 2003. 
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pobreza é, também (e talvez principalmente), buscar mudanças ambientais (como o é criar áreas 

protegidas). 

Uma leitura sobre a predominância da intencionalidade preservacionista no sentido das UCs é 

apresentada por Brito (1996). A autora aponta como um dos padrões de criação e gestão de UCs no 

Brasil o 

 

[...] uso seletivo dos conceitos internacionais, isso baseado principalmente nas 
considerações que vêm sendo feitas pela IUCN, que vem mudando também ao longo dos 
anos desde o início do que se entendia como necessário para a conservação da diversidade 
biológica. O que parece que aconteceu no Brasil é que não se utilizou todo o arcabouço que 
a IUCN colocou naquele contexto. Por exemplo, com relação ao zoneamento dos Parques 
Nacionais, que foi inicialmente proposto pela IUCN  com uma série de categorias, de zonas 
que a tradução para o Brasil desconsiderou. Uma série de zonas que seriam especialmente 
interessantes para o Brasil, no que tange às populações residentes nos parques, foi perdida 
(BRITO, 1996, p.22). 

 

O reconhecimento internacional – e no Brasil a partir do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) – das Reservas da Biosfera como uma categoria de área protegida, representa 

mais um esforço na direção de promover outros modos de desenvolvimento, a partir da noção de área 

protegida. Segundo o SNUC, 

 

A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, 
participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação 
da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento 
ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhora da qualidade 
de vida das populações (BRASIL, DOU, 2000, art. 41). 

 

Rodrigues, Victor e Pires (2006) apontam as Reservas da Biosfera como decorrentes de um 

momento ou período de reorientação daquilo que se entende por conservação da biodiversidade e 

respectivas estratégias. Segundo os autores,  

 

[...] as reservas da biosfera, criadas pelo Programa O Homem e a Biosfera – MAB, da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, 
baseiam-se em um conceito que aponta explicitamente para a conciliação entre conservação 
e desenvolvimento, convergindo com os novos rumos que orientam estas questões na 
atualidade (RODRIGUES, VICTOR, PIRES, 2006, p. 72). 

 

O mesmo SNUC, em certa medida, expressa o debate a respeito das diferentes maneiras de 

se entender o que são áreas protegidas, especialmente unidades de conservação, assim como quais 

os seus “objetos” de proteção. O SNUC aponta tanto a proteção da biodiversidade, assim como do que 

se denomina sociodiversidade (diversidade de modos de vida e de relacionamento com os bens 

ambientais). Outra característica do debate são as diferentes categorias de unidades de conservação, 
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organizadas em dois grandes grupos: unidades de proteção integral, nas quais o uso deve ser indireto 

(quando permitida a visitação, por exemplo), e aquelas de uso sustentável, nas quais o uso direto é 

permitido, seguindo normas e o plano de manejo. 

O preâmbulo de um dos documentos, publicados pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria 

com a The Nature Conservancy (TNC), o Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), o Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e a World Wide Fund for Nature (WWF), aponta que 

 

[...] a Política Nacional de Áreas Protegidas, em elaboração pelo Ministério do Meio 
Ambiente, apresenta como diretrizes a realização de ampla consulta popular prévia à criação 
de unidades de conservação, inclusive a definição de sua categoria, e o reconhecimento 
dos conselhos enquanto componentes fundamentais na tomada de decisões sobre a 
gestão dessas unidades (BRASIL, 2004, grifo nosso). 

 

Nota-se a tendência clara de abrir a gestão das áreas protegidas, inclusive aquelas UCs de 

proteção integral, à participação a partir de espaços como os Conselhos Gestores. Mais do que 

consultas quanto à criação e categorização das UCs, o que se apresenta como busca é a cogestão ou, 

no mínimo, maior participação, mais diversificada, consciente e qualificada nas tomadas de decisão 

sobre a gestão destas áreas. 

Irving e Matos (2006), citando Brandon et al. (1998)33 apontam algumas questões para a 

efetivação das UCs como estratégia de proteção da biodiversidade. Segundo as conclusões do estudo 

citado, torna-se imperioso considerar que:  

 

[...] a) a maior parte dos desafios enfrentados para a conservação da biodiversidade é 
política; b) a efetividade de manejo de áreas protegidas depende da compreensão do 
contexto social; c) a busca e implementação de soluções para a conservação da 
biodiversidade requer uma nova abordagem conceitual, dentro e fora destas áreas (IRVING; 
MATOS, 2006, p. 93). 

 

A discussão aqui sintetizada sobre as áreas protegidas (especialmente unidades de 

conservação) e, principalmente, a afirmação sobre sua relação com a pobreza, exclusão social e 

alijamento de direitos, dialogam com as demais discussões realizadas neste trabalho. A razão da 

afirmação é devida à importância atribuída pela FS à participação e aos Conselhos Gestores de UCs 

(bem como às diferentes noções e representações sociais de meio ambiente), à compreensão teórica 

da Gestão Ambiental Pública e da Educação Ambiental em perspectiva crítica. 

O sentido deste diálogo se dá à medida que se aponta para a necessidade de, partindo das 

preocupações objetivamente ligadas à fiscalização ambiental, se refletir a respeito dos condicionantes 

                                                           
33

 BRANDON, K. et al. Parks in Peril: People, Politics, and Protected Areas. The Nature Conservancy, Washington, DC: 
1998. 
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– e por vezes, determinações – de diferentes ordens que geram impactos nas áreas protegidas e 

configuram-se em “problemas ambientais”, sob a ótica da legislação ora em vigor. Ao observarmos que 

o próprio entendimento sobre o que é uma área protegida varia no tempo e no espaço, em decorrência 

de construções sociais, culturais, econômicas e políticas (sobre meio ambiente, natureza, relações 

sociais de produção, desenvolvimento etc.), contemplamos a possibilidade de se trabalhar, 

conscientemente, intervenções de curto, médio e longo prazo na gestão das causas de problemas 

ambientais manifestados nas UCs e enfrentados pela fiscalização ambiental, e também nas próprias 

compreensões sobre aquilo que se entende por unidade de conservação e em suas relações com o 

território onde se inserem.  

Por um lado, é possível e viável trabalhar com os Conselhos Gestores de UC com vistas à 

construção de uma agenda de co-gestão da unidade direcionada ao território – e não especificamente 

à UC – enfrentando causas de problemas ambientais. Por outro lado, almeja-se também, no médio e 

longo prazo, que este processo – aqui entendido como formativo – aponte para contribuições às 

reflexões e debates, na sociedade, sobre as estratégias de construção de sociedades sustentáveis que 

incluam as áreas protegidas como estratégia, mas agregadas a estratégias de gestão ambiental com 

vieses sociais, econômicos, políticos e culturais. 
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Sobre Conselhos 

 
É possível afirmar que a existência cada vez maior dos Conselhos Gestores como mecanismo 

de aproximação do cidadão com as decisões que afetam a vida de toda a sociedade é um fato, um 

dado da realidade (GOHN, 2002; SZWAKO, 2012; ABERS; KECK, 2008; MORONI, 2012; DAGNINO, 

2004). Do mesmo modo, é ponderável reconhecer que tais espaços demandam maior atenção por 

parte do Estado, seja por constituírem um direito à participação, em canais institucionais advindos da 

Constituição; seja por significar maior possibilidade de transparência, consolidação da democracia e 

“ajuste fino” entre a construção de políticas públicas e demandas de populações, grupos sociais etc.  

Szwako (2012, p.13), com base em idealizações sobre participação, afirma que “ao longo das 

últimas duas décadas, os espaços e canais institucionais de participação da sociedade civil assumiram 

tantas formas e vêm se alastrando com tamanha força pelos três níveis da administração pública 

brasileira que se tornaram uma realidade inevitável”. Ou seja, é premente a necessidade de ampliar a 

qualidade destes espaços de participação, já que sua quantidade já é mais que reconhecida. 

 
A forma ‘conselho’ utilizada na gestão pública, ou em coletivos organizados na sociedade 
civil, não é nova na História. Alguns pesquisadores afirmam que os conselhos são uma 
invenção tão antiga como a própria democracia participativa e datam suas origens desde os 
clãs visigodos (GOHN, 2006, p.05). 

 

No Brasil, apesar de ser comum nos remetermos à Constituição de 1988 para tratar de 

conselhos como canal de participação na gestão pública (DAGNINO, 2004), há experiências anteriores 

à elaboração da Carta Magna, inclusive em um período de pouca margem para qualquer modo de 

expressão popular (no qual os movimentos sociais, justamente, começam a reivindicar por maior 

espaço político). Segundo Gohn (199034 apud GOHN, 2006) no final dos anos 1970 houve conselhos 

comunitários para atuar junto à Administração Municipal e os conselhos populares, entre o final 

daquela década e início da década de 1980 (URPLAN, 198435 apud GOHN, 2006). 

Os conselhos populares, conforme expõe Gohn (2006, p.06), 

 

[...] foram propostas dos setores da esquerda ou de oposição ao regime militar e surgiram 
com papéis diversos, por exemplo, como organismos do movimento popular que atuavam 
com parcelas de poder junto ao Executivo (com a possibilidade de decidir sobre 
determinadas questões de governo). 

 

Mais recentes – década de 1990 e, portanto, decorrentes Constituição de 1988 em grande 

medida – são os conselhos gestores institucionalizados, tal como os conhecemos hoje. A diferença 
                                                           

34 GOHN, Maria da Glória. Conselhos populares e participação popular. Serviço Social e Sociedade, v.IX, n.26, p.25-47, 
1990. 
35 URPLAN-PUC/SP. Conselhos populares – que história é essa? São Paulo: PUC, 1984. 
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entre os conselhos gestores e aqueles populares ou comunitários experimentados anteriormente é 

marcada por sua composição e sua natureza. Se nos anteriores a representação foi exclusivamente da 

sociedade civil, os conselhos gestores institucionalizados e inspirados pelo princípio constitucional de 

democracia participativa são compostos, também, por representantes de órgãos públicos. Se os 

primeiros eram mobilizadores e exerciam poder de pressão junto à Administração Pública, os 

conselhos gestores configuram “[...] novos instrumentos de expressão, representação e participação; 

em tese, eles são dotados de potencial de transformação política” (GOHN, 2006, p.07). 

Para Gohn (2002, p.10), referindo-se ao debate – e disputa – entre setores liberais e setores 

progressistas sobre estes espaços como instrumentos para o exercício da democracia, afirma que “a 

diferença é que eles são pensados como instrumentos ou mecanismos de colaboração, pelos liberais, 

e como vias ou possibilidades de mudanças sociais no sentido de democratização das relações de 

poder, pela esquerda”. 

Em outra obra sobre Conselhos Gestores e participação sociopolítica, Gohn (2001, p.07) define 

tais espaços como 

 

[...] canais de participação que articulam representantes da população e membros do poder 
público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens públicos. Eles constituem, 
no início deste novo milênio, a principal novidade em termos de políticas públicas. Após as 
análises, conclui-se que eles são agentes de inovação e espaço de negociação dos conflitos. 

 

Para compreender o papel dos Conselhos Gestores na atualidade, Gohn (2006) nos convida a 

conhecermos o panorama político-institucional da Administração Pública na década de 1990, assim 

como seu contexto: a reforma do Estado operada naquele período. Com a reforma e a Nova 

Administração Pública foi dado espaço para a sociedade civil organizada participar como executora de 

políticas públicas, definidas pelo Estado. Se na década de 1980 a sociedade civil organizada tinha um 

perfil reivindicatório, na década seguinte um novo associativismo civil se fortalece: as organizações não 

governamentais (ONGs), a prestarem serviços, atuando por projetos, articulando parcerias com o 

Estado e com o setor privado. Se, num primeiro momento, a sociedade civil organizava-se para 

reivindicar participação nos processos decisórios dos quais surgem e amadurecem as políticas 

públicas, há cerca de vinte anos observa-se, inclusive, uma disputa por recursos do orçamento público 

na sociedade civil para executar – prestando serviços de natureza pública – programas e projetos 

alinhados a políticas idealizadas, decididas e gerenciadas pelo Estado.  

Ainda assim, os Conselhos Gestores despontam como espaços a partir dos quais pode haver 

conquista da participação – seja pela influência, seja diretamente – em tomadas de decisão sobre quais 

devem ser as respostas do Estado a demandas da sociedade como um todo. Eventuais disputas sobre 

a hegemonia do papel da sociedade civil (se essencialmente participante nas decisões, ou se 
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executora de funções do Estado em uma Nova Administração Pública) e o próprio processo de 

participação em espaços como os conselhos guardam o potencial de promover o debate, a experiência 

consciente e, com isso, a formação em perspectiva crítica.  

Os Conselhos também podem ser compreendidos como um espaço no qual a participação 

política na gestão pública torna-se um processo de aprendizagem – consciente ou não – que pode e 

deve ser incentivado no sentido de aprimorar a participação e, ainda, contribuir à busca por responder 

questões ou lacunas como: clareza dos limites entre o que é deliberação e o que é consulta, 

necessidade de instrumentos de responsabilização dos conselheiros por decisões tomadas, as 

restrições orçamentárias e a importância de condições de os conselhos executarem seus 

planejamentos, a urgência de ações coordenadas, entre outras (ver seção Sobre Participação). Gohn 

(2006, p.09) ressalta que “faltam cursos ou capacitações aos conselheiros, de forma que a participação 

seja qualificada, por exemplo, à elaboração e gestão das políticas públicas”. Além de, também, ser 

necessário diminuir a assimetria de condições de participação ao compararmos os representantes do 

poder público com aqueles da sociedade civil em termos de acesso a informações e instrumentos, 

remuneração, infraestrutura etc. 

Documento lançado em 2012 pelo Instituto Pólis revela que, “[...] as reflexões destacam que, 

dependendo da força política de seus integrantes e da centralidade do tema para um projeto de 

governo, um conselho consultivo pode ser mais efetivo do que um conselho deliberativo” (SOUTO; 

PAZ, 2012, p.06). Isso sugere que Conselhos (de UCs, por exemplo) fortalecidos e atuantes, 

conscientes de sua problemática socioambiental e envolvidos com o território podem reunir condições 

para interferir em agendas governamentais36. 

Segundo Abers e Keck (2008, p.100), os conselhos gestores, no Brasil, embora  

[se] diferenciem em termos de origem legal, composição, atribuições formais e influência nas 
decisões estatais, eles compartilham certas características. São criados por lei e têm certa 
autoridade formal sobre normas, planos e, ocasionalmente, sobre o orçamento nas suas 
áreas de atuação. Os membros devem ‘representar’ (no sentido de ‘agir em favor de’) grupos 
do setor privado, sindicatos de trabalhadores, órgãos estatais e associações civis, com 
respaldo social amplo e uma missão que corresponda às finalidades do conselho. O Estado 
normalmente detém até metade das cadeiras. 

 

Quanto à questão da força política dos Conselhos, se considerarmos que advém 

substancialmente da representatividade dos membros do Conselho, torna-se relevante atentar àquilo 

que ambas as autoras têm a dizer e questionam sobre o assunto. 

                                                           
36 Simões, Ferreira e Joly (2011, p.23), em artigo dedicado e relatar e analisar uma experiência com o Conselho Gestor do 
Núcleo Picinguaba, do Parque Estadual da Serra do Mar, no litoral norte de São Paulo, ressaltam que “[...] embora o 
Conselho do NP apresentasse caráter consultivo, conforme previsto na legislação referente à gestão das UCs de Proteção 
Integral, a sua coordenação e os processos instaurados foram construídos de modo a possibilitar que ocorressem 
negociações e tomadas de decisão incorporáveis pelas instituições componentes, caracterizando, assim, um Conselho com 
força para deliberação, por meio de suas Câmaras Técnicas”. 
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Embora boa parte da literatura brasileira sobre os conselhos gestores os veja como novas 
arenas deliberativas que encorajariam a expansão da participação direta dos cidadãos no 
processo de decisão pública, a estrutura organizacional dos conselhos contraria essa visão. 
De um lado, os participantes não-estatais são indivíduos escolhidos por organizações que, 
por sua vez, foram escolhidas por outras organizações. Do outro lado, cerca de metade dos 
assentos são ocupados por funcionários públicos, indicados para “representar” a posição dos 
órgãos estatais envolvidos. A pergunta “quem estes atores representam?” surge, na prática, 
assim que membros indicados por associações civis adquirem responsabilidades formais na 
definição de políticas públicas. A maior parte das associações da sociedade civil é auto-
organizada; seus líderes não são escolhidos ou autorizados diretamente pelo público mais 
amplo que alegam representar. A questão que emerge, portanto, é saber: como as 
associações podem participar de forma legítima de processos de tomada de decisão na 
esfera pública? (ABERS; KECK, 2008, p.100). 

 

As mesmas autoras expõem leituras mais recentes sobre questões como a representatividade 

e a legitimidade dos Conselhos como espaços de discussão e deliberação na esfera pública. “Em 

interpretações recentes, tais arenas não são mais privilegiadas como espaços de identificação dos 

interesses comuns, mas sim como espaços para expressão e disputa de diferenças e conflitos” 

(ABERS; KECK, 2008, p.108). Mais adiante, explicam:  

Nesse caso, a diferença é promovida não porque resulta em justiça ou mesmo em projetos 
diversos, mas como pré-condição galvanizadora para projetos até então inexistentes. O 
elemento catalisador é mais do que a interação de idéias e motivos: ele brota da construção 
de relações concretas entre atores que desenvolvem a capacidade para usar os recursos de 
forma inédita. A interação afeta não apenas as compreensões, mas também o que as 
pessoas fazem; ela transforma a capacidade dos atores em influenciar a vida social (ABERS; 
KECK, 2008, p.108). 

 

No caso das unidades de conservação, o Conselho é uma exigência da Lei Federal n.º 9.985 

de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). No Decreto Federal 

n.º 4.340 de 2002 a composição, as competências e outros detalhes foram regulamentados. Em São 

Paulo, o Decreto Estadual n.º 49.672, de 2005 (SÃO PAULO, 2005), define a composição e as 

diretrizes do funcionamento dos Conselhos em UCs de proteção integral do estado. 

Para Palmieri e Veríssimo (2009, p.15), os principais benefícios da existência de Conselho 

Gestor de UC à Administração Pública são: 

 

• Aumenta o diálogo e a confiança entre o órgão gestor, comunidade local, órgãos públicos e 
instituições da sociedade civil na medida em que os conselheiros têm acesso a informações 
e compreendem as limitações e os desafios para gestão da UC;  
• Aumenta a governança e o apoio político da UC junto às comunidades locais, setor privado, 
ONGs, instituições de pesquisa, entre outros atores; 
• Amplia o conhecimento sobre a região e sobre o contexto político-institucional em que 
estão inseridas as UCs por meio da contribuição técnica dos conselheiros; 
• Aumenta o orçamento destinado às UCs, pois entidades que integram o conselho podem 
atrair recursos de doações para projetos de fortalecimento da gestão, elaboração e 
implantação dos Planos de Manejo das UCs. 
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O Decreto Federal n.º 4.340/2002 regulamenta parte da Lei que criou o SNUC. Em seu artigo 

20, define as atribuições do Conselho Gestor de UC como sendo as seguintes: 

 

I - Elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, a partir da sua instalação; 
II - Acompanhar a elaboração, adoção e eventual revisão do Plano de Manejo da UC; 
III - Buscar a integração da UC com as demais Áreas Protegidas e as áreas de entorno; 
IV - Esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais 
relacionados com a UC; 
V - Avaliar o orçamento da UC e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão gestor; 
VI - Opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a 
contratação e os dispositivos do termo de parceria com Oscip, na hipótese de gestão 
compartilhada da UC; 
VII - Acompanhar a gestão por Oscip e recomendar a rescisão do termo de parceria se 
constatada irregularidade; 
VIII - Manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto tanto 
dentro da UC como em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; 
IX - Propor diretrizes e ações para compatibilizar e integrar a relação com a população do 
entorno ou do interior da UC, conforme o caso (BRASIL, 2002). 

 

De forma mais objetiva, observamos os seguintes papéis dos Conselhos Gestores de UCs: 

 

• Gerir e/ou colaborar com a gestão da UC; 

• Refletir e decidir sobre os meios de proteger a UC; 

• Dialogar com diferentes formas de entender a UC; 

• Dialogar com o território da UC e respectivos agentes sociais; 

• Identificar os problemas da UC e trabalhar para superá-los. 

 

A participação no Conselho ocorre, ainda segundo a Lei n.º 9.985/2000 e o Decreto Federal 

n.º4.340/02: 

 

- De forma consultiva - voz, orientação, opinião e influência nas tomadas de decisão; formação 

de opinião: traz o conhecimento e os interesses do local e/ou do grupo, da instituição para o 

conselho e leva os assuntos tratados e decididos no conselho para o grupo, comunidade ou 

instituição; monitora e fiscaliza a gestão da UC. 

- De forma deliberativa – da mesma forma, com uma diferença. O Conselho deliberativo tem 

maior poder na decisão em dois itens: 1) aprova o Plano de Manejo das UC; 2) ratifica 

contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão 

compartilhada da unidade. 

 



61 
 

Castro e Moura (2009, p.10) apontam que a participação nos conselhos de UCs acontece de 

diferentes maneiras e em variados níveis:  

 

• É realizada por meio de diálogos, discussões, articulações e negociações com as pessoas, 
grupos, comunidades e instituições que formam o conselho (consultivo ou deliberativo). 
• A participação das pessoas, grupos e instituições que formam o conselho ocorre em 
diferentes situações: 
• Pelo compartilhamento de informação (receber e passar informação); 
• Pela emissão de opiniões, recomendações e aconselhamentos; 
• Pela realização de negociações e construção de parcerias; 
• Pela tomada de decisão coletiva; 
• Pela autogestão do conselho. 
• A gestão participativa de UCs se dá por meio de reuniões dos conselhos; pode também ser 
ampliada com a organização de grupos de trabalho e de audiências públicas; 
• A participação contribui para o fortalecimento do poder de gestão. 

 

Partindo destas considerações torna-se premente a necessidade de identificar, valorizar e 

trabalhar a dimensão educadora presente nos conselhos, pela participação. O sentido é o de promover 

a gestão participativa (não necessariamente compartilhada)37 na UC. 

Considerando o conjunto de documentos consultados sobre Conselhos Gestores de UCs 

(CASTRO; MOURA, 2009; PALMIERI; VERÍSSIMO, 2006; STEINMETZ et al., 2010; LOUREIRO; 

AZAZIEL; FRANCA, 2003, 2007; BRASIL, 2000, 2002, 2004), podemos considerar que são atributos e 

condições importantes para participação como conselheiro:  

 

• Compreender os objetivos da existência da UC e auxiliar a sua gestão. 

• Possuir interesse no conselho, ou seja, de participação na gestão da UC.  

• Conhecer e representar os interesses e a opinião de seu grupo/instituição. 

• Saber colocar os interesses e a opinião de seu grupo/instituição sob a ótica dos objetivos da 

UC. 

• Conciliar os anseios da comunidade com os objetivos da UC. 

• Ser propositivo e multiplicador (saber trazer e levar informações e decisões). 

• Trazer e buscar informação do Conselho, fazer circular a informação, dar sequência, definir e 

decidir de forma participativa. 

• Exercer a cidadania: ser tradutor e negociador de interesses.  

• Dentre diversas atribuições, o Conselho Gestor deve conhecer, discutir, propor e divulgar as 

ações da UC, promovendo ampla discussão sobre o seu papel e a sua gestão.  

 

                                                           
37 Segundo Castro e Moura (2009), na gestão participativa os participantes tomam parte das decisões sobre a gestão da 
UC. Já na gestão compartilhada, tomam parte nas decisões, prestando apoio ou mesmo executando-as. 
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Sobre o trabalho com Conselhos em UCs, Loureiro; Azaziel e Franca (2007) prestam, além do 

reforço às características bastante lembradas em documentos correlatos, uma contribuição de ordem 

analítica sobre o funcionamento dos Conselhos de UCs. Afirmam os autores que 

 

[...] no caso das UC, em que o conselho é uma exigência do Snuc e, portanto, algo que 
temos que viabilizar, o trabalho deve ser conduzido com o objetivo de torná-lo uma instância 
democrática e legitimada pelos diferentes agentes sociais envolvidos na gestão das UC. Na 
consolidação de um conselho, isso implica levar em consideração as disparidades na 
capacidade de participação, de modo a criar condições para a real democratização do 
processo decisório. Essa situação só é possível se houver o envolvimento efetivo daqueles 
grupos sociais que sempre estiveram à margem das medidas decorrentes da gestão e se 
constituem, normalmente, nos mais afetados pela existência das áreas protegidas 
(LOUREIRO; AZAZIEL; FRANCA, 2007, p.36).  

 

Ao considerarmos as diferenças de recursos, econômicos, políticos, cognitivos, culturais etc. 

entre os conselheiros e demais participantes do espaço de participação na gestão ambiental pública 

denominado Conselho Gestor de UC, depreendemos a necessidade de se construir processos 

formativos que almejem não nivelar, mas sim oportunizar a participação de todos os presentes. Cada 

um do seu modo, a seu tempo, mobilizando seus próprios repertórios e representações sociais sobre 

determinado tema. 

Se, segundo os mesmos autores (LOUREIRO; AZAZIEL; FRANCA, 2007, p. 36) “a palavra 

participação diz respeito a ‘tomar parte’, mas é preciso entender que isso não é algo espontâneo ou 

dado, e sim aprendido e conquistado”38, é possível vislumbrar um processo razoavelmente longo, mas 

potencialmente progressivo, no qual os agentes envolvidos desenvolvem aprendizagens no sentido de 

tomar parte: da problemática socioambiental que envolve a UC e o território em que ambos estão 

inseridos, dos instrumentos de que dispõem para interferir conscientemente em tal problemática, do 

alcance possível e aquele necessário para desenvolver o papel do Conselho Gestor. 

Diante do breve debate aqui reproduzido parcialmente sobre a ideia de Conselhos Gestores, 

sua potencial relação “inovadora” com a construção, execução e gestão de políticas públicas e sua 

“aplicação” ao contexto das unidades de conservação, cabem perguntas, frente ao desafio deste 

debate ser compartilhado com aqueles que dedicam parte de seu tempo cotidiano (do trabalho, da 

vida) à participação em Conselhos Gestores de UCs, tais como: de que forma(s) realizar esse 

compartilhamento do debate sobre Conselhos? Ele qualificaria os sujeitos à participação? Poderiam ser 

desenvolvidos processos formativos calcados na compreensão conceitual e teórica? Poderiam ser 

percursos de experimentação prática das possibilidades de atuação dos Conselhos na gestão das 

UCs? Enfim, tais questões nos desafiam a buscar senão respostas objetivas, ao menos a configuração 

                                                           
38 O tema “participação” será tratado com maior profundidade em seção específica. Assim também foi abordado ao longo do 
percurso formativo realizado junto aos Conselhos de UCs. 
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de proposta que articula desde a necessidade de expor os frequentadores do espaço dos Conselhos 

de UCs a este debate, utilizando como recurso formativo a experimentação prática de algumas 

ferramentas, tanto de participação e construção coletiva, como também de reflexão, diálogo/debate e 

prospecção de caminhos e ações possíveis. 
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Sobre Participação 

 

Da mesma forma que abordamos, tanto neste registro como nos encontros de Formação 

Socioambiental no contexto da fiscalização de UCs, o tema da Gestão Ambiental, atrelado àquele 

relativo aos Conselhos Gestores e sua articulação com o debate sobre Educação Ambiental e as 

Representações Sociais, a seguir trataremos de “Participação”.  

Uma das razões diretas se remete às origens da própria ideia contemporânea de Conselhos, 

sobretudo sua inspiração constitucional no Brasil. De forma indireta, a motivação de trazer o tema da 

participação ao debate, à Formação Socioambiental e a este registro, apoia-se na necessidade de 

compreender melhor a discussão sobre as diferenças de entendimento e de práticas voltadas à 

participação. Pode-se afirmar, ainda, que tal compreensão serve tanto de subsídio à construção 

metodológica da proposta de se trabalhar com os Conselhos das UCs no estado, como também para o 

desenvolvimento de critérios de análise sobre o trabalho realizado. 

Como forma de contribuir tanto à discussão sobre os Conselhos Gestores de UCs, como 

também à busca por propostas de como desenvolvê-los do ponto de vista da participação, iniciamos 

com uma análise crítica que consideramos necessária e que nos serve de parâmetro para observarmos 

a composição dos Conselhos com os quais trabalhamos.  

Para Moroni (2012), a participação reproduz as desigualdades existentes em nossa sociedade. 

É nítida, quando não “constrangedora” a sub-representação política de grupos sociais alijados de 

outros direitos. Para o autor, a participação 

 

[...] não é um conceito avulso, como se estivesse solto no ar desvinculado das demais 
questões que permeiam a sociedade. Ao mesmo tempo em que o desejo de participar se 
inscreve no campo das nossas utopias e dos nossos sonhos, sendo um processo que se 
realiza cotidianamente e nunca chega ao final, a participação se concretiza num contexto 
político, econômico, social, cultural e ambiental determinado. Quer dizer, ela se dá na 
relação do presente (contexto atual) com o futuro (o que queremos construir). Infelizmente o 
necessário acerto de contas com o nosso passado coletivo ainda não está incorporado à 
dimensão da participação. Passado escravocrata e racista, autoritário, machista, homofóbico 
e preconceituoso – elementos estes ainda presentes na nossa cultura política e que a 
participação deveria enfrentar (MORONI, 2012, p. 45). 

 

De uma perspectiva conceitual, na obra intitulada “Conselhos Gestores e participação 

sociopolítica”, Maria da Glória Gohn (2001) sugere organizar a reflexão sobre participação em alguns 

tópicos: a partir de seus paradigmas analíticos e a partir de teorias e definições. 

O primeiro paradigma apontado é a concepção liberal de participação, que “busca sempre a 

constituição de uma ordem social que assegure a liberdade individual” (GOHN, 2001, p.15). Nesta, a 

participação que se busca ocorre nos parâmetros da democracia representativa, visando reformas 
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pontuais com vistas a adequações à democracia “nos marcos das relações capitalistas” (GOHN, 2001, 

p.15). Parte, ainda, do pressupondo segundo o qual todos os membros da sociedade são iguais. 

Uma manifestação desta concepção é a participação corporativa. Segundo Gohn (2001, p. 16), 

“[...] também entendida como um movimento espontâneo dos indivíduos, mas [que] advém de uma 

adesão do espírito”. Haveria, assim, um sentimento de identificação e pertença a determinada ordem 

social. Outro tipo correlato de participação é aquele exposto pela autora como “participação 

comunitária”. “Os grupos organizados devem participar no interior dos aparelhos de poder estatal de 

forma que as esferas do público e do privado possam se fundir” (GOHN, 2001, p.16).  

Ambas as manifestações supramencionadas, corporativa e comunitária, expressam a 

participação como um movimento espontâneo, sem distinguir classes, raças, etnias etc. 

Outra chave para compreender participação é denominada pela autora como “autoritária”. 

Ocorre tanto em regimes de direita, como de esquerda. Sua característica é ser massificada e 

orientada por uma autoridade com força política – e militar – suficiente para exercer controle sobre 

todos os indivíduos. No entanto, Gohn (2001) aponta uma questão significativa, para que não se corra 

o risco de acreditarmos que nos distanciamos deste paradigma à medida que se consolidam regimes 

democráticos. Segundo a autora manifestações deste paradigma de participação poderão 

 
[...] ocorrer em regimes democráticos representativos como um derivativo, que é a 
participação de natureza cooptativa. Nesse caso, a arena participativa são as políticas 
públicas, quando se estimula, de cima para baixo, a promoção de programas que visam 
apenas diluir os conflitos sociais (GOHN, 2001, p.17). 

 

Mais três paradigmas são apresentados por Gohn (2001): o paradigma da participação 

democrática, o revolucionário e aquele reconhecido como democrático-radical (fusão dos anteriores). 

A concepção democrática entende a participação como um fenômeno que se desenvolve tanto 

na sociedade civil como nas instituições formais. No caso, tanto nos movimentos sociais, como nos 

partidos políticos. Tem como princípio básico a representação delegada e submete-se às hierarquias 

no interior do Estado, que devem ser respeitadas (GOHN, 2001). 

No paradigma revolucionário, “a participação estrutura-se em coletivos organizados para lutar 

contra as relações de dominação e pela divisão do poder político” (GOHN, 2001, p.18). Busca, ainda, a 

substituição da democracia representativa por outra, denominada “democracia participativa”. Segundo 

Cori (199039 apud GOHN, 2001, p.18) advoga-se “[...] o controle do poder nas mãos da comunidade, o 

qual implica uma redistribuição total do poder”. 

                                                           
39 CORI, Giulietta. La participación como encuentro: discurso político e práxis urbana. Caracas: Fondo Editorial Científica 
Venezoelana, 1990. 
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Já a concepção democrático-radical sobre participação tem as seguintes características: 1) 

objetiva fortalecer a sociedade civil; 2) tem o pluralismo como marca (os partidos políticos não são mais 

importantes que os movimentos sociais); 3) a participação articula-se com o tema da cidadania. 

“Participar é dividir responsabilidades na construção coletiva de um processo, é dividir 

responsabilidades com a comunidade. Essa última é vista como parceira, co-responsável permanente, 

não apenas um ator coadjuvante em programas esporádicos” (GOHN, 2001, p.19). 

Apontamos aqui como marcas importantes desta concepção democrático-radical, as quais 

dialogam com a ideia de educação na gestão ambiental pública e com a necessária importância a ser 

atribuídas às diferentes representações sociais de meio ambiente: 

 

• Busca a constituição de uma linguagem não excludente nos espaços de participação; 

• Acesso de todo cidadão a qualquer tipo de informação que lhe diga respeito; 

• Promoção e estímulo a formas democráticas de comunicação. 

 

De uma perspectiva teórica, Dallari (2004) nos lembra que participação política não se resume 

à participação eleitoral, periódica e distante da maioria absoluta das decisões que influenciam nosso 

cotidiano, por toda a vida e de muitas pessoas. O autor indica algumas “categorias” de participação. A 

participação pode ser estritamente individual, quando “cada um pode participar falando, escrevendo, 

discutindo, denunciando, cobrando responsabilidades, encorajando os tímidos e indecisos, 

aproveitando todas as oportunidades para acordar as consciências adormecidas” (DALLARI, 2004, 

p.44). Já a participação coletiva ocorre quando nos integramos a qualquer grupo social, associando-

nos. Tal leitura pode ser estendida aos Conselhos gestores de UCs. 

Bordenave (1987) nos traz uma compreensão objetiva sobre participação. Inicialmente como 

uma necessidade, sugerindo a participação como inerente a uma condição intrinsecamente humana: 

viver em grupos, comunidades, sociedades. “Como nenhum homem é uma ilha e desde suas origens o 

homem vive agrupado com os seus demais, a participação sempre tem acompanhado – com altos e 

baixos – as formas históricas que a vida social foi tomando” (BORDENAVE, 1987, pp.11-12). Para o 

autor a participação seria não somente uma forma de mediar conflitos ou solucionar problemas, mas 

uma necessidade fundamental dos seres humanos, assim como a alimentação, o descanso, a saúde 

etc. 

À guisa de esclarecimento sobre o que compreender por participação, Bordenave (1987) a 

contrapõe a outro fenômeno: o da marginalização.  Ressalta que não se deve confundir com 

marginalidade, para não cometermos o equívoco de acreditar que “trazendo” o indivíduo para dentro de 

uma sociedade, adequando-o para que participe da vida social como se espera dele, a participação se 
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efetiva automaticamente. Partindo desta preocupação, o autor afirma que “[...] a participação não mais 

consiste na recepção passiva dos benefícios da sociedade, mas na intervenção ativa na sua 

construção, o que é feito através da tomada de decisões e das atividades sociais em todos os níveis” 

(BORDENAVE, 1987, p.20). 

Observa-se uma aproximação entre a afirmação sobre participação de Bordenave (1987) com 

a natureza dos movimentos sociais e conselhos comunitários de que trata a seção sobre Conselhos 

Gestores, neste trabalho. Ambos indicam a clara demanda por participação na tomada de decisões, 

algo aparentemente distante da característica de prestadora de serviços predominante na sociedade 

civil organizada pós década de 1990 e Reforma do Estado, atrelada à Nova Administração Pública. 

A “confluência perversa” do desenho democrático brasileiro é discutida por Dagnino (2004) ao 

expor os projetos políticos que, de um lado, propõem o alargamento dos processos democráticos a 

partir da criação de espaços públicos de participação e, de outro, o encolhimento das 

responsabilidades sociais do Estado e sua transferência para a sociedade civil. Segundo Dagnino 

(2004, p. 97), “a perversidade estaria colocada, desde logo, no fato de que, apontando para direções 

opostas e até antagônicas, ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e propositiva”. Neste 

contexto, os deslocamentos de sentidos atribuídos à sociedade civil, participação e cidadania são 

abordados pela autora, reforçando que em grande parte dos espaços de discussão e formulação de 

políticas públicas, especialmente relacionadas a aspectos sociais e econômicos, “estes se defrontam 

com situações onde o que se espera deles é muito mais assumir funções e responsabilidades restritas 

à implementação e execução de políticas públicas [...] do que compartilhar o poder de decisão quanto à 

formulação dessas políticas” (DAGNINO, 2004, p. 102). Assim, é essencial refletir sobre a participação 

nestes espaços e sua relação com os discursos e processos democráticos a que se vinculam. 

Ainda em uma perspectiva teórica da participação, Arnstein (2002) contribui para o debate com 

sua “escada da participação”, na qual o esforço – baseado em sua experiência profissional, na década 

de 1960, com três programas sociais do Governo Federal dos EUA: o programa de renovação urbana, 

o programa de combate à pobreza e o programa cidades-modelo – se dirige à representação dos níveis 

de participação atribuídos pela autora, comparados e ilustrados segundo uma escada com seus 

degraus. 

Nos níveis mais baixos da escada figuram as formas de participação mais inócuas (ou de “não 

participação”), como a “manipulação” e a “terapia” (na qual a oportunidade de reunir-se é gasta com 

reclamações e desabafos, sem encaminhamento algum). Subindo alguns degraus observamos outro 

nível, ainda baixo (“concessão mínima de poder”), de participação: “informação”, “consulta” e 

“pacificação” (no qual já se conquista algum grau de influência em decisões a serem tomadas por 

outrem). Em um nível mais avançado na escada ilustrativa (poder cidadão) têm-se os degraus: de 
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“parceria”, de “delegação de poder” e de “controle cidadão” (no qual o cidadão detém a maioria nos 

fóruns de tomada de decisão, ou mesmo o completo poder gerencial).  

Observa-se que mesmo no último nível, de “controle cidadão”, o poder se refere à tomada de 

decisões, pressupondo uma estrutura institucional – o Estado – para a realização daquilo que foi 

decidido e que será controlado, ou gerenciado, pelos cidadãos. 

Ao estudar as possibilidades de democratização na indústria, Carole Pateman (1992), define 

três tipos de participação: a) a pseudoparticipação, que configura uma situação onde não se 

estabelece a participação na tomada de decisões, mas limita-se a criar um momento para que se 

endosse as decisões tomadas pelo líder; b) a participação parcial, onde os indivíduos não têm igual 

poder de decisão sobre o que se delibera, podendo apenas influenciá-lo; c) participação plena, na qual 

os indivíduos têm igual poder para determinar o resultado final das decisões.  

Também como graus e níveis de participação, Bordenave (1987) soma à discussão a figura de 

uma espécie de régua que, à semelhança da “escada da participação” de Arnstein (2002), ilustra os 

diferentes graus e níveis de maneira simples e objetiva. A figura 1 reproduz a ilustração de Bordenave 

(1987). 

Figura 1 - Graus de participação de Bordenave. Quanto maior presença dos membros no "controle", maior o grau de 
participação. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Bordenave (1987). 

 
Os graus da régua vão desde a “informação” que pode gerar reações naqueles que se deram 

ao trabalho de ao menos informar às pessoas. Assim, mesmo que em um grau mínimo, tais reações 

podem interferir nas decisões a serem tomadas. O grau seguinte é o da “consulta facultativa” e da 

“consulta obrigatória”, sendo este último um grau com maior participação dos membros de uma 

organização/coletivo, por conta da obrigatoriedade da consulta. Em um grau acima temos a 

“elaboração/recomendação”, na qual quem irá tomar a decisão pode acatá-la ou rejeitá-la, justificando 

sua posição. A “co-gestão” sugere participação direta em tomadas de decisões; a “delegação” indica 

que partes ou setores têm controle por parte dos membros ou subordinados e a “auto-gestão” 

representa o grau máximo de participação, na qual o grupo determina os objetivos, os meios para 

alcançá-los e define as formas de controle necessárias, “sem referência a uma autoridade externa” 

(BORDENAVE, 1987, p.32). 
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Ainda assim, diante de toda e qualquer compreensão sobre participação, o que talvez se 

configure como a lição mais importante sobre participação advém de Pedro Demo (1999). Devemos 

entendê-la como um processo, cujo ponto culminante é a participação conquistada. Não é dádiva, nem 

concessão. Caso assim fosse seria limitada e instrumentalizada por quem a concedeu. Para Demo 

(1999), participação não é sequer pré-existente: só existe após ser conquistada. Este é um bom motivo 

de reflexão para o caso de conselhos, inclusive os Conselhos Gestores de UCs. Se a instituição de 

Conselhos por Leis, amparadas pela Constituição, pode ser considerada uma conquista da democracia 

participativa no país, é preciso que cada membro de Conselho Gestor de UC se questione até que 

ponto a referida conquista precisa ser “atualizada”, em termos de graus e níveis de participação. Em 

outras palavras, aplicadas à realidade dos Conselhos de UCs: podem ser compreendidos como um 

espaço de participação que aponta para além do que lhe é dado, com vistas a transcender suas 

próprias determinações. 

Outra consideração relevante, que em certa medida justifica a possibilidade acima mencionada 

(de que os Conselhos não se encerram em si, nem política, nem historicamente), é feita por SZWAKO 

(2012, p. 16). 

 

Se não surpreende o fato de que os atores civis têm ressalvas e críticas ao atual modelo 
institucional-participativo, bem mais instigante e surpreendente é o horizonte no qual os fins 
e meios contemporâneos da participação foram, em chave utópica, reavaliados e 
redimensionados. Como produto de conquistas de peso, de derrotas parciais e de 
desencantos variados, os atores do ‘campo popular democrático’ empreenderam não só uma 
crítica da participação institucionalizada, mas também uma autocrítica daquilo que eles 
próprios esperavam dessa participação e das estratégias e alianças por eles travadas nos 
canais participativos para satisfazer seus anseios. 

 

“Ao longo da segunda metade dos anos 1990 e na década seguinte, participação passou a ser, 

cada vez mais, participação-em-espaços-participativos” (GURZA; ISUNZA, 201140 citados por 

SZWAKO, 2012, p.14). Esta constatação complementa a afirmação de Demo (1999) e traz ao âmbito 

dos canais institucionais de participação, que são os Conselhos Gestores de UCs, o reforço à 

necessidade de se trabalhar com os Conselhos como espaços privilegiados tanto para possibilitar a 

participação como para qualificá-la, sem desmerecer o necessário horizonte utópico e a avaliação 

constante das expectativas de resultados de participação depositadas neles. 

Aspecto ainda relevante nas discussões sobre participação, no âmbito da Formação 

Socioambiental, é o reconhecimento que, embora a participação seja uma necessidade humana, não 

se nasce sabendo participar. Bordenave (1987, p. 46) reforça, assim, que “a participação é uma 

                                                           
40

 GURZA, Adrian; ISUNZA, Ernesto. A trama da crítica democrática: da particpação à representação e à accountability. 
Lua Nova, São Paulo, n.84, p. 253-364, 2011. 
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habilidade que se aprende e se aperfeiçoa. Isto é, as diversas forças e operações que constituem a 

dinâmica da participação devem ser compreendidas e dominadas pelas pessoas”. 

Pateman (1992, p. 35), ao apontar as lacunas sobre a participação nas teorias democráticas 

modernas, busca analisar a obra dos teóricos “clássicos”, dentre os quais a autora destaca Jean-

Jacques Rousseu, especialmente pela ênfase e o papel dado à participação em sua teoria:  

 
[...] a participação é bem mais do que um complemento protetor de uma série de arranjos 
institucionais: ela também provoca um efeito psicológico sobre os que participam, 
assegurando uma inter-relação contínua entre o funcionamento das instituições e as 
qualidades e atitudes psicológicas dos indivíduos que interagem dentro delas. 
 

A autora, embora reconheça o contexto e as particularidades da obra do teórico, evidencia, 

ainda, que “a função central da participação na teoria de Rousseau é educativa” sendo concebida para 

“desenvolver uma ação responsável, individual, social e política como resultado do processo 

participativo” (PATEMAN, 1992, p. 38). Essas características a permitem descrever que, um sistema 

participativo torna-se auto-sustentável, “porque as qualidades exigidas de cada cidadão para que o 

sistema seja bem-sucedido são aquelas que o próprio processo de participação desenvolve e estimula; 

quanto mais o cidadão participa, mais ele se torna capacitado para fazê-lo” (PATEMAN, 1992, p. 39). 

Ao reconhecermos a participação como elemento essencial no processo de envolvimento dos 

Conselhos com a fiscalização ambiental, e especialmente, com a gestão ambiental pública, nos 

colocamos algumas questões: Que estratégias devem ser utilizadas para a construção de um processo 

formativo que estimule a participação? O quanto reconhecemos os diversos graus e níveis de 

participação a que estamos sujeitos ou envolvidos, nos espaços onde participamos (especialmente nos 

Conselhos Gestores)? Há um caminho para se conquistar graus e níveis mais amplos de participação, 

que nos aproximem da tomada de decisões?  

Neste sentido, apontamos a necessidade de identificarmos nos processos formativos a serem 

implementados por meio da FS, perspectivas que orientem a ampliação da consciência e reflexão 

sobre a participação atribuída, exercida e conquistada nos processos vivenciados no âmbito dos 

Conselhos Gestores de UCs. 
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Sobre Educação Ambiental 

 
A educação ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político, 
baseado em valores para a transformação social.  

 
(Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global). 

 

Conforme mencionado na seção sobre Gestão Ambiental Pública, a reprodução de parte do 

debate neste campo de discursos e práticas, atrelado à breve revisão sobre Conselhos Gestores – e 

mais especificamente, de unidades de conservação -, fez emergir algumas questões que nos levam a 

visitar outro campo, ainda em formação: da Educação Ambiental (EA). Elencamos-as novamente, a fim 

de retomar a necessidade de esclarecer e fundamentar algumas opções de ordem filosófica, política e 

metodológica, além de conceitual e teórica. Como dar consistência à compreensão de que o que se 

denomina “problema ambiental da UC”, a partir de uma perspectiva fenomenológica, pode ser 

entendido como manifestações de causas estruturais, de ordem social, econômica, política, histórica, 

cultural etc.? Havendo intencionalidade pedagógica, é possível alinhá-la a que vertente(s) do campo da 

Educação Ambiental? 

É relevante observar que a discussão realizada a seguir não se digna a sustentar uma espécie 

de “filiação” da proposta de Formação Socioambiental no contexto da fiscalização de UCs. Destina-se, 

tão somente, a expor o debate – ao menos, boa parte dele – e buscar pontos de aproximação entre a 

FS e concepções, vertentes e práticas que vêm sendo debatidas e mais bem compreendidas no campo 

da Educação Ambiental. Também não se busca uma revisão sobre o “estado da arte” da educação 

ambiental no Brasil, mas sim a exposição de um panorama para, na sequência, definir um recorte que, 

a nosso ver, dialoga com o contexto e com as opções feitas ao longo da Formação Socioambiental. 

 

A educação, o meio ambiente e alguns períodos históricos na América Latina e Caribe 

 

Antes de adentrar no debate sobre tendências, correntes e vertentes de educação ambiental, 

consideramos conveniente demarcá-lo regionalmente. Embora encontros internacionais desde a 

década de 1970 apontem a educação ambiental como fundamental a um “desenvolvimento 

sustentável”, regionalmente, em especial na América Latina, há todo um contexto diferenciado, tanto 

em termos políticos, como ambientais e, sobretudo, sociais e econômicos. Tal demarcação é 

importante devido à possibilidade de diálogo com o debate sobre gestão ambiental e sobre áreas 

protegidas e unidades de conservação, no que se refere à corrente do ecologismo popular defendida 

por Martinez Alier (1992,2012) – e sua correspondente gestão ambiental pública – e a noção de áreas 



72 
 

protegidas mais próximas de um conceito que articule e, quem sabe, concilie desenvolvimento e 

conservação (ainda que não apontem para transformações estruturais na sociedade). 

González Gaudiano (2001) apresenta uma leitura (“outra lectura”) da história da educação 

ambiental na América Latina e no Caribe. Uma das contribuições mais significativas do autor sobre esta 

educação ambiental que, na América Latina e Caribe se constitui de maneira diversa daquela dos 

países do norte é: 

 

[...] la situación de la educación en la región reviste formas variadas, aunque ha estado 
fuertemente influida por las improntas de cada década: en los setenta los serios problemas 
político-militares; en los ochenta, el rezago económico; y en los noventa, La globalización y 
las variadas crisis que caracterizan a este momento actual. Esto no podía dejar de afectar la 
aparición del campo de la EA (GONZÁLEZ GAUDIANO, 2001, p.145). 

 

Segundo o autor, a educação na região, historicamente, forjou-se num “entrecruzamento” de 

debates e tendências próprios do campo educacional. Recebeu influências de vertentes alinhadas a um 

desenvolvimentismo conservador dependente, promovido por órgãos financiadores internacionais 

(como o Banco Mundial, por exemplo) e setores com maior poder econômico e político dos países 

latino-americanos. Houve também contribuições fundamentais advindas de reflexões e iniciativas 

populares, de caráter libertário e progressista, como a pedagogia de Paulo Freire e a Teologia da 

Libertação. Em síntese, a educação na região constrói-se com base em “[...] un entramado discursivo 

lleno de antagonismos y desencuentros en materia educativa, desde el positivismo (de corte 

nacionalista) y la racionalidad instrumental hasta la pedagogía libertaria latinoamericana” (GONZÁLEZ 

GAUDIANO, 2001, p.144). Para o autor mexicano é importante ressaltar o contexto político, 

institucional e educacional da América Latina e Caribe no período histórico em que a educação 

ambiental é apontada como “estratégica” pela Conferência de Estocolmo. 

No período inicial de amadurecimento do ambientalismo mundial, principalmente aquele 

formulado em países ocidentais, do norte, González Gaudiano (2001) afirma que um dos marcos da 

institucionalização do campo ambiental, a Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

Estocolmo, em 1972, não representaria um evento de grande interesse à América Latina e Caribe. O 

autor reforça a ideia de que características muito diferentes entre os países desenvolvidos e aqueles 

em desenvolvimento influenciariam o que se entende e se pratica como educação ambiental pelo 

mundo.  Mais uma vez, observam-se dois aspectos presentes tanto nas discussões sobre gestão, 

como educação ambiental: muitas formulações sobre meio ambiente e desenvolvimento tiveram forte 

influência de perspectivas de países desenvolvidos; os entendimentos dos sentidos da educação, as 

concepções de meio ambiente e, assim, de educação ambiental, também. Ainda assim, na América 
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Latina e Caribe, uma década mais tarde (anos de 1980), a educação ambiental começa a expressar-se, 

e com especificidades próprias. 

 

A educação ambiental como afastamento do “conservacionismo ecológico” 

 

Continuando esta exposição, consideramos relevante outro resgate. Antes de abordar a 

discussão sobre dois grandes blocos (conservador e crítico) a constituir este campo reconhecidamente 

em formação, encontramos em Layrargues (2000) a educação ambiental como decorrente de uma 

espécie de transição a partir de outra adjetivação da educação: a conservacionista. Layrargues (2000, 

p.89) citando Tanner (1978)41,  

 

[...] entende que a principal característica da primeira [conservacionista] é o foco no ambiente 
não humano. Daí ser também intitulada com freqüência como ‘o estudo da natureza’. 
Predominantemente rural, aborda basicamente as ciências naturais como conteúdo a 
transmitir, e a sua principal mensagem é mostrar ao educando os impactos decorrentes das 
atividades humanas na natureza, para então enfatizar os meios tecnológicos capazes de 
enfrentá-los. Entendendo o problema ambiental como fruto de um desconhecimento dos 
princípios ecológicos que gera ‘maus comportamentos’, caberia à educação 
conservacionista, um instrumento de socialização humana perante a natureza, criar ‘bons 
comportamentos’. 

 

Ainda citando Tanner (1978), Layrargues (2000, p.90) aponta a educação ambiental como uma 

prática a considerar o ambiente em suas formulações, sobretudo o urbano, e a partir disso, estaria apta 

a relacionar sistemas sociais com os sistemas ecológicos, ou “o mundo natural e o social”.  

O autor ainda lembra um dos principais marcos históricos e filosóficos da educação ambiental: 

a Conferência de Tblisi, na extinta URRS, em 1977. Na ocasião o documento gerado pelo encontro 

[...] apresenta uma visão crítica da realidade bastante pertinente, demonstrando que a causa 
primeira da atual degradação ambiental deve sua origem ao sistema cultural da sociedade 
industrial, cujo paradigma norteador da estratégia desenvolvimentista, pautada pelo mercado 
competitivo como a instância reguladora da sociedade, fornece uma visão de mundo 
unidimensional, utilitarista, economicista e a curto prazo da realidade, em que o ser humano 
ocidental se percebe numa relação de exterioridade e domínio da natureza (LAYRARGUES, 
2000, p.90). 

 

Assim, Tbilisi marcaria um rompimento inclusive com eventos anteriores, predominantemente 

influenciados por uma visão biologizante (LAYRARGUES, 2000).  

Segundo a Declaração da Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental de 

Tbilisi, a educação ambiental 

 

                                                           
41 TANNER, R. Thomas. Educação ambiental. São Paulo: Summus/Edusp, 1978. 
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[...] deverá constituir uma educação geral permanente que reaja às mudanças produzidas 
num mundo em rápida evolução. Essa educação deverá preparar o indivíduo através da 
compreensão dos principais problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe os 
conhecimentos técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma função 
produtiva que vise melhorar a vida e proteger o ambiente, valorizando os aspectos éticos 
(UNESCO, 1977, sem página). 

 

Mais adiante, afirma que 

 

A Educação Ambiental deve ser orientada para a comunidade. Deverá envolver o indivíduo 
num processo ativo de resolução de problemas que permita resolvê-los no contexto das 
realidades específicas, estimulando a iniciativa, o sentido da responsabilidade e o empenho 
de construir um futuro melhor. Por sua própria natureza, a Educação Ambiental pode 
contribuir significativamente para a renovação do processo educativo (UNESCO, 1977, sem 
página). 

 

Observa-se que já no início do último quartel do século XX a educação ambiental já apontava 

para questões hoje compreendidas como fundamentais a um entendimento de educação ambiental em 

perspectiva crítica, como a “renovação” do processo educativo, por exemplo. Na declaração há mais de 

quarenta recomendações sobre as funções, os objetivos e os princípios diretores da educação 

ambiental. É marcante, entre outros apontamentos, a resolução de problemas locais como recurso 

pedagógico tanto com vistas à sensibilização sobre a problemática socioambiental, como para o 

envolvimento comunitário voltado a transformações. 

No ano de 1976 em oficina preparatória para a Conferência de Tbilisi, em Chosica, Peru, foi 

construída uma definição de educação ambiental que reflete o debate trazido por Gaudiano (2001) e 

serviu de contribuição da América Latina e Caribe à concepção de educação ambiental que sairia do 

evento lembrado por Layrargues (2000). 

 

La educación ambiental es la acción educativa permanente por la cual la comunidad 
educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de relaciones que los 
hombres establecen entre si ́ y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas 
relaciones y sus causas profundas. Ella desarrolla, mediante una pra ́ctica que vincula al 
educando con la comunidad, valores y actitudes que promoven un comportamiento dirigido 
hacia la transformacio ́n superadora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales como 
sociales, desarrollando en el educando las habilidades y aptitudes necesarias para dicha 
transformación (UNESCO, 1976, p.10). 

 

Não é raro observar esta definição como importante referência em obras mais recentes que 

contribuem ao debate sobre a educação ambiental em perspectivas crítica, emancipatória e 

transformadora. Podemos considerá-la um marco tão ou mais importante à EA latino-americana que a 

declaração de Tbilisi por ser mais aguda – embora não explícita – no que se refere às contradições do 

capitalismo contemporâneo (capital-trabalho e capital-natureza). Na definição de Chosica, chama à 

atenção a necessidade de fazer parte desta “tomada de consciência” o tipo de relações que 
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estabelecem os “homens” entre si. Para além da consciência sobre os impactos que as sociedades 

geram na “natureza”, a definição de educação ambiental elaborada no âmbito do encontro latino-

americano, ainda na década de 1970, apontava para a importância de se desvelar as causas de tais 

impactos, partindo da premissa de que tais impactos advêm das relações sociais. É possível identificar 

pontos de contato direto com uma evolução no próprio campo da gestão ambiental ressaltada por 

Layrargues (2002, p.179) e mencionada na respectiva seção deste trabalho, segundo a qual “[...] a 

compreensão das causas da crise ambiental foi rápida e gradativamente deslocando-se do terreno 

natural para o social [...]”. 

Mesmo com estas definições de educação ambiental que reafirmam as relações complexas 

entre os seres humanos em sociedade, seus modos de produção, modelos de desenvolvimento e o 

meio ambiente, alguns consensos foram se consolidando em torno de concepções de educação 

ambiental, inclusive na América Latina, especialmente no Brasil42. Estes consensos surgiriam no 

momento de se apontar os problemas ambientais. Todavia, as formas de superação ou de 

enfrentamento de tais problemas divergem e dependem do que se entende por educação, meio 

ambiente e por sociedade, portanto, quais as concepções e práticas de educação ambiental. 

Daí, mesmo após a Declaração de Tbilisi, tendo em consideração a contribuição de González 

Gaudiano (2001, p.145), nota-se que a forte presença da perspectiva ecológica na educação 

ambiental, de países centrais àqueles periféricos43, se deve à identificação com uma “[...] visión de la 

problemática ambiental del mundo industrializado”, ou seja, de corte ecológico. A preocupação central 

são as questões ambientais per si, essencialmente relativas à perda de biodiversidade, 

indisponibilidade de água, excesso de resíduos etc. e não, necessariamente, suas origens e 

condicionantes sociais, econômicas, históricas, culturais, políticas etc. 

Como contraposição e uma espécie de “resistência” às práticas com orientação 

conservacionista, Layrargues (2000) apresenta que, pelo menos no âmbito discursivo, o Brasil tem se 

aproximado mais de uma educação ambiental nos termos da declaração de Tbilisi do que as práticas 

recorrentes apesar da conferência. Registra o autor que 

 

Embora claramente ainda exista a necessidade de realização de estudos empíricos que 
comprovem se a prática da educação ambiental desenvolvida no país [Brasil] está de fato voltada 
para o exercício da cidadania, tudo indica que pelo menos na esfera discursiva o que se discute 
no Brasil e América Latina é diferente da prática historicamente realizada nos países 
desenvolvidos europeus e da América do Norte. Enquanto lá a abordagem é predominantemente 
naturalista, buscando simplesmente o conhecimento dos aspectos ecológicos da questão 

                                                           
42 Algumas razões estariam vinculadas à filiação da educação ambiental, em suas origens históricas, a um ambientalismo ainda 
apartado dos movimentos sociais, como veremos mais adiante nesta seção. 
43 Esta “disseminação” de uma visão da problemática ambiental como essencialmente ecológica ocorreu por meio de programas 
internacionais, suportados pela própria UNESCO. Se a Conferência de Tbilisi, como se verá adiante, representou algum avanço 
discursivo, este parece ter sido fragilizado nas ações de educação ambiental postas em prática mundo afora. 



76 
 

ambiental, enfatizando campanhas em favor da preservação de espécies ameaçadas de extinção 
(ao estilo da educação conservacionista); aqui, ao contrário, apesar de também existirem práticas 
educativas comprovadamente com um viés naturalista, procura-se promover maior integração 
entre os aspectos econômicos, sociais e culturais com os aspectos ecológicos, configurando 
portanto, uma abordagem integradora e socioambiental (LAYRARGUES, 2000, p.100). 

 

Duas grandes e genéricas correntes na educação ambiental 

 

Tributárias dos debates sobre educação no campo educacional e sobre meio ambiente no 

campo ambiental, as concepções de educação ambiental variam muito, como sinaliza Guimarães 

(2007, p.19). 

 

Na sociedade há diferentes projetos educacionais que provocam diferentes visões de mundo 
e que delas decorrem.  Algumas mais conservadoras, outras mais críticas.  São entendidas 
como conservadoras aquelas visões de mundo comprometidas em manter o modelo atual de 
sociedade; e como críticas, as propostas voltadas para as transformações da sociedade em 
direção à igualdade e à justiça social. 

 
 

Assim o autor identifica dois grandes blocos, ou correntes, neste campo em construção da 

educação ambiental no Brasil: educação ambiental conservadora e educação ambiental crítica. 

Loureiro (2006) os apresenta como “bloco conservador ou comportamentalista” e “bloco 

transformador, crítico ou emancipatório”. 

As características de ambos são, segundo o referido autor, organizadas no quadro 6. 

Quadro 6 – Diferenças entre concepções conservadora e em perspectiva crítica na Educação Ambiental. 

Bloco conservador ou comportamentalista 
Bloco transformador, crítico ou 

emancipatório 

Compreensão naturalista e conservacionista 
da crise ambiental 

Busca da realização da autonomia e 
liberdades humanas em sociedade, redefinindo o modo 
como nos relacionamos com a nossa espécie, com as 

demais espécies e com o planeta 

Educação entendida em sua dimensão 
individual, baseada em vivências práticas 

Politização e publicização da problemática 
ambiental em sua complexidade 

Despolitização do fazer educativo ambiental, 
apoiando-se em pedagogias comportamentalistas ou 

alternativas de cunho místico 

Convicção de que a participação social e o 
exercício da cidadania são práticas indissociáveis da 

Educação Ambiental 

Baixa problematização da realidade e pouca 
ênfase em processos históricos 

Preocupação concreta em estimular o debate 
e o diálogo entre ciências e cultura popular, redefinindo 

objetos de estudo e saberes 

Foco na redução do consumo de bens 
naturais, descolando essa discussão do modo de 

produção que a define e situa 

Indissociação no entendimento de processos 
como: produção e consumo; ética, tecnologia e contexto 

socio-histórico; interesses privados e interesses 
públicos 
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Diluição da dimensão social na natural, 
faltando entendimento dialético da relação sociedade-
natureza (sociedade enquanto realização coletiva e 
objetivada da natureza humana, ou melhor, enquanto 
realização e exigência para a sobrevivência da espécie 

humana) 

Busca de ruptura e transformação dos valores 
e práticas sociais contrários ao bem-estar público, à 

equidade e à solidariedade 

Responsabilização pela degradação posta em 
um homem genérico, fora da história, 

descontextualizado social e politicamente 
 

Fonte: adaptado a partir de Loureiro (2006, p.133-134). 

 
Saisse (2011) desenvolve uma discussão sobre a formação do campo da educação ambiental 

que aqui utilizamos como providencial contribuição ao recorte que pretendemos realizar e expor mais 

adiante. 

Segundo a autora, apoiando-se em Carvalho (2001)44 e Loureiro (2003)45, autores com grande 

importância ao debate sobre EA, “a educação ambiental é herdeira do ambientalismo, que como 

movimento histórico derivou dos primeiros movimentos pacifistas e de contracultura da década de 60” 

(SAISSE, 2011, p.122). 

Assim, dialogando com outra seção deste trabalho, sobre participação, a mesma autora expõe 

o ambientalismo como um campo no qual, do ponto de vista da organização e atuação política na 

sociedade em suas relações com o Estado, teria nascido no 

 

[...] bojo de lutas por reconhecimento como uma resposta à crise ambiental, [que] trazia, 
inicialmente, uma visão conservadora da relação homem-natureza e era fortemente 
influenciado pelas camadas médias da sociedade, que muito se identificavam com o amplo 
alcance das chamadas lutas em prol da natureza. Isso de certa forma afastou os Movimentos 
Sociais tradicionais. Como apontam Barbosa e Loureiro (2007), em sua fase fundacional o 
ambientalismo não conseguiu ganhar a atenção das classes populares por não conseguir 
inter-relacionar aos seus objetivos, as questões fundamentais dos países periféricos: justiça 
ambiental e desenvolvimento econômico. 
Só mais recentemente associações de classe e demais atores sociais vinculados aos 
Movimentos Sociais clássicos, devido ao acirramento da questão ambiental e ao 
agravamento da exploração da força de trabalho, têm se aproximado do movimento 
ambientalista, que passa a apresentar tanto demandas por reconhecimento dos limites e 
espoliação do meio ambiente como da indissolúvel relação sociedade natureza (SAISSE, 
2011, p.124). 

 

Tal consideração mostra-se importante para subsidiar a compreensão tanto da participação e 

representatividade nos Conselhos Gestores de UC, como também do que se entende por educação 

ambiental, de forma geral, e dos próprios Conselhos. No caso desta seção sobre educação ambiental, 

                                                           
44 CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Qual Educação Ambiental. Agroecologia e Desenvolvimento Rural 
Sustententável. Porto Alegre, v.2, n.2, abr./jun. 2001. 
45 LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. O Movimento ambientalista e o pensamento crítico: uma abordagem política. 
Rio de Janeiro: Quartet, 2003. 
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contribui para levarmos em consideração as origens de uma aparente dicotomia (corrente 

conservadora e corrente crítica) no entendimento sobre as concepções e práticas de EA. 

Diante das contribuições já registradas, se reforça a compreensão de que a educação 

ambiental vem constituindo-se como um campo discursivo e de pesquisa. Mas, também – e 

originalmente – como um campo de práticas sociais. Assim, observando os grandes blocos 

mencionados e influenciados por aquilo que se entende por meio ambiente, por sociedade e sobre 

como atuar diante de tais leituras de realidade, é mais que aceitável haver uma grande diversidade de 

vertentes no campo da educação ambiental, todas em permanente disputa por afirmação, espaço, 

recursos e, inclusive, estabelecendo pontos de contato e de diálogo. 

Diante do exposto até aqui, optamos por definir um recorte para aprofundar a discussão sobre 

educação ambiental que nos serve como referencial à construção de uma proposta para se trabalhar o 

envolvimento dos Conselhos Gestores de UCs com a fiscalização ambiental de maneira formativa: a 

educação ambiental em perspectiva crítica46. 

Como observado no quadro já mencionado, a educação ambiental em perspectiva crítica tem 

por característica – talvez principal – direcionar seus esforços de compreensão e suas práticas às 

relações sociais e da sociedade com a “natureza”. As primeiras configuram, portanto, a origem da 

problemática ambiental. Não haveria mudanças significativas no quadro atual da crise ambiental, sem 

antes – ou no mínimo em paralelo – haver transformações de ordem social e econômica. 

Sobre essa dependência mútua entre ambas as dimensões da crise, da forma como aqui é 

compreendida, Layrargues (2006) apresenta duas “categorias mediadoras das relações humanas com 

a natureza”: cultura e trabalho. A primeira figuraria com exclusividade em discursos e práticas de 

educação ambiental do “bloco conservador ou comportamentalista”, almejando mudanças culturais e 

consequentemente comportamentais derivadas de maiores informações e conhecimentos sobre o 

funcionamento dos sistemas ecológicos, bem como sobre os impactos que determinados “hábitos” 

exercem sobre tais sistemas. Identificamos a segunda categoria (o trabalho) como fundamental na 

agenda das vertentes identificadas com o bloco da “educação ambiental crítica”. Segundo o autor, 

[...] se a partir da abordagem filosófica da crise ambiental, a cultura aparece como o 
elemento mediador da relação humana com a Natureza, e portanto, são os valores culturais 
que assumem a centralidade na dinâmica pedagógica da educação ambiental; a abordagem 
sociológica da crise ambiental permite a visualização de um outro elemento mediador dessa 
relação, muito menos evidente nesse fazer educativo: é o trabalho, juntamente com a 

                                                           
46 Poderíamos, tecnicamente, optar por referenciais que compreendem a educação como transmissão e disseminação de 
valores, informações e conhecimento previamente consolidados, com vistas à adequação daqueles de sujeitos com 
“potencial infrator”, e a já bastante conhecida “formação de multiplicadores” (estes, por seu turno, atuariam com finalidades 
semelhantes). Assim, “matematicamente” alcançaríamos a redução das pressões sobre as UCs. Devido às sérias dúvidas 
quanto à suficiência de tal opção de ordem filosófica, política, pedagógica e metodológica, não a fizemos. Diante da 
hegemonia de tais abordagens de EA, e frente ao constante e cada vez mais ampliado quadro de degeneração 
socioambiental, nos parece cada vez mais presente a leitura da insuficiência de abordagens com viés naturalista, 
comportamental e conservacionista. 
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cultura, que compõe o diálogo entre o plano material e o plano simbólico quanto aos 
determinantes da crise ambiental, rompendo assim a perspectiva reducionista do pós-
materialismo que minimiza a importância da base material da crise ambiental. Considerar a 
categoria ‘trabalho’ como o outro elemento constitutivo e mediador da relação entre os 
humanos e a Natureza (como interface indissociada das relações produtivas e mercantis), 
possibilita que esse fazer educativo integre a base material da crise ambiental, pois é nela 
que se assenta a produção de riquezas e sua respectiva distribuição no tecido social, ou pelo 
contrário, sua concentração nas mãos de poucos (LAYRARGUES, 2006, p. XX). 

 

Podemos, com vistas a recapitular uma leitura e compreensão sobre educação ambiental em 

perspectiva crítica no contexto com o qual estamos a trabalhar – da fiscalização ambiental em áreas 

protegidas (UCs) – nos apoiar em mais uma contribuição de Layrargues (2002), exposta na reprodução 

de um quadro de elaboração do autor, a seguir. O quadro 7 sintetiza desde as contraposições 

ideológicas, de maneira geral, passando por aquelas presentes no campo ambiental, constituintes do 

campo educacional e na educação ambiental. Possibilita, inclusive, o estabelecimento de pontos de 

contato entre as diferentes discussões expostas nas seções deste trabalho. 

 

Quadro 7 – Contraposições ideológicas que marcam os discursos hegemônico e contra-hegemônico nos campos Ambiental 
e Educacional. 

IDEOLOGIA POLÍTICA 
Hegemônica Contra-hegemônica 

Conservar os valores e a visão de mundo 
dominantes no grupo social. 
Conformismo, acomodação, adaptação. 

Alterar os valores e a visão de mundo 
dominantes no grupo social. 
Dissidência, transformação, libertação. 

AMBIENTALISMO 
O f i c i a l A l t e r n a t i v o 

O problema ambiental é decorrente de falhas 
na interação entre o “homem!” e a natureza: a natureza 
é agredida pelo homem, por intermédio de uma cultura 

que opõe sociedade e natureza. 
Há um desequilíbrio ecológico num mundo 

sem conflito social. 
Vive-se uma crise ambiental. 

Os causadores e as vítimas da crise 
ambiental são a própria humanidade, o “homem 
abstrato e genérico”; as responsabilidades estão 

uniformemente distribuídas. 
Manifesta preocupação predominante com 

gerações futuras. 
Existem problemas ambientais a serem 

resolvidos por intermédio do planejamento, 
gerenciamento e controle ambiental na arena técnica. 

O problema ambiental é uma manifestação de 
conflitos de interesses entre os próprios homens: o 
meio ambiente é explorado por ações produtivas e 

mercantis. 
Há um desequilíbrio ecológico num mundo 

com conflito social. 
Vive-se um dilema civilizacional. 

Os causadores e as vítimas da crise 
ambiental são sujeitos sociais específicos, diferenciados 

pela lógica da apropriação privada dos recursos 
naturais e humanos pelo capital. 
Manifesta preocupação predominante com 

gerações presentes. 
Existem conflitos socioambientais a serem 

enfrentados por intermédio da Gestão 
Ambiental na arena política.  

EDUCAÇÃO 
L i b e r a l Progressista 

Processo educativo encarregado de socializar 
o educando, integrando-o aos valores culturais 
instituídos pelos grupos dominantes no poder. 

Reprodução social: 
Pedagogia tradicional, nova e tecnicista  

Processo educativo encarregado de criticar a 
realidade historicamente dada e propor a alteração das 

injustas relações de poder. 
Transformação social: 

Pedagogia libertadora e crítico-social 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Convencional Crítica/Emancipatória/Popular 
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Localiza as raízes da crise na perda da 
capacidade de “leitura do livro da natureza” 

Prioriza ação pedagógica voltada ao ensino 
do funcionamento dos sistemas ecológicos 
Abordagem global dos problemas ecológicos 
Aponta soluções de ordem moral e técnica 
Aponta soluções no âmbito do indivíduo 
Promove mudança de comportamento 

Metodologia da Resolução de Problemas 
Ambientais Locais como atividade fim47 
Foco voltado à conservação da natureza, 
entendida como “recurso natural”  

Domínio afetivo positivo 
Público-alvo: escola e criança 

Concepção reducionista da problemática 
socioambiental (separa social do natural) 

 
Conceitos: ecologia, natureza, população, 

comunidade, ecossistema, bioma, biosfera, habitat, 
nicho ecológico, níveis de organização, espécie 

biológica, fauna e flora, fatores ecológicos, fatores 
bióticos e abióticos, relações ecológicas, ciclo da 
matéria, fluxo da energia, poluição, eutrofização, 

biodiversidade etc. 

Localiza as raízes da crise na estruturação do 
capitalismo e respectivo valores 
Prioriza ação pedagógica voltada à reflexão 

do funcionamento dos sistemas sociais 
Abordagem local dos problemas ecológicos 

Aponta soluções de ordem política  
Aponta soluções no âmbito do coletivo 
Promove uma leitura crítica da realidade 
Metodologia da Resolução de Problemas 

Ambientais Locais como tema gerador 
Assemelha-se com educação popular 
Foco voltado à eliminação dos riscos 
ambientais e tecnológicos 

Domínio afetivo negativo 
Público-alvo: comunidade e trabalhadores 
Concepção complexa da problemática 

socioambiental (une social com natural) 
 

Conceitos: Estado, mercado, sociedade, 
governo, poder, política, ideologia, alienação, classe, 
democracia, autoritarismo, tecnocracia, justiça social, 
distribuição de renda, exclusão social, mobilidade, 

cidadania, participação, público e privado, indivíduo e 
coletivo, sociedade e comunidade, produção e consumo 

etc. 
Fonte: Layrargues (2002, p. 192-193). 

 

Educação ambiental na gestão ambiental pública 

 

A seguir realizamos mais um recorte, já dentro da corrente crítica da educação ambiental. Por 

aproximação e até mesmo por intersecção entre os campos da gestão ambiental e da educação 

ambiental, trataremos a seguir da proposta teórica, forjada ao longo de vinte anos de práxis (reflexão-

ação) no IBAMA (2002), denominada “educação ambiental na gestão ambiental pública”. 

O que entendemos e pontuamos neste trabalho como uma vertente da educação ambiental 

crítica, por sua vez, inspira-se em vertentes mais presentes no campo educacional e da ecologia 

política. A educação popular48 é uma das contribuições, sendo “[...] um modo de a educação realizar-se 

sem se estabelecer como instituição dominante, no domínio em que a educação é, em si mesma, uma 

forma de poder (BRANDÃO; ASSUMPÇÃO, 2009, p.44),  alinhada a subsídios advindos da ecologia 

política. Daí a relação que estabelecemos com a linha de pensamento do ecológico “ecologismo 

popular”, denominada por Martinez Alier (1992, 1998, 2012). 

Segundo Martinez Alier (2012, p.113), a ecologia política tem por interesse inicial “o estudo dos 

conflitos ecológicos distributivos” e dirige-se àqueles conflitos relacionados com a justiça ambiental. 

                                                           
47 Em outra obra, Layrargues (1999) aborda o questionamento sobre a resolução de problemas, consagrada como recurso 
pedagógico, e também político, da educação ambiental desde Tbilisi, seria um fim em si ou um tema gerador. 
48 Devido à promoção da reflexão crítica sobre o sentido da educação, contraposta às limitações do senso comum – e de 
posições conservadoras – da educação restrita à escola ou mesmo sobre o conhecimento válido originário das ciências. 
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Pesquisadores brasileiros que registraram um esforço de aproximação entre o ecologismo 

popular e a educação ambiental leem da seguinte forma: 

 

Os conflitos distributivos ecológicos envolvendo empresas e/ou o poder público e as 
comunidades locais, que serão afetadas pela construção de alguma grande construção ou 
pela exploração de recursos naturais, envolvem uma disputa em torno do tipo de linguagem 
adotada na trama que se desenvolve. 
[...] são encontradas linguagens distintas nestes conflitos, sendo destacadas dois de seus 
tipos: 1) linguagem econômica em que é ressaltada a relação custo-benefício, as 
externalidades, entre outros, e; 2) linguagem técnico-ambiental, apontando os problemas 
ecológicos que poderão ser desencadeadas (contaminação do ar, água e solo, etc.). As 
diferentes linguagens utilizadas pelos atores nos conflitos ecológico distributivos possibilitam 
e são possibilitadas pelas diferentes valorações e forma de apreensão sobre o sentido da 
natureza, assim como, por distintas formas em que são expressas, as quais podem ou ser 
não mensuráveis. Como exemplo são citadas a perda da biodiversidade, do patrimônio 
cultural e da autonomia local, entre as violações de outros direitos humanos, assim como, os 
ganhos econômicos de um projeto extrativista, de uma barragem, etc. (CAMARGO; TONSO; 
PAIXÃO FILHO, 2011, sem página). 

 

Para os mesmos autores, que buscam no referido ensaio uma aproximação entre a educação 

ambiental crítica e o ecologismo popular, a identificação entre ambas encontra-se na postura de 

resistência a aspectos socioeconômicos, culturais e burocráticos que afastam grupos sociais alijados 

de muitos de seus direitos, de processos de tomadas de decisão que afetam seus modos de vida. Para 

Camargo; Tonso e Paixão Filho (2011, sem página), o Ecologismo Popular e a Educação Ambiental 

Crítica “[...] possuem caráter de resistência à incorporação da natureza pelo mercado e de construção 

de novas relações que supere as relações sociais capitalistas de exploração e dominação do ser 

humano pelo seu semelhante, e deste sobre natureza”. 

Como forma de articular ambas as proposições teóricas de compreensão crítica e de ação 

transformadora, com contribuições da educação popular, identificou-se outra proposta, também teórica, 

porém experimentada e amadurecida pelo órgão responsável pela educação ambiental no Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) por equipes coordenadas por José Silva 

Quintas.  

Buscando expor de maneira objetiva e relacionada com os questionamentos colocados no 

início desta seção, iremos recorrer a um conjunto de obras desenvolvidas por Quintas e outros autores. 

Como já visto, há interesses e tensões presentes em qualquer processo de gestão ambiental. 

[...] é na tensão entre a necessidade de assegurar o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum da população e a definição do modo 
como devem ser apropriados os recursos ambientais na sociedade, que o processo decisório 
sobre sua destinação (uso, não uso, quem usa, quando usa, para que usa etc.) opera 
(QUINTAS, 2007, p.133). 

 

É comum observar a aplicação desta leitura citada acima em casos como os de licenciamento 

ambiental, nos quais é nítido o papel do Estado como regulador e aplicador das regras, fiscalizador etc. 
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Em tais situações, por vezes o Estado é quem acaba decidindo quem irá – e como irá – apropriar-se de 

determinados bens ambientais, em benefício de que ou de quem, qual ou quais serão as utilizações 

possíveis etc. Da mesma forma que se decide quem se beneficiará daquela apropriação, indiretamente 

se define também, em muitos casos, quem será desfavorecido. Esse poder de decidir 

predominantemente ocorre em processos de mediação de conflitos, por vezes com base em regras 

estabelecidas, mas é influenciado por diferentes grupos de interesse. 

 

No Brasil, o Poder Público, como principal mediador deste processo, é detentor de poderes 
estabelecidos na legislação que lhe permitem promover desde o ordenamento e controle do 
uso dos recursos ambientais, inclusive articulando instrumentos de comando e controle com 
instrumentos econômicos, até a reparação e mesmo a prisão de indivíduos 
responsabilizados pelas práticas de danos ambientais. Neste sentido, o Poder Público 
estabelece padrões de qualidade ambiental, avalia impactos ambientais, licencia e revisa 
atividades efetiva e potencialmente poluidoras, disciplina a ocupação do território e o uso de 
recursos naturais, cria e gerencia áreas protegidas, obriga a reparação do dano ambiental 
pelo agente causador, e promove o monitoramento, a fiscalização, a pesquisa, a educação 
ambiental e outras ações necessárias ao cumprimento da função mediadora (QUINTAS, 
2007, p.135). 

 

No caso das áreas protegidas, é compreensível haver leituras de que o Estado brasileiro, de 

maneira geral (em todas as esferas) e basicamente (como padrão), tem lidado com a “natureza” de 

duas formas: 1) pela extração predatória de recursos para suportar uma integração ao mercado global 

com a exportação de bens primários; 2) pela via da preservação generalizada (num aparente paradoxo 

tendo em vista o “agente” Estado e a ação de explorar “contraposta” àquela de preservar – ou 

reservar). São pertinentes os questionamentos a respeito dos benefícios sociais gerados e sobre a 

suficiência como estratégia de preservação de sistemas ecológicos, manutenção da qualidade 

ambiental etc. Entre ambas as maneiras expostas, figuram diversos grupos sociais, que não participam 

dos – ou não cabem em – territórios (re)ordenados por decisões amparadas pelo Estado. Evidenciam 

uma incapacidade de equacionar a justiça social, o desenvolvimento e a proteção da biodiversidade. 

São dignos de nota esforços governamentais na direção de reassentar inúmeras famílias que ocupam 

terrenos incompatíveis com as habitações (por conta de estarem em áreas protegidas e que, em 

grande medida, representam riscos às pessoas), seja para cumprir sentenças, seja para antecipar-se a 

elas. Contudo, tais iniciativas não se destacam por sua capacidade de interlocução com os grupos 

sociais “beneficiários” no que tange às tomadas de decisões49.  

Sendo o Estado o principal agente com poderes para criar e gerenciar áreas protegidas - por 

vezes criadas sem benefícios ao menos “percebidos” socialmente - é de se esperar que, como 

                                                           
49 Note-se que tais tomadas de decisões não necessariamente excluem políticas de ordenamento territorial, de 
desenvolvimento, de saúde ambiental entre outras, em benefício exclusivo de decisões sobre as ações de reassentamento. 
O processo de qualificação à participação em decisões que orientam as políticas e a gestão pública a partir da problemática 
socioambiental reúne condições para tornar-se percurso formativo em educação ambiental. 
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apontado na legislação pertinente, haja espaços de participação de grupos sociais que se sintam 

prejudicados em seus modos de vida. Espaço este que, também, é aberto àqueles grupos expelidos do 

mesmo modelo de desenvolvimento incentivado e proporcionado, muitas vezes, pelo próprio Estado. 

São os casos, por exemplo, de grupos “afetados” pela existência de UCs em seus modos de vida 

tradicionais (ou impedidos de explorar determinados espaços, em uma combinação de legislação 

restritiva e respectiva fiscalização, ausência e/ou desinformação sobre alternativas àquelas práticas 

proibidas, deficiência de políticas públicas de desenvolvimento com sustentabilidade tão amplas e 

efetivas quanto aquelas direcionadas à expansão da indústria e agropecuária extensiva etc.). São 

ilustrativos, também, casos em que áreas protegidas têm seu espaço ou proximidades ocupadas por 

grupos sociais tornados vulneráveis por (re)ordenamentos territoriais que favorecem a produção e o 

fluxo de mercadorias (no mais das vezes, commodities), tornando-se vetores de pressão às UCs em 

questão. 

Como decorrência deste cenário é possível identificar situações-problema que demandam 

atenção e políticas de enfrentamento, por produzirem inúmeras causas de problemas ambientais que 

afetam as próprias UCs. São os casos das ocupações irregulares, a exploração irregular de espécies 

proibidas (como o palmito Jussara – Euterpe edulis), a prática da pesca (recreativa e comercial em 

pequena escala), da caça entre outros. A insuficiência – ou inexistência - de políticas públicas voltadas 

à construção de sociedades sustentáveis, somada ao reforço predominante àquelas políticas de 

incentivo a um modelo de desenvolvimento hegemônico, gera não somente uma crescente demanda 

por proteção a remanescentes vegetais, mas também, e principalmente, vetores de pressão ambiental 

cada vez maiores às próprias UCs. Daí esse quadro ser de interesse à gestão de UCs e, em 

decorrência, aos seus Conselhos Gestores. 

Com base nas discussões das seções anteriores, podemos adjetivar a gestão deste cenário 

como ambiental. Este debate se justifica nesta seção de educação ambiental devido aos seguintes 

questionamentos: seria possível se pensar na educação ambiental direcionada a – e condicionada por - 

este debate exposto acima? Seriam os Conselhos espaços viáveis para este debate? É de se 

prospectar a participação de agentes sociais ligados aos Conselhos nesse quadro, mais amplo, de 

gestão ambiental do território onde se encontram as UCs? Quais percursos são possíveis considerando 

que o contexto deste trabalho é vinculado à fiscalização ambiental? 

Tais questionamentos, articulados àqueles colocados nas seções anteriores, encaminham a 

etapa a seguir: a descrição da proposta de trabalho denominada Formação Socioambiental, destinada 

a envolver os Conselhos de UCs com a fiscalização ambiental (e, assim, a gestão ambiental a partir de 

áreas protegidas) em um percurso formativo pautado pelas contribuições dos debates apresentados 

até aqui. 
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Capítulo II – Descrição da Formação Socioambiental como resposta para 

realizar os pressupostos conceituais e teóricos 
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Sobre a proposta 

Encontros formativos para envolver os Conselhos com a fiscalização ambiental 
 

As seções com as discussões de natureza conceitual e teórica tiveram o objetivo de apresentar 

tanto o debate relacionado com cada “objeto” (seja este um campo ou um eixo temático), como 

também de fundamentar as opções feitas para a construção de uma proposta de como trabalhar com a 

dimensão da participação social na fiscalização ambiental de unidades de conservação. 

Em cada seção surgiram inúmeras questões que tiveram a finalidade de orientar e provocar 

reflexões que, por seu turno, influenciaram o “desenho” ou formato, conteúdos e abordagens que a 

Formação Socioambiental foi assumindo. Assim, a FS apoia-se nas seguintes características (opções 

de natureza filosófica, conceitual, teórica e metodológica): 

 

1. Meio Ambiente - Para além das definições “científicas” e normativas, são representações 

sociais. Também resulta das (e expressa as) relações sociais de produção e modelo de 

desenvolvimento.  

2. Gestão Ambiental – Entendida como um processo essencialmente político, pois 

assentado na mediação de interesses e conflitos entre agentes sociais que atuam sobre os 

meios físico, natural e construído. 

3. Áreas protegidas - Conforme definidas na legislação, com o complemento de que a noção 

sofre “deslocamentos” sobre seu papel, funções e relações com o território.  

4. Conselhos Consultivos de UCs – Tomado como gestores e instância democrática e 

legitimada por diferentes agentes sociais envolvidos na gestão das UCs. Reconhecido 

como um espaço de ensino-aprendizagem tanto quanto do contraditório, com potencial de 

construção de consensos para o desenvolvimento de agendas positivas (no sentido de 

afirmarem ações dos Conselhos). 

5. Participação – Considerada como direito e como conquista, como aprendizagem e 

percurso ou processo com horizonte emancipatório. Dirige-se às tomadas de decisão, não 

exclusivamente à execução de decisões já tomadas.  

6. Educação Ambiental - Prioriza ações pedagógicas voltadas à reflexão sobre o 

funcionamento dos sistemas sociais; as relações internas à sociedade e seus impactos 

ambientais. Parte do entendimento de que a problemática socioambiental constitui-se de 

dimensões (social, natural, cultural, política, histórica). Direciona-se à compreensão crítica 

de tal problemática e ao desenvolvimento da capacidade de intervir técnica e, sobretudo, 

politicamente na mesma. 
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De maneira geral, as opções feitas representam, mesmo que na esfera da idealização das 

respostas às questões postas nas seções antecedentes, um trabalho que buscaria compreender os 

Conselhos como espaços de ensino-aprendizagem, tão estratégicos para a gestão das UC como são 

os planos de manejo; as UC inseridas num contexto de gestão ambiental mais amplo: o território, este 

representado seja pela bacia hidrográfica, por limites políticos administrativos como a Zona de 

Amortecimento, os municípios vizinhos ou compreensões sobre territorialidades dos participantes etc. 

Ainda, a participação como um processo de aprendizagem orientado por questões socioambientais 

porque relacionadas à gestão ambiental, que também promove a formação pela própria participação, 

em que se aprende a participar, participando. Tais características teriam, portanto, proximidade, 

afinidade e inspiração em uma educação ambiental em perspectiva crítica, enriquecida e aquecida pelo 

diálogo e pelo debate, pela contraposição de ideias, posicionamentos e pela disputa entre diferentes 

agentes sociais e respectivas representações sociais de natureza, de meio ambiente, de UC e do 

território, seus sistemas de valores e interesses. Tudo isso naquele espaço já mencionado como 

privilegiado a processos formativos e de participação na gestão ambiental pública: o Conselho de UC. 

Partindo de tais idealizações sustentadas no quadro referencial conceitual e teórico, foi sendo 

construída uma proposta, composta por três encontros de seis horas cada, como ilustrado na figura 2 e 

no quadro 8. Sua descrição e alterações ao longo do percurso são expostas a seguir, encontro por 

encontro. 

 
Figura 2 - Ilustração do formato da FS. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

Quadro 8 – Quadro sobre o percurso idealizado. 
Mo

mentos 
Blocos Temas 
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A
. 

1 dia (6h) 

5. Sobre representações de “natureza”e 
meio ambiente 

 
6. Sobre gestão ambiental, participação, 

conselhos, unidades de conservação, 
conflitos socioambientais.  

Encomenda de informações 
para a oficina seguinte. 

 
- Natureza e cultura – Cultura e natureza 
 
- Sobre gestão ambiental 
- Sobre participação 
- Sobre conselhos 
- Sobre unidades de conservação da “natureza” 
- Sobre conflitos socioambientais 

1ª oficina 
com

 conselho 

B
. 

1 dia 
(6h) 

7. Reconhecimento territorial e 
compreensão da problemática 
socioambiental (com base nas 
informações da fiscalização). 
Encomenda de definições para a 
oficina seguinte. 

 
- Técnicas participativas (MAPP, METAPLAN) 
- Ferramentas de diálogo (Diagrama de Venn; 
Diagrama de Fluxos) 

- Dados gerados a partir dos resultados de 
operações de fiscalização 

2ª 
oficina –       2 
m
eses depois 

C
. 

1 dia (6h) 

8. Definição e justificativas das prioridades. 
 
 
9. Definição de plano de trabalho próprio 

para lidar com tais prioridades (como 
acompanhar, monitorar, comunicar-se  
com outros agentes, autoridades, etc.). 

 
- Alguma técnica participativa de definição de 
prioridades (MAPP) 
 

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

3ª 
oficina –             2 
m
eses depois 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 

No quadro 8 observam-se os momentos, os “blocos” de conteúdos/atividades a serem 

desenvolvidos e aqueles temas a serem compartilhados pela equipe condutora da proposta. 

Destaca-se uma escolha metodológica no quadro: a opção por trabalhar inicialmente com 

abordagens mais abstratas, para somente na sequência partir para aquelas mais práticas, em 

encontros semelhantes a oficinas de trabalho. Se, por um lado o compartilhamento das técnicas de 

identificação, mapeamento e organização de pessoas, ideias e decisões seria realizado num processo 

ativo e prático, o mesmo não foi dedicado às questões de ordem conceitual e teórica (gestão ambiental, 

representações sociais, conselhos, participação, UCs). Mais adiante serão expostas as análises e 

avaliações sobre estas escolhas. 

 

Apresentação da proposta aos gestores 

 

Antes de iniciar o trabalho  direto com os Conselhos foi realizado um encontro com os gestores 

e equipes técnicas das UCs selecionadas para participarem da FS. O encontro aconteceu em maio de 

2013, no Núcleo Águas Claras do Parque Estadual da Cantareira, em Mairiporã, e contou com a 

participação de representantes de todas as UCs selecionadas para o desenvolvimento da FS. 

Organizado pelos integrantes do GT, o encontro teve como objetivo: 1) esclarecer a proposta 

de Formação Socioambiental; 2) Verificar a viabilidade da proposta diante da dinâmica (deslocamentos, 

prioridades, etc.), da infraestrutura das UCs, e da agenda (e outros) referente aos Conselhos; 3) Iniciar 

o desenvolvimento de possibilidades de se trabalhar com os conselhos, diante dos problemas 
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ambientais que pautam a fiscalização nas UCs; 4) Firmar o compromisso dos gestores para o 

desenvolvimento da proposta. 

Assim, a FS foi contextualizada no âmbito do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) e da 

fiscalização ambiental, bem como em suas relações com a gestão ambiental pública, a gestão das 

unidades de conservação e a educação ambiental – conforme ilustrado na figura 3; e o referencial 

teórico utilizado como base para a sua elaboração foi apresentado aos gestores e técnicos.  

 
Figura 3 - Localização da proposta de FS e sua relação com a fiscalização ambiental. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Buscou-se ainda construir o encontro a partir da mesma dinâmica e percurso formativo a serem 

utilizados com os Conselhos (conforme será descrito nas seções sobre cada encontro), o que trouxe 

oportunidade para reflexão, discussão e diálogo. 

O objetivo geral da FS de envolver os Conselhos das UCs com o desenvolvimento de 

abordagens aos problemas ambientais considerados no Plano de Fiscalização foi exposto a todos, bem 

como a escolha por se trabalhar com os Conselhos, cuja intenção é incentivar e qualificar a 

participação em espaços já existentes. Também foram apresentadas as finalidades do trabalho de 

voltar-se: 

- À identificação de nexos entre problemas ambientais e questões sociais, econômicas e 

culturais; 
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- Ao maior entendimento sobre o papel e importância da fiscalização; 

- À compreensão e visão estratégica sobre gestão ambiental pública; 

- 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 do território (entorno, bacia, região, etc.) onde se encontra a UC – aumento do fluxo 

de comunicação entre as unidades e respectivas comunicades, e de como mediar e 

administrar eventuais conflitos. 

 

O encontro com os gestores e técnicos das UCs selecionadas também criou oportunidade para 

a realização de um exercício (mesmo que reduzido em função do tempo disponível) para utilização dos 

procedimentos de mapeamento, tanto dos problemas de fiscalização das UCs, de suas causas, e dos 

agentes sociais relacionados a ambas, como também de possíveis intervenções para seu 

enfrentamento no território. 

Ao final do encontro, como encaminhamentos do mesmo, foi solicitado a cada um dos 

gestores: 

1) Apresentar o Sistema Integrado de Monitoramento (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 (FS). 

3) Apresentar o percurso formativo da FS ao Conselho (os 3 encontros). 

4) Atender, na medida do possível, às solicitações do GT da FS para o envio de documentos 

relacionados aos Conselhos (regimento interno, composição, etc.). 

5) Verificar a viabilidade do calendário junto aos respectivos Conselhos. 

 

Os resultados esperados destes encaminhamentos foram: contextualizar os Conselhos sobre o 

trabalho a ser desenvolvido, validando sua possível aceitação ou recusa; e definir três datas para a 

realização dos encontros formativos da FS, durante o segundo semestre de 2013. Em alguns polos (3, 

6, 7 e 8), por convite dos próprios gestores, a apresentação do SIM e da FS, bem como o 

agendamento das datas foi realizado pela própria equipe executora da proposta, nas reuniões 

ordinárias dos Conselhos. No polo 3, embora este momento tenha sido realizado, as datas para os 

encontros não foram agendadas com o Conselho, devido às demandas do mesmo. 
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A figura 4 apresenta alguns registros fotográficos do encontro com gestores e equipes das 

UCs. 

 
Figura 4 - Galeria de imagens do encontro com gestores e equipes das UCs selecionadas para 
participarem da FS, realizado no Núcleo Águas Claras do Parque Estadual da Cantareira. 

Local de realização do encontro – 
Núcleo Águas Claras do Parque da Cantareira 

 

Apresentação da Formação 
Socioambiental aos gestores e equipes das 
UCs selecionadas 

Apresentação do referencial teórico, 
objetivos, finalidade e percurso formativo da FS 

Exercício de mapeamento realizado 
por gestores e equipes das UCs 

 
Fonte: CFA/SMA-SP, 2013.  
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Primeiro encontro - descrição 

 

O primeiro encontro foi projetado para ser uma oportunidade de expor aos participantes a 

proposta de formação a partir do envolvimento com a fiscalização, concentrando-se na apresentação 

de um quadro que ilustrava o percurso formativo proposto aos Conselhos. Os objetivos explicitados 

para este primeiro momento foram: 1) Diminuir eventuais assimetrias com relação à familiaridade com 

temas importantes à atuação do conselho; 2) Ampliar as noções sobre meio ambiente, gestão e 

participação; 3) Compreender a importância de se considerar os conflitos socioambientais no processo 

de gestão; 4) Construir um referencial para observar o território da UC, identificando problemas 

ambientais (preparação para o 2º momento formativo).  

Em uma sequência, os temas apresentados de maneira expositiva foram: 1) Meio Ambiente e 

suas Representações; 2) Gestão Ambiental; 3) Participação; 4) Um pouco sobre Conselhos; 5) 

Unidades de Conservação. 

Logo de início, uma das opções metodológicas da FS foi: a inserção de linguagens artísticas 

para exprimir intencionalidades, expectativas e ilustrações das diferentes abordagens, assim como da 

proposta em si. Poesia, literatura, gravuras e pinturas serviram de recursos que visavam ao 

enriquecimento da linguagem, como também a facilitar a apreensão do que estava sendo posto em 

evidência ou em debate. 

Neste primeiro encontro com todos os Conselhos, um trecho de poema de Thiago de Mello foi 

destacado, devido ao teor da mensagem interpretada como de “convite a trabalharmos juntos”. A seguir 

o trecho em questão, do poema “Para Repartir com Todos”: 

 

Com este canto te chamo, porque dependo de ti.  
Quero encontrar um diamante. 
Sei que ele existe e onde está. 
Não me acanho de pedir ajuda; 

Sei que sozinho nunca vou poder achar. 
Mas, desde logo, advirto: 
É para repartir com todos. 

Traga a ternura que escondes machucada no teu peito; 
Eu levo um resto de infância que meu coração guardou. 

Vamos precisar de fachos para as veredas da noite 
Que oculta e, às vezes, defende o diamante. 

Vamos juntos. 
Traz toda luz que tiveres. 

Não se esqueça do arco-íris que escondeste no porão. 
Eu ponho a minha poronga, de uso na selva, 

É uma luz que se aconchega na sombra.  
Não vale desanimar. 

Nem preferir os atalhos sedutores, que nos perdem, para chegar mais depressa. 
Vamos achar o diamante para repartir com todos. 

Mesmo com quem não quis vir ajudar, pobre de sonho. 
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Com quem preferiu ficar sozinho, 
Bordando de ouro o seu umbigo engelhado. 

Mesmo com quem se fez cego, 
Ou se encolheu na vergonha de aparecer procurando. 

Com quem foi indiferente, ou zombou das nossas mãos enfatigadas na busca. 
Mas também com quem tem medo do diamante e seu poder. 

E até com quem desconfia que ele exista mesmo. 
E existe! O diamante se constrói 

Quando o procuramos juntos no meio da nossa vida. 
E cresce, límpido cresce, 

Na intenção de repartir o que chamamos AMOR!  
(MELLO, 1983, p.52) 

 

A primeira exposição – sobre representações sociais - foi assim colocada por se entender que 

o ponto de partida seria o reconhecimento de que, a depender do lugar e do papel que 

desempenhamos, nosso olhar, experiências prévias, expectativas e ansiedades (GONÇALVES; 

HOEFFEL, 2012) interpretamos e mesmo enxergamos o meio ambiente de maneira diversa, por vezes 

antagônica, independentemente da legislação (que por sua vez já congrega um conjunto de 

representações sociais de meio ambiente). O reforço, em termos de fomentar a reflexão sobre o 

assunto, foi dirigido e apoiado na afirmação de que a discussão sobre as questões ambientais reflete 

interesses e visões de mundo diferenciadas, além de conflitos entre valores, atitudes e percepções 

(GONÇALVES; HOEFFEL, 2012). 

A intenção foi ressaltar os Conselhos como o espaço no qual é aceitável e compreensível que 

o contraditório surja, assim como é o espaço privilegiado para se conhecer e dialogar com 

representações distintas, seja sobre meio ambiente, sobre a UC e mesmo a respeito de seus 

problemas e possíveis formas de superação. Para contribuir à reflexão, uma pintura de René Magritte, 

“A Condição Humana”, foi utilizada como linguagem de suporte à ideia de experimentar a dificuldade de 

se definir categoricamente o que é meio ambiente, o que é natureza e o que vem a ser a UC, por mais 

que existam esforços e definições legais, em uma sociedade que tanto é multicultural, como também 

desigual. As compreensões e definições que construímos seriam a realidade ou refletem projeções que 

fazemos naquilo que entendemos por realidade? A figura 5 reproduz a pintura utilizada como recurso. 

Nessa figura, a partir de uma tela cuja pintura se sobrepõe – e se (con)funde – à paisagem vista de 

uma janela, lembramos que  

 

nosso acesso ao real (a paisagem lá fora) ocorre sempre por meio de uma lente ou 
enquadramento cultural (a janela). O cavalete do pintor lembra-nos que há sempre uma 
margem de autonomia para, dentro de nossos limites sócio-históricos, criar nossa versão ou 
visão da paisagem, ou seja, da realidade (CARVALHO, 2004, p.33).    
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Figura 5 - Pintura de René Magritte "A Condição Humana". 

 
Fonte: Wikipaintings.org50 

 

Ao lado da pintura mencionada, um pequeno trecho de poema de Fernando Pessoa reforça a 

ideia da realidade como fruto, também, de construções sociais: “O universo não é uma ideia minha. A 

minha ideia do universo é que é uma ideia minha” (PESSOA, 2005, p. 113). Ao substituir a palavra 

universo por meio ambiente ou natureza (termos comuns nos debates sobre questões ambientais), por 

exemplo, o sentido da frase se mantém e coaduna com as intenções de ressaltar que as definições ou 

explicações, de qualquer coisa, jamais se dissociam das ideias, objetivos, necessidades etc. de quem 

define ou explica (CARVALHO, 2003). Assim, diferenças e antagonismos acerca da gestão ambiental 

do território de uma determinada UC devem, comumente, surgir em espaços como o dos Conselhos, 

espaços nos quais se pode exercitar o diálogo entre tais contradições.  

A segunda exposição, sobre gestão ambiental, procurou problematizar o que se entende como 

gestão ambiental a partir de imagens contrapostas. Apresentaram-se diferentes “visões” sobre as 

relações entre sociedades e “natureza”, tendo a gestão ambiental como expressão destas diferentes 

maneiras de enfrentar problemas tidos como ambientais. Foram basicamente três “visões”, a saber:  

1) Uma que contrapõe uma humanidade genérica a uma compreensão de natureza 

desumanizada, pautando uma gestão ambiental preocupada em protegê-la de seres humanos e sua 

incapacidade intrínseca e natural de lidar com a natureza sem destruí-la. As imagens expostas 

                                                           
50 Disponível em: <http://www.wikipaintings.org/pt/rene-magritte/the-listening-room-1952#supersized-artistPaintings-
211543>. Acesso em: mar 2013. 



94 
 

ilustravam diferentes grupos e segmentos sociais, buscando ressaltar o questionamento principal a 

esta “visão” da questão ambiental e respectivo “modelo” de gestão (uma foto de ambiente natural 

“desumanizado” em contraposição a fotos de agricultores familiares e monocultura; grupos sociais 

marginalizados – mais expostos à poluição, por exemplo -, e o grupo de líderes dos sete países mais 

ricos do planeta, reunidos para decidir os rumos da economia mundial; populações e comunidades 

tradicionais e uma megalópole urbano-industrial). Uma questão de fundo era lembrada a cada primeiro 

encontro: de que “ser humano” e de que sociedade estamos a falar quando nos referimos a “proteger a 

natureza”? 

2) A visão que estabelece a “natureza” como a base do desenvolvimento econômico 

predominantemente orientado para o crescimento ad aeternum, segundo a qual é preciso desenvolver 

tecnologias de baixo impacto a fim de gerir os recursos naturais sem comprometê-los, preservando o 

modelo de desenvolvimento e modo de produção hegemônicos;  

3) Uma terceira visão sobre gestão ambiental, que integra diferentes campos e dimensões que, 

relacionadas, subsidiam o reconhecimento da complexidade que envolve a questão ambiental. As 

dimensões e campos apresentados foram: produção e consumo de alimentos (com imagens 

relacionadas à produção familiar de base orgânica e do movimento “slow food”51); campo da habitação 

e do urbanismo (com imagens que ilustram outras formas de habitar e ordenar espaços considerando 

diferentes aspectos do ambiente); campo da produção de energia (com ilustrações sobre fontes 

alternativas àquelas de origem fóssil); saneamento básico (tendo como imagens tecnologias com 

suporte biológico no tratamento de água e efluentes, de menor impacto e descentralizadas); no campo 

da economia, entendida como a gestão dos recursos que dão suporte à vida humana, não 

necessariamente a um modelo de desenvolvimento orientado pelo crescimento exponencial (com 

imagens que remetiam a teorias que vêm sendo experimentadas no Brasil e no mundo na área da 

Economia Solidária); por fim, no campo da participação social, no qual a ênfase foi dedicada a 

relacionar o fomento e qualificação da participação como um fundamento desta concepção de gestão 

ambiental. 

Sintetizando a exposição sobre a terceira maneira de se compreender a gestão ambiental, uma 

definição foi colocada como possibilidade e também como a escolha da FS como pressuposto básico 

do trabalho: “Um processo essencialmente político, pois assentado na mediação de interesses e 

                                                           
51 O Slow Food posiciona-se contrário à hegemônica maneira de produzir e consumir alimentos no mundo globalizado, 
defendendo a necessidade de se repensar como produzimos e como nos alimentamos. Suas atividades dedicam-se a “[...] 
defender a biodiversidade na cadeia de distribuição alimentar, difundir a educação do gosto e aproximar os produtores de 
consumidores de alimentos especiais através de eventos e iniciativas”. (Disponível em: <http://www.slowfoodbrasil.com>. 
Acesso em: mar 2013). 
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conflitos entre atores sociais que agem sobre os meios físico, natural e construído” (QUINTAS, 2002, 

p.18). 

O terceiro tema a ser abordado foi o da participação. Para tanto, uma atividade reflexiva em 

grupos menores foi colocada como maneira de “quebrar” o ritmo até ali essencialmente expositivo das 

duas abordagens anteriores. Orientados pela equipe, os participantes reuniram-se em grupos de três a 

seis pessoas com o objetivo de responder a três questionamentos feitos pela apresentação: 1) O que é 

participar? 2) Em que estágio este Conselho se encontra? E o coletivo que você representa no 

Conselho? 3) O que caracteriza cada exemplo dado por escrito? Quais as semelhanças/diferenças com 

este Conselho e com os coletivos aqui representados? 

Para respondê-las, os grupos recorriam a um material com excertos da obra de Bordenave 

(1987), com situações hipotéticas com diferentes graus e características de participação. Os 

participantes debatiam os respectivos trechos em grupo e buscavam responder às questões colocadas. 

A partir de suas próprias respostas e da situação hipotética em que estavam concentrados, foram 

convidados a destacar características de participação consideradas relevantes pelo grupo, auxiliados 

por duas perguntas objetivas: 1) o que facilita a participação; 2) o que dificulta a participação. Na 

sequência, outra atividade: ainda em grupos, os participantes foram solicitados a buscar definir, numa 

“régua da participação” inspirada em Bordenave (1987), como a da figura 6, em que ponto de 

participação (nível ou grau) aquela situação que debaterem estaria. 

 

Figura 6 - Graus de participação de Bordenave. Quanto maior presença dos membros no "controle", maior o grau de 
participação. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Bordenave (1987). 
 

Uma ilustração da “escada da participação”, o modelo teórico de Arnstein (2002) é exposto na 

figura 7. 
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Figura 7 - Escada da participação ilustrada nas exposições dos primeiros encontros. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de Arnstein (2002). 
 

Ao final da exposição das propostas teóricas de Arnstein (2002) e Bordenave (1987) foi 

ressaltada uma das expectativas que a FS se coloca em sua própria intencionalidade educadora com 

os Conselhos: no horizonte desta proposta de intervenção em conselhos gestores de UCs, enxergamos 

a participação como ‘controle social’, no sentido de os setores organizados da sociedade participarem 

na formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas para que estas atendam aos 

interesses da coletividade. A participação social não é algo que se nasce sabendo. Aprende-se na 

prática, mediante processos educativos, geralmente informais, inseridos na prática diária.  

 Também foi extraída da obra de Bordenave (1987) sobre “o que é participação” dez 

“princípios”. São eles: 

 

1. A participação é uma necessidade humana e, por conseguinte, constitui um direito das pessoas.  

2. A participação justifica-se por si mesma, não por seus resultados. 

3. A participação é um processo de desenvolvimento da consciência crítica e de aquisição de poder. 

4. A participação leva à apropriação do desenvolvimento pelo povo. 

5. A participação é algo que se aprende e aperfeiçoa. 

6. A participação pode ser provocada e organizada, sem que isso signifique necessariamente 

manipulação. 

7. A participação é facilitada com a organização e a criação de fluxos de comunicação. 

8. Devem ser respeitadas diferenças individuais na forma de participar. 

9. A participação pode resolver conflitos, mas também pode gerá-los. 
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10. Não se deve “sacralizar” a participação: ela não é panaceia nem é indispensável em todas as 

ocasiões.  

 

A abordagem seguinte dedicou-se ao tema dos Conselhos, tendo por início a afirmação de 

reconhecimento dos Conselhos como experiências relativamente antigas em diferentes sociedades. No 

Brasil, teria havido conselhos populares para o diálogo e reivindicações frente ao Estado ainda na 

década de 1970, na vigência de uma ditadura civil-militar. As características contemporâneas dos 

Conselhos seriam decorrentes do advento da Constituição de 1988. 

Recortando para a gestão de UCs, frisou-se que os Conselhos possuem as seguintes 

atribuições, de acordo com a legislação afeta à gestão de UCs e atuação dos Conselhos: 

 

- Gerir e/ou colaborar com a gestão da UC; 

- Refletir e decidir sobre os meios de proteger a UC; 

- Dialogar com diferentes formas de entender a UC; 

- Dialogar com o território da UC e respectivos agentes sociais; 

- Identificar os problemas da UC e trabalhar para superá-los. 

 

Buscando a identificação dos participantes com a exposição e abordagem sobre Conselhos de 

UCs, foram também expostas as diferentes “naturezas” dos Conselhos: aqueles de natureza consultiva 

e aqueles de natureza deliberativa (caso dos Conselhos em questão). Os Conselhos consultivos têm 

por características o direito a voz, orientação, opinião e influência nas tomadas de decisão; formação 

de opinião: traz o conhecimento e os interesses do local e/ou do grupo, da instituição para o Conselho 

e leva os assuntos tratados e decididos no Conselho para o grupo, comunidade ou instituição; monitora 

e fiscaliza a gestão da UC. Já aqueles deliberativos, as mesmas atribuições, com uma diferença: O 

Conselho deliberativo tem maior poder na decisão em dois itens: 1) aprova o Plano de Manejo das UC; 

2) ratifica contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na hipótese de gestão 

compartilhada da unidade. 

A oportunidade de, por um lado, corresponder à realidade de estar diante de Conselhos 

consultivos e, por outro, promover situações de empoderamento, no sentido de refletir sobre a 

capacidade de os Conselhos tomarem decisões e agirem, serviu para inserir na exposição – e no 

debate com os participantes – elementos que contribuíram para o estabelecimento de algumas linhas 

divisórias mais claras entre a competência de influenciar decisões sobre a gestão da UC (por seu turno, 

de competência do órgão gestor e, portanto, de sua responsabilidade), e a possibilidade de decidir, 

efetivamente, o que os Conselhos e seus representantes podem realizar em termos de enfrentamento 
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de causas dos problemas ambientais nas UCs. Em síntese, para “dentro” das UCs os Conselhos 

opinam, manifestam-se etc.; para “fora” delas – e orientados pelos objetivos de conservação das UCs – 

os Conselhos decidem e agem em iniciativas de sua responsabilidade e de seus membros e demais 

participantes. 

Foram ressaltadas na exposição algumas atribuições consideradas importantes para a 

participação de representantes de agentes sociais na condição de conselheiros: 

- Compreender os objetivos da existência da UC e auxiliar a sua gestão;  

- Possuir interesse no conselho, ou seja, de participação na gestão da UC;  

- Conhecer e representar os interesses e a opinião de seu grupo/instituição;  

- Saber colocar os interesses e a opinião de seu grupo/instituição sob a ótica dos objetivos da 

UC;  

- Conciliar os anseios da comunidade com os objetivos da UC;  

- Ser propositivo e multiplicador (saber trazer e levar informações e decisões);  

- Trazer e buscar informação do conselho, fazer circular a informação, dar sequência, definir e 

decidir de forma participativa; 

- Exercer a cidadania: ser tradutor e negociador de interesses.  

- Dentre diversas atribuições, o Conselho Gestor deve conhecer, discutir, propor e divulgar as 

ações da UC, promovendo ampla discussão sobre o seu papel e a sua gestão.  

Em todos os polos, foram destacados alguns padrões passíveis de observação nas atribuições 

mencionadas: a importância de ampliar a compreensão sobre a UCs (seus objetivos, problemas, 

características etc.); a necessária capacidade de desenvolver “sínteses”, consensos, sempre que 

possível; a importância da organização de fluxos de informação e de comunicação. A intenção foi 

buscar condicionar o percurso a um resultado tangível, ou seja, um quadro de ações emerso do espaço 

denominado Conselho, com contribuições de diferentes agentes sociais, inclusive aqueles sem espaço 

permanente na gestão das UCs. Partiu-se da premissa de que se ao reconhecer as diferenças e os 

contraditórios, a FS os alimentasse, haveria a tendência de não se chegar, ao término de três 

encontros, a um resultado visível, pondo em risco a iniciativa de se trabalhar com os Conselhos no 

contexto da fiscalização de UCs, tanto no plano institucional, como também dos próprios participantes. 

Finalizando a abordagem do tema sobre Conselhos, foram ressaltadas algumas ferramentas 

de que dispõem estes espaços, com vistas à sua organização e dinâmica de funcionamento. Os 

destaques foram: regimento interno; reunião; educação ambiental e capacitação continuada; plano de 

ação do conselho; câmaras técnicas e grupos de trabalho; secretaria executiva; comunicação interna e 

externa; avaliação periódica; plano de manejo da unidade de conservação. Foi destacado que, no caso 

do percurso da FS, duas ferramentas seriam essenciais: 1) o plano de manejo, em função da 
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fundamental articulação entre seus programas (como de proteção, uso público, educação ambiental e 

interação socioambiental, por exemplo), a ser fomentada pelas ações projetadas pelos Conselhos; 2) o 

plano de fiscalização, devido à interpretação e mapeamento dos problemas ambientais contidos nele, 

inicialmente da perspectiva do gestor da UC e da Polícia Militar Ambiental (PAmb). 

Um traço comum em todas as exposições e polos foi o esclarecimento sobre as falas 

realizadas no primeiro encontro. Não se dedicaram a transmitir conhecimentos sobre os temas aos 

participantes, mas tão somente contextualizar conceitual e teoricamente a FS, ressaltando aqueles 

conteúdos e demais aspectos que seriam valorizados ao longo do percurso. 

O derradeiro tema abordado foi das unidades de conservação. Para tanto o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi tomado como fio condutor da exposição. 

Houve a problematização sobre a inserção do termo “natureza” na denominação do sistema 

(SNUC), sem haver sua definição nos artigos iniciais da Lei Federal (como houve no caso de outros 

conceitos relacionados com o SNUC). Três das questões colocadas foram: por que razão não há a 

definição? Por conta de ser ‘óbvia’ a definição de natureza, ou por ser muito complexa para se definir 

em poucas palavras? Afinal, qual natureza que o SNUC protege? 

Uma pista para eventuais respostas foi apresentada como sendo ligada às categorias de UCs 

que o SNUC determina. A Lei indica dois grandes grupos, sendo um que entende uma natureza 

desumanizada, a ser separada e protegida de seres humanos (UCs de proteção integral); outra que 

integra culturas intrinsecamente ligadas ao meio que habitam e mutuamente dependentes ou então 

que já possuem ocupações historicamente constituídas em ambientes consideravelmente ricos em 

biodiversidade. Portanto, passíveis de proteção tanto quanto os bens ambientais (UCs de uso 

sustentável). 

Ambos os grupos de categorias de UCs, no SNUC, sinalizam a expressão de um debate que 

está superado no campo da gestão ambiental. Ao menos no que se refere à conservação da 

biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Preservar ou conservar? Ambas as visões e respectivas 

estratégias estão articuladas num só sistema, sugerindo que o entendimento sobre o que é uma área 

protegida e o que esta deve proteger (e de que, com que objetivos, como etc.) são compreensões 

dinâmicas. 

Para encerrar o primeiro encontro da FS, a linguagem poética, articulada à audiovisual, foi 

utilizada para reforçar o sentido emancipatório colocado no horizonte utópico da FS. Não foi possível 

reproduzir o vídeo em todos os polos em decorrência do tempo. O poema “Os Estatutos do Homem”52, 

                                                           
52

 Vídeo com a declamação do poeta Thiago de Mello de “Os Estatutos do Homem” disponível em 
<http://youtu.be/XylbBRdiRdI>. Acesso em: mar 2013. 
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novamente de Thiago de Mello, foi compartilhado antes de se dar por finalizados os trabalhos. Na 

impossibilidade de reproduzir o mesmo vídeo neste espaço, citamos seu texto. 

 

Artigo 1 
Fica decretado que agora vale a verdade 

Agora vale a vida, 
 e de mãos dadas, 

 marcharemos todos pela vida verdadeira; 
 

Artigo 2 
Fica decretado que todos os dias da semana,  

inclusive as terças-feiras mais cinzentas,  
têm direito a converter-se em manhãs de domingo; 

 
Artigo 3 

Fica decretado que a partir deste instante,  
haverá girassóis em todas as janelas,  

que os girassóis terão direito  
a abrir-se dentro da sombra  

e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro,  
abertas para o verde onde cresce a esperança; 

 
Artigo 4 

Fica decretado que o homem  
não precisará nunca mais duvidar do homem,  

que o homem confiará no homem  
como a palmeira confia no vento,  

como o vento confia no ar,  
como o ar confia no campo azul do céu;  

 
Parágrafo único:  

o homem confiará no homem  
como um menino confia em outro menino; 

 
Artigo 5 

Fica decretado que os homens  
estão livres do julgo da mentira,  
nunca mais será preciso usar  

a couraça do silêncio  
nem armadura de palavras.  

O homem se sentará à mesa  
com seu olhar limpo  

porque a verdade passará a ser servida  
antes da sobremesa; 

 
Artigo 6 

Fica estabelecida durante dez séculos,  
a pratica sonhada pelo profeta Isaías  

que o lobo e o cordeiro pastarão juntos  
e a comida de ambos terá o mesmo gosto de aurora; 

 
Artigo 7 

Por decreto irrevogável fica estabelecido  
o reinado permanente da justiça e da claridade,  

e a alegria será uma bandeira generosa  
para sempre desfraldada da alma do povo; 
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Artigo 8 
Fica decretado que a maior dor  

sempre foi e será sempre  
não poder dar-se amor a quem se ama  

e saber que é a água  
que dá à planta o milagre da flor; 

 
Artigo 9 

Fica permitido que o pão de cada dia  
tenha no homem o sinal de seu suor. 

Mas que sobretudo tenha  
sempre o quente sabor da ternura; 

 
Artigo 10 

Fica permitido a qualquer pessoa,  
qualquer hora da vida 
 o uso do traje branco; 

 
Artigo 11 

Fica decretado, por definição,  
que o homem é o animal que ama,  

e que por isso é belo,  
muito mais belo que a estrela da manhã; 

 
Artigo 12 

Decreta-se que nada será obrigado, 
nem proibido,  

tudo será permitido,  
inclusive brincar com os rinocerontes  

e caminhar pelas tardes  
com uma imensa begônia na lapela;  

 
Parágrafo único:  

só uma coisa fica proibida:  
amar sem amor; 

 
Artigo 13 

Fica decretado que o dinheiro  
não poderá nunca mais comprar  

o sol das manhãs vindouras. 
Expulso do grande baú do medo,  

o dinheiro se transformará em uma espada fraternal  
para defender o direito de cantar  

e a festa do dia que chegou; 
 

Artigo Final 
Fica proibido o uso da palavra liberdade,  

a qual será suprimida dos dicionários  
e do pântano enganoso das bocas. 

A partir deste instante,  
a liberdade será algo vivo e transparente  

como um fogo ou um rio,  
e a sua morada será sempre  

o coração do homem. 
(MELLO, 1980, p.) 

 

Para o encontro seguinte uma das telas expostas continha uma pequena série de 

encaminhamentos solicitados pela equipe organizadora, com as seguintes demandas: 
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1. Quais são os problemas ambientais que ocorrem no interior da UC? Há relações destes 

problemas com a parte externa da UC? Quais? Que agentes sociais têm relação com o problema?  

2. Qual é o território desta UC? Seria o entorno/Zona de Amortecimento? A Bacia Hidrográfica? 

Ou outra região? 

3. Que agentes sociais (órgãos públicos, organizações sociais, entidades, associações, 

instituições diversas) se encontram neste território e se relacionam direta ou indiretamente com a UC? 

O sentido de tais questionamentos foi de manter uma ligação entre aquilo que foi tratado no 

primeiro encontro e o que estava por ser desenvolvido no segundo. Outra utilidade prevista foi de 

otimizar os trabalhos no encontro seguinte, caso os participantes fossem os mesmos e já levassem 

consigo algumas respostas, mesmo que não registradas. 

 

Agenda de realização do primeiro encontro nos polos 

 

O primeiro encontro da Formação Socioambiental foi realizado nos polos conforme 

apresentado no Quadro 9. Nos polos 3, 6, 7 e 8 houve uma apresentação da equipe da CFA sobre o 

SIM e sobre a FS ao Conselho, com o intuito de contextualiar a proposta e definir as datas para a 

realização dos três momentos formativos. No entanto, no polo 3 os trabalhos não foram iniciados e 

nenhum encontro foi realizado. 

Quadro 9 – Polos, unidades de conservação e data do primeiro encontro. 
Polo Unidades de Conservação Data do primeiro encontro da FS 

1 
1. PE Itapetinga 

03 de julho de 2013 2. MONA Pedra Grande 
3. PE Itaberaba 

2 4. FE Edmundo Navarro de Andrade 31 de outubro de 2013 
3 5. EE Angatuba – IF* - 

4 
6. PE Aguapeí 

23 de agosto de 2013 7. PE Rio do Peixe 
8. PE Morro do Diabo 

5 
9. MONA Pedra do Baú 

09 de agosto de 2013 10. PE Mananciais de Campos do Jordão 
11. PE Campos do Jordão 

6 12. PE Serra do Mar – Caraguatatuba* 07 de outubro de 2013 
7 13. PE Serra do Mar - Itutinga Pilões* 10 de julho de 2013 
8 14. PE Lagamar de Cananéia* 19 de setembro de 2013 

9 15. PE Carlos Botelho - 

* Polos onde foram realizados encontros iniciais, realizados pela equipe da CFA, para apresentação do SIM e da FS. 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 

Alterações feitas ao longo da primeira rodada de encontros com os Conselhos 
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Logo ao início da execução da FS junto aos Conselhos, houve a identificação da 

indisponibilidade de realização dos encontros com duração de 6 horas, como previsto, pois estes 

demandariam, além de maior esforço e disposição dos conselheiros e participantes, o oferecimento de 

estrutura para a participação de todos. Em função desta constatação, todos os demais encontros foram 

reestruturados e realizados em 4 horas, com exceção do primeiro encontro no polo 5. 

Após a leitura das considerações feitas pelos participantes do encontro inaugural da FS, no 

polo1, outra alteração inicial foi rever a necessidade de abordar a discussão sobre unidades de 

conservação a partir da exposição do SNUC. Constatou-se que o tema das representações sociais já 

abordava de maneira exaustiva as diferentes formas de compreender meio ambiente, natureza e UCs. 

Sendo assim, seria possível mencionar a dinamicidade nas concepções que orientam e subsidiam as 

normas, citando o SNUC como um exemplo. Portanto, ficou definido que a primeira alteração estrutural 

na FS seria tornar a temática das áreas protegidas como transversal às demais abordagens. Assim, 

Conselhos seriam tributários do SNUC, a participação social prevista na mesma Lei e esta configuraria 

uma norma que corresponde a uma das principais estratégias de gestão ambiental no mundo: a criação 

de áreas protegidas. 

Mais adiante, outra constatação foi feita. Esta relativa à compreensão do contexto de 

fiscalização ambiental no qual se insere a FS. Havia, entre os participantes, aqueles que não 

conheciam o SIM, nem os problemas de fiscalização da UC, nem os esforços governamentais no 

sentido de diminuir as pressões sobre as áreas protegidas estaduais. Percebeu-se, também, que a 

predominância de uma dimensão abstrata da FS era questionada pelos participantes, por meio de 

manifestações in loco e também por escrito, nas fichas de avaliação. 

Embora tenha sido previsto, antes do início da FS, uma apresentação inicial dos gestores aos 

respectivos Conselhos sobre o SIM e sobre a proposta da FS, encomendada a partir do encontro com 

os gestores, verificou-se que houve certa distância em relação às expectativas sobre esta. 

Como resposta a estes dois “problemas”, foi definida a segunda alteração na estrutura do 

percurso da FS: inserir no primeiro encontro a apresentação da Coordenadoria de Fiscalização 

Ambiental e da proposta de planejamento da fiscalização nas UC, especificamente do Plano de 

Fiscalização – SIM, juntamente com o reforço e contextualização da Formação Socioambiental; e a 

exposição, pelos gestores e representantes da PAmb, dos procedimentos para se construir um plano 

de ações de fiscalização, com matrizes de diagnósticos dos problemas enfrentados pela unidade, 

imagens de satélite e outras ferramentas dispostas pelo SIM para se planejar a fiscalização das UCs. 

Cabe ressaltar que esta alteração acabou culminando em um maior envolvimento dos gestores no 

primeiro encontro da FS e no reforço à partipação e presença da PAmb e de demais técnicos da CFA, 

envolvidos com a fiscalização. 
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Uma terceira alteração na estrutura de condução da FS foi a definição, já no primeiro encontro, 

do problema de fiscalização da UC que deveria orientar todos os trabalhos dali em diante. Isso era 

previsto para o segundo encontro, mas para corresponder à demanda por maior experiência prática e 

ativa na FS, optou-se por criar uma situação, antes do final do primeiro momento, em que os 

participantes discutiam e definiam qual o problema de fiscalização deveria ser priorizado pelo 

Conselho. Esta decisão implicou em outra alteração: a supressão dos momentos previstos para o 

trabalho em grupos na abordagem do tema da participação, que foram reformulados para serem 

realizados com todo o Conselho com o objetivo de permitir um maior tempo disponível para as 

discussões sobre os problemas de fiscalização das UCs.  

A seguir, a figura 8 apresenta uma sequência de registros fotográficos da primeira rodada de 

encontros pelos polos nos quais foi possível desenvolvê-la. 

 

Figura 8 - Galeria de imagens dos primeiros encontros de FS com os Conselhos e locais de reunião. 

   
Polo 1 - Atibaia 

 
 
 
 
 
 

Polo 2 – Rio Claro Polo 4 - Dracena 

   
Polo 5 – S. B. do Sapucaí Polo 6 - Caraguatatuba Polo 7 - Cubatão 

 

 

 

 Polo 8 - Cananéia  
Fonte: CFA/SMA-SP, 2013.  
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Segundo encontro - descrição 

 

A segunda rodada de encontros teve como objetivo geral desenvolver um “panorama 

situacional” dos problemas ambientais da UC – preparação para planejar intervenções. Aqueles mais 

específicos foram: 1) Reconhecer o quadro da problemática ambiental da UC (da perspectiva da 

fiscalização); 2) Definir um problema ambiental da UC a ser trabalhado pelo Conselho; 3) Identificar 

sintomas e causas do problema escolhido; 4) Mapear agentes sociais que tenham alguma relação com 

o problema, seus sintomas e suas causas. 

Basicamente, o segundo momento da FS foi dedicado a mapeamentos, tanto com vistas a um 

“destrinchamento” em efeitos e causas daquele problema de fiscalização escolhido pelos participantes, 

como de identificação de agentes sociais relacionados direta e indiretamente com as causas definidas 

como possíveis ou prioritárias. 

Seguindo a sequência de abordagens previstas para esta segunda rodada de encontro, com 

caráter acentuado de oficina de trabalho, observam-se inicialmente algumas preocupações advindas da 

constante avaliação dinâmica empregada na FS. Se antes a intenção era marcada por colocar em 

prática alguns recursos de diagnóstico e planejamento participativos, logo após a primeira rodada de 

encontros foi identificada a necessidade de contextualizar todo aquele trabalho com os Conselhos aos 

participantes. 

Logo de início foram expostos dois slides sobre o Sistema Integrado de Monitoramento (SIM). 

Ambos buscavam explicar o funcionamento previsto no plano de fiscalização da Coordenadoria de 

Fiscalização Ambiental (CFA). O primeiro slide foi dedicado a apresentar os papéis das UCs e da 

Polícia Militar Ambiental (PAmb) no planejamento de ações de fiscalização: observar a UC e seu 

entorno imediato sob a ótica da fiscalização ambiental e, assim, dividi-la em setores, levantando seus 

problemas ambientais e hierarquizando-os. Com base nestes procedimentos, refletir sobre as maneiras 

de reprimir os problemas prioritários, em ações planejadas conforme os recursos disponíveis (efetivo, 

equipamentos, tempo etc.). Todas as ações de repressão nas UCs devem gerar dados e informações. 

Estes são inseridos em planilhas para então serem enviados à CFA. 

O segundo slide demonstrava o papel da CFA, especialmente de seu Centro de 

Monitoramento, quando do recebimento das planilhas com dados e informações sobre as ações de 

fiscalização ambiental nas UCs. A CFA reúne, organiza e disponibiliza todas as informações de forma 

“espacializada”, ou seja, localizadas geograficamente em imagens de satélite. Tal formato de 

disponibilização dos dados deve servir a procedimentos de análise dos envolvidos sobre o andamento 

das operações de fiscalização que, por sua vez, subsidiam replanejamentos da fiscalização ambiental, 

gerando otimização do uso dos recursos envolvidos. 
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A intenção desta contextualização era basicamente demonstrar o esforço de organização da 

fiscalização em sua dimensão repressiva, além de publicizar a política de fiscalização ambiental da 

SMA e PAmb, via Conselhos. A FS, portanto, assumiria um papel complementar no SIM: desenvolver 

abordagens preventivas às causas daqueles problemas que se planejava reprimir com a Polícia 

Ambiental. 

Cumprida esta breve etapa do segundo encontro, uma recapitulação era realizada, trazendo 

novamente à tona aspectos considerados essenciais do encontro anterior, tais como:  

1) Representações sociais de meio ambiente - existem diversas que dependem da relação 

estabelecida entre grupos sociais e bens ambientais, motivando interesses diversos, que podem estar 

nas causas de problemas ambientais da UC;  

2) Participação – se propõe uma reflexão sobre o grau de participação e de responsabilidade 

por eventuais decisões que se tem nos Conselhos, bem como nos coletivos, grupos e instituições 

representadas, além de ressaltar em que ponto se está usualmente (concessão mínima de poder) e em 

qual pretendemos chegar (controle cidadão);  

3) Conselhos - determinadas atribuições e competências dos Conselhos estabelecidas na 

legislação (incluindo o SNUC) configuram uma base que justifica a FS no âmbito do SIM;  

4) Gestão Ambiental - Podemos superar a dicotomia sociedade vs. natureza, a exclusividade 

do “comando e controle” e alcançar um nível mais estratégico, observando que a gestão ambiental no 

caso de UCs deve considerar também seu território, de onde partem muitas das causas de problemas 

que se manifestam nas UC, demandando intervenções junto a agentes sociais articuladas pelo espaço 

do Conselho.  

Na sequência, novamente o uso de diferentes linguagens foi feito para subsidiar o “convite” à 

dinâmica prevista para o encontro. Por se tratar de uma oficina com o objetivo de observar o território 

da UC, seus problemas e agentes sociais de maneira mais complexa, foram utilizados dois recursos 

em linguagens distintas: uma frase do escritor francês do século XIX, Marcel Proust; outra pintura de 

René Magritte. 

A frase utilizada foi: “a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas 

paisagens, e sim em ter novos olhos”. Já a pintura é representada na figura 9. 
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Figura 9 - Pintura de René Magritte, "Perspicaz (auto-retrato)". 

 
Fonte: Wikipaintings.org53 

 

A finalidade, tanto da frase como da pintura, foi chamar a atenção para a possibilidade e 

importância de buscarmos “deslocamentos de compreensão”, para além daquilo que já julgamos 

conhecer e entender. O que consideramos desconhecer pode ser mais bem compreendido com novos 

modos de interpretar. Tratou-se um convite ao diálogo e exposição, inclusive, ao contraditório. Afinal, o 

que se previa para o momento era a participação de todos os presentes no levantamento de maneiras 

de entender os problemas que impactam as UCs. 

A pintura de Magritte era “explorada” neste contexto como um apelo à possibilidade de se 

projetar interpretações e potencialidades a partir de determinado objeto. No caso o objeto poderia ser a 

UC, seus problemas ambientais de fiscalização e mesmo o próprio Conselho, seus papéis etc. Como 

forma de subsidiar ainda mais a reflexão e a preparação para o encontro, um trecho de análise crítica 

da pintura foi citado. 

 

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 
(PINHEIRO, 2000, p.56. Grifo nosso). 

 

Originalmente o segundo encontro previu a exposição dos problemas ambientais do ponto de 

vista da SMA e da PAmb inseridos no SIM, assim como sua hierarquização, sem necessariamente 

                                                           
53 Disponível em: <http://www.wikipaintings.org/pt/rene-magritte/the-listening-room-1952#supersized-artistPaintings-211543> 
. Acesso em: mar 2013. 
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expor os detalhes de operações repressivas previstas no plano. Tratava-se de uma estratégia de 

contrapor a perspectiva institucional dos órgãos ambientais envolvidos com as representações dos 

participantes da sociedade civil, do setor produtivo e de órgãos da esfera municipal presentes ao 

segundo encontro. Esta estratégia também se voltava a focalizar os problemas de fiscalização das 

UCs, delimitando o espaço de ação da proposta da FS. Como já observado na descrição do encontro 

anterior, esta atividade foi antecipada em boa parte dos polos. 

A atividade seguinte dedicou-se a, em grupos, debater e definir um problema de fiscalização – 

daqueles expostos na apresentação do plano de fiscalização – a dar início aos trabalhos de construir 

uma agenda dos Conselhos que auxiliasse na gestão das UCs. Esta atividade, após as experiências 

iniciais, foi transferida para o primeiro encontro. 

De maneira objetiva, a equipe expunha na tela a projeção da seguinte pergunta: “Com qual 

problema podemos/devemos trabalhar primeiro?”. A finalidade da pergunta era iniciar, com ou sem 

separação por grupos, um debate sobre os problemas das UCs. Para garantirmos o recorte de tais 

problemas naqueles de fiscalização, reforçávamos as contribuições expostas pelos gestores com o 

plano de ações de fiscalização, ilustrando a projeção com imagens de problemas de fiscalização, tais 

como aqueles vinculados à caça e captura de animais, à pesca, à extração de produtos florestais, ao 

uso e ocupação irregulares, resíduos e incêndios florestais. A ênfase na expressão “trabalhar primeiro” 

deveu-se à intenção tanto de marcar a necessária priorização de problemas para otimizar esforços e 

concentrar atenção dos Conselhos, como também para sugerir que sua atuação, no que se refere ao 

envolvimento com a fiscalização ambiental das UCs, não se restringia ao enfrentamento de um único 

problema ambiental. 

A dinâmica construída para estes debates, embora tivesse como ponto central os problemas de 

fiscalização, buscou permitir que todos pudessem falar e serem ouvidos, dando coerência aos 

pressupostos apontados no referencial das representações sociais e participação tomados como base 

tanto para a elaboração da proposta, como para a abordagem com os Conselhos. A escolha por 

trabalhos em grupo e a exposição constante das opiniões de cada um dos envolvidos foram, assim, 

constantemente valorizadas durante todo o percurso formativo construído, mesmo que demandassem 

um maior tempo investido para sua realização. 

A figura 10 ilustra um exemplo de representação gráfica resultante do debate e definições – em 

grupos menores e, na sequência – de todo o Conselho – sobre qual o principal problema a demandar 

esforços da gestão da UC. 
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Figura 10 - Representação gráfica da definição de problema de fiscalização a pautar a agenda do 
Conselho. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Após a definição do problema, novamente em grupos os participantes foram convidados a 

refletir, apontar e debater sobre seus efeitos. Na técnica utilizada, inspirada pelo Método Altadir de 

Planificación Popular (MAPP), os efeitos ou manifestações de um problema são denominados 

“descritores” (MATUS, 2007). A função do uso desta técnica foi dupla: 1) descrever como o problema 

definido se manifesta na UC, como é percebido e observado pelos agentes sociais representados na 

segunda rodada de encontros da FS; 2) ampliar a compreensão dos participantes sobre o problema 

ambiental de fiscalização, contribuindo não somente àquele grupo, mas a todos os envolvidos com a 

fiscalização ambiental de UCs, uma vez que a reflexão e o debate demarcavam claramente que a via 

repressiva atua sobre a manifestação ou efeito do problema, sendo este constituído por outros 

aspectos, como as causas. 

Os resultados deveriam variar em conteúdo devido às especificidades de cada polo, respectivo 

problema de fiscalização escolhido e dos agentes participantes, mas expressar-se-iam de maneira 

similar devido às técnicas de visualização utilizadas. A figura 11 ilustra a simulação destes resultados 

com a finalidade de familiarizar a equipe com a atividade e respectivas expectativas. 
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Figura 11 - Um dos produtos simulados para o segundo encontro. Os polígonos com a letra "D" indicam os "descritores" do 
problema apontado. Já aqueles com a letra "C" apontam as possíveis causas. 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Logo após a realização do levantamento de causas dos descritores de determinados 

problemas, os participantes eram convidados a eleger qual ou quais as causas que deveriam ser 

consideradas prioritárias. A figura 12 ilustra uma das orientações que a equipe ofereceu como 

parâmetro às discussões nos grupos. 
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Figura 12 - Orientações oferecidas aos participantes para escolha de causas prioritárias. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 

Um dos resultados deste trabalho de mapeamento dos descritores e causas dos problemas de 

fiscalização, bem como a seleção das causas a serem enfrentadas é apresentado na figura 13. 

 

Figura 13 – Representação gráfica de mapeamento dos descritores e causas realizado durante o segundo 
encontro. As causas selecionadas pelo grupo apresentam-se na cor vermelho escuro. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

descritores causas 

Pesca 

problem a 
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Na sequência das atividades previstas para o segundo encontro, mais um mapeamento é 

realizado, desta vez, de agentes sociais dispostos no território no qual as UCs localizam-se. A 

finalidade de tal mapeamento é buscar reforçar a compreensão da UC integrada a um território que, por 

mais abstrato que possa ser, sugere que há condicionantes externos às UCs que interferem 

negativamente em seus objetivos de conservação. Em suma, tais condicionantes envolvem agentes 

sociais dispostos no território, relacionados direta ou indiretamente com os problemas de fiscalização. 

Para esta atividade, a técnica escolhida foi o “Diagrama de Venn”. Inspirada por seu uso diante 

da “Teoria dos Conjuntos”, do campo da Matemática, a técnica quando aplicada num contexto de 

Ciências Sociais subsidia a reflexão sobre conjuntos de pessoas (ou, no caso, grupos sociais, 

instituições, entidades, órgãos públicos etc.) e suas relações; entre si e com as causas em questão. 

Segundo Faria (2006, p.52), a técnica: “Possibilita a identificação de grupos e suas inter-relações; 

auxilia na obtenção de informações exploratórias; permite obter uma visão geral das relações entre 

organizações e grupos sociais”. 

Ainda de acordo com a autora, 

 

Trata-se de um diagrama de círculos de diferentes tamanhos, dispostos de forma a 
representar as relações existentes entre eles. Esta é uma ferramenta originária da 
matemática de conjuntos e que foi adaptada para representar as relações entre os diferentes 
grupos de uma sociedade.  
Cada círculo irá representar, com palavras e/ou desenhos, um grupo (formal ou informal) da 
sociedade em questão (exemplo: um município, um bairro, uma região, uma universidade, 
um país etc.). 
O tamanho do círculo representará o poder do referido grupo, ou seja, sua capacidade 
efetiva de atingir seus objetivos. Quanto maior o poder, maior o tamanho do círculo. A 
distância entre os círculos representará a relação entre os referidos grupos. Se estes são 
parceiros, colaboradores, estarão próximos, podendo até se sobrepor um ao outro, parcial ou 
integralmente (FARIA, 2006, p.53). 

 

Para esta atividade também foi desenvolvida uma simulação, tanto para experimentação da 

técnica como para atingir os mesmos objetivos da experimentação da técnica anterior. A tela de 

orientação utilizada é ilustrada na figura 14 . A figura 15 ilustra a simulação feita. 
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Figura 14 - Orientação ilustrada sobre a atividade de mapeamento de agentes sociais. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 
 

Figura 15 - Outro dos produtos simulados para o segundo encontro. As setas indicariam eventuais influências entre 
os agentes, se são diretas ou indiretas, etc. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Antes de encerrar os trabalhos do dia, novos encaminhamentos eram feitos aos participantes 

de maneira a buscar antecipar o sentido do encontro seguinte. Neste segundo encontro, também 

visavam adiantar as reflexões que subsidiariam os debates e decisões do último encontro, de 

planejamento de ações de enfrentamento de causas levantadas e escolhidas, considerando a 

necessária articulação entre os diversos agentes sociais observados. As solicitações foram: 

 

1. Imaginem, considerando a(s) causa(s) do problema ambiental escolhido, qual a situação 

ideal – e alcançável - para ela(s) 

2. Comecem a pensar em que tipos de ações podem ser construídas, neste Conselho, com 

vistas a enfrentar a(s) causa(s) escolhida(s). 

3. Reflitam sobre quais serão os agentes sociais sobre os quais as intervenções serão 

dirigidas. 

4. Pensem sobre quais serão os agentes sociais que poderão prestar algum tipo de apoio, 

caso haja necessidade. 

 

Com estas demandas, as expectativas eram de manter ligação e coerência entre o segundo e 

terceiro encontros, compartilhar os sentidos de se identificar descritores, causas e agentes sociais e 

otimizar o uso do tempo no encontro seguinte. Assim, todo material produzido durante o encontro, 

juntamente com as apresentações utilizadas no mesmo, eram enviados aos participantes e aos 

gestores das UC, após sistematização realizada pela equipe de execução da FS. 

 

Agenda de realização do segundo encontro nos polos 

 

O quadro 10 apresenta a agenda de realização do segundo encontro da Formação 

Socioambiental nos polos. 

Quadro 10 – Polos, unidades de conservação e data do segundo encontro. 
Polo Unidades de Conservação Data do primeiro encontro da FS 

1 
1. PE Itapetinga 

04 de setembro de 2013 2. MONA Pedra Grande 
3. PE Itaberaba 

2 4. FE Edmundo Navarro de Andrade 12 de dezembro de 2013 
3 5. EE Angatuba - IF - 

4 
6. PE Aguapeí 

18 de outubro de 2013 7. PE Rio do Peixe 
8. PE Morro do Diabo 

5 
9. MONA Pedra do Baú 

- 10. PE Mananciais de Campos do Jordão 
11. PE Campos do Jordão 

6 12. PE Serra do Mar – Caraguatatuba 04 de novembro de 2013 
7 13. PE Serra do Mar - Itutinga Pilões 25 de setembro de 2013 
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8 14. PE Lagamar de Cananéia 24 de outubro de 2013 

9 15. PE Carlos Botelho - 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Alterações feitas ao longo da segunda rodada de encontros com os Conselhos 

 

Diferentemente da primeira rodada da FS, as alterações realizadas nos segundos encontros 

não podem ser considerados “estruturais”. Com exceção daquelas mudanças que visaram à 

reformulação do período de duração do encontro (de 6 para 4 horas) e à transferência de atividades 

práticas do segundo para o primeiro encontro, as alterações observadas foram mais pontuais. 

Uma das alterações foi a inserção de duas abordagens com vistas a contextualizar e reforçar o 

sentido dos temas apresentados no encontro anterior e da própria Formação Socioambiental ao 

trabalhar os problemas de fiscalização. Foi acrescida ao início do encontro a recapitulação sucinta 

daquilo considerado essencial no encontro anterior. No caso do primeiro encontro, foi destacado cada 

um dos temas abordados, o que expõe a figura 16. 

 

Figura 16 - Slide com os destaques da primeira rodada a serem reforçados no segundo encontro. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 

Para contextualizar a FS e buscar ampliar o sentido de todo o trabalho, dois slides sobre o 

Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) foram inseridos, também no início do encontro. Trataram do 

funcionamento do SIM, no que se refere ao papel dos gestores e policiais e quanto ao papel da CFA 

(gerar a espacialização dos dados). Isso foi uma resposta às observações e comentários falados de 

participantes pelos demais encontros, que evidenciaram baixo conhecimento e compreensão do 
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contexto da FS. No caso dos polos onde foi possível invertermos a ordem da escolha do problema, 

estes slides foram inseridos ainda no primeiro encontro, ou até mesmo no encontro inicial, destinado à 

exclusiva apresentação da CFA, do SIM e da FS. 

Uma segunda alteração, de ordem técnica, foi feita na utilização da ferramenta adaptada do 

“Digrama de Venn”. A figura 17 ilustra como ficou o resultado sobre o qual a equipe refletiu sobre a 

necessidade de melhor orientação com vistas a uma maior compreensão e clareza do produto da 

atividade de mapeamento de agentes sociais. 

 

Figura 17 - Representação gráfica digitalizada do produto de uma das oficinas do terceiro encontro. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Diante da necessidade de maior tempo para explicação da atividade, maior esforço de 

acompanhamento (e decorrente aumento de intervenções da equipe na produção dos grupos) e maior 

tempo para analisar e compreender os mapas de agentes sociais optou-se por aperfeiçoar a ilustração 

da atividade. A construção dos diagramas, assim, ganhou um contorno com linhas concêntricas, que 

tiveram como objetivo auxiliar a localização dos agentes no espaço, bem como orientar sua 
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aproximação ou distanciamento. A figura 18 expõe a alteração feita com o resultado alcançado, mais 

organizado. 

 

Figura 18 - Representação gráfica digitalizada da alteração proposta (linhas concêntricas) de 
orientação mais clara sobre a atividade. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Outras alterações decorreram da insuficiência de tempo para o desenvolvimento satisfatório de 

todas as atividades previstas. Apenas o polo 4, por conta da dinâmica característica dos participantes, 

possibilitou realizar todas as atividades previstas para o segundo encontro. Em todos os demais polos 

ao menos uma atividade de mapeamento foi transferida para o terceiro encontro. 

A figura 19 expõe uma galeria de registros fotográficos dos segundos encontros da FS pelos 

polos. 
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Figura 19 - Galeria de imagens dos segundos encontros de FS com os Conselhos e locais de reunião. 

   
Polo 1 - Atibaia Polo 2 – Rio Claro Polo 4 - Dracena 

   
Polo 6 - Caraguatatuba Polo 7 - Cubatão Polo 8 - Cananéia 
Fonte: CFA/SMA-SP, 2013.  
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Terceiro encontro - descrição 

 
O terceiro encontro recebeu a marca inicial da reflexão sobre a utopia, inspirando-se em alguns 

versos de Fernando Birri, cineasta argentino:  

"A Utopia está lá no horizonte.  
Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos.  
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. 

Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. 
Para que serve a Utopia? 

Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar".  
 

A terceira rodada de encontros teve sua dinâmica também marcada pelo caráter de oficina de 

trabalho, na qual os participantes tiveram como objetivo geral desenvolver formas de enfrentamento 

das causas eleitas no encontro anterior e, assim, trabalhar uma agenda dos Conselhos no sentido de 

também abordar os problemas de fiscalização ambiental. 

Os objetivos específicos deste terceiro momento da FS foram: 1) definir situação objetivo em 

relação a cada causa escolhida; 2) definir modos de enfrentamento das causas observadas e 

escolhidas; 3) construir quadro de ações; 4) definir tópicos do plano de ações. 

Tomando como ponto de partida o mapeamento e eleição das principais causas – no 

consentimento dos participantes – bem como dos agentes sociais existentes no território de cada 

UC/polo, a intenção no terceiro encontro foi investir esforços dos grupos na reflexão, debate e decisão 

sobre quais ações os Conselhos poderiam organizar em uma agenda, buscando situações ideais para 

cada causa elencada e, portanto, aos problemas de fiscalização ambiental das UC. 

Nesta reflexão, temas abordados e decisões tecidas nos encontros anteriores deveriam ser 

trazidas novamente à tona, como o papel e as competências dos Conselhos e conselheiros, dimensões 

da problemática socioambiental, o que se entende por meio ambiente, por UC e território, o que pode 

ser compreendido como participação etc. 

Para facilitar tais resgates e promover a coerência e a compreensão entre decisões anteriores 

e aquelas ainda por vir, foram expostas, em cada polo, as construções advindas de cada encontro 

anterior: os problemas escolhidos, as manifestações e respectivas causas levantadas e aquelas 

escolhidas; os “mapas” de agentes sociais relacionados a cada uma das causas escolhidas. Tais 

resgates se dirigiram, também, a uma espécie de devolutiva de todo o trabalho desenvolvido até ali, 

seja por parte dos organizadores da FS, seja pelos participantes. A finalidade foi valorizar a produção 

conquistada e dar a dimensão do alcance e profundidade do trabalho realizado. 

Na sequência, os participantes eram orientados e conduzidos a idealizar a situação ideal para 

cada causa eleita. Tal situação ideal tornar-se-ia o objetivo a ser alcançados por meio de ações 

planejadas. Para cada objetivo, deveria ser debatido, pelo mesmo grupo de trabalho que se dedicou às 
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causas no encontro anterior, a respeito de como buscá-lo, detalhando atividades e/ou tarefas a serem 

executadas pelos próprios Conselhos, junto a quais agentes sociais mapeados. 

A figura 20 demonstra a orientação dada pela equipe condutora aos participantes da FS no 

terceiro encontro. 

 

Figura 20 - Representação gráfica da orientação sobre a atividade de desenvolver 
ações planejadas para o enfrentamento de cada causa escolhida. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2013. 

 

Os quadros 11 a 14 demonstram alguns exercícios de simulação realizados pela equipe 

organizadora da FS com o objetivo de antecipar-se a possibilidades vinculadas à metodologia proposta. 

 

Quadro 11 – Hierarquização das causas. 

Problema: pesca 

Causa(s): trata-se de um hábito cultural 
de grupos sociais da região.  

Descritor 2: Foram destruídos ranchos de 
pescadores (x vezes) 

Grau de 
prioridade: 

2 

Causa(s): Alegação de desconhecimento 
da proibição da pesca; alegação de 

desconhecimento da UC; alegação de 
desconhecimento da legislação.  

Descritor 3: Foram feitos x autos de infração de 
pesca 

Grau de 
prioridade: 

3 

Causa(s): comércio de pescado.  
Descritor  4: Foram apreendidos x kg de pescado 

dentro da UC 

Grau de 
prioridade: 

1 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
Quadro 12 – Idealização de situações desejadas. 

Problema: pesca 
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Causa prioridade 1: comércio de 
pescado. 

Situação desejada: Comerciantes cientes de que é proibido e da 
existência da fiscalização; consumidores cientes da proibição e dos 

impactos negativos. 

Causa prioridade 2: trata-se de um 
hábito cultural de grupos sociais da 

região. 

Situação desejada: população ciente dos impactos ambientais da 
pesca predatória, da importância da preservação buscada pela UC. 

Causa prioridade 3: Alegação de 
desconhecimento da proibição da pesca; 
alegação de desconhecimento da UC; 
alegação de desconhecimento da 

legislação. 

Situação desejada: população (origem predominante dos infratores) 
ciente da legislação, da existência e importância da UC. 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 
Quadro 13 – Definição de ações para intervir em cada causa. 

Problema: pesca 

Causa prioridade1:  
comércio de pescado. 

Ações necessárias: 
1 Levantamento do número de apreensões 

de pescado ilegal na região; 
2 Reunião com comerciantes para enfatizar 

a legislação e os impactos à UC. 

Agentes Sociais a ser envolvidos 
 

Restaurantes; mercado local; 
associação comercial. 

Causa prioridade 2: 
trata-se de um hábito 
cultural de grupos 
sociais da região. 

Ações necessárias: 
3 Encontro com lideranças religiosas, ONG 

e associações de moradores para 
retransmissão das preocupações da UC; 

4 Reunião com prefeitura (sec. Educação e 
meio ambiente) para inserção da 

problemática da UC no currículo escolar. 

Agentes Sociais a ser envolvidos 
 

Escolas; igrejas; prefeitura 
(secretarias educação e meio 
ambiente); conselho de meio 

ambiente; ONG, associações de 
moradores. 

 

Causa prioridade 3: 
Alegação de 

desconhecimento da 
proibição da pesca; 

alegação de 
desconhecimento da 
UC; alegação de 

desconhecimento da 
legislação. 

Ações necessárias: 
5 Desenvolvimento de fala em horário da 

rádio comunitária da região; 
6 Desenvolvimento e distribuição de boletim 
informativo sobre a existência da UC e a 

legislação pertinente; 
7 Criação e manutenção de um blog da UC, 
com divulgação em escolas, bibliotecas, 

comércio local e outros lugares. 

Agentes Sociais a ser envolvidos 
 
 

Rádio comunitária (integrar ao mapa 
de agentes sociais); escolas, 

associações de moradores, igrejas. 
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Quadro 14 - Quadro de ações. 

Situação desejada: 

Ação 
(o que) 

Agente 
(a quem) 

Expectativas 
(o que se pretende) 

Finalidade/impacto na 
causa 

(para que) 

Meios 
(como) 

Responsáveis 
(quem faz) 

Prazo 
(quando 
acontece) 

Ação 1 - 
Levantamento do 

número de 
apreensões de 

pescado ilegal na 
região 

O próprio 
Conselho da UC 

Compreender melhor a dimensão do comércio de pescado, 
locais de apreensão etc. 

Embasar melhor futuras 
ações do Conselho 

Buscar informações resultantes de 
fiscalização (PAmb + CFA) 

Presidente do 
Conselho 

2 meses 

Ação 2 - Reunião 
com comerciantes 
para enfatizar a 
legislação e os 
impactos à UC. 

Restaurantes; 
mercado local; 
associação 
comercial. 

Sensibilização sobre o problema da pesca irregular; co-
responsabilidade no incentivo da pesca; pacto de não consumo 

de pescado ilegal 

Redução dos motivos 
que levam à pesca 

comercial ilegal na UC 

Contato com associação comercial  e 
agendamento 

Membro do 
Conselho 

1 mês 

Ação 3 –  
Encontro com 

lideranças religiosas, 
ONG e associações 
de moradores para 
retransmissão das 

preocupações da UC 

Igrejas; conselho 
de meio ambiente; 
ONG, associações 
de moradores 

Informar sobre a ilegalidade da pesca na UC; sensibilidade com 
o problema; assunção do papel de comunicador da questão 
(proibição e impactos negativos) nas comunidades; discussão 
sobre possibilidades alternativas de pesca e ao pescado como 

base da dieta. 

Redução da pesca na 
área da UC; construção 
de alternativas à pesca 

dentro da UC 

Contato com igrejas, ONGs e associações 
de moradores. 

Membro do 
Conselho 

1 mês 

Ação 4 –  
Inserir a problemática 
da UC no currículo 

escolar. 

Prefeitura 
(Secretarias 

Educação e Meio 
Ambiente); 

Conselho de Meio 
Ambiente 

Solicitar que a UC e respectiva problemática sejam integradas ao 
currículo da escola 

Redução da pesca na 
área da UC; construção 
de alternativas à pesca 

dentro da UC 

Reunião com o Conselho de Meio 
Ambiente; Reunião com as secretarias 

(juntas, se possível) 
Gestor 6 meses 

Ação 5 –  
Desenvolvimento de 
fala em horário da 
rádio comunitária da 

região 

Rádio Comunitária 
Local 

Identificar as possibilidades de se inserir uma fala com 
recomendações, lembretes, advertências etc. 

Redução da 
desinformação sobre a 
existência da UC, da 

legislação 

Mapeamento das rádios existentes; 
respectivos públicos-alvo, alcance etc.; 
reuniões para levantar condições para 

desenvolvimento de espaço para 
mensagens do Conselho da UC 

Membro do 
Conselho 

4 meses 
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Ação 6 –  
Desenvolvimento e 
distribuição de 

boletim informativo 
sobre a existência da 
UC e a legislação 

pertinente 

Escolas, 
associações de 

moradores, igrejas 

Identificar os meios mais efetivos de informar sobre a UC; 
respectiva problemática e convites para conhecê-la; 

desenvolvimento de meios de comunicação (boletim impresso, 
blog, jornal mural etc.) 

Redução da 
desinformação sobre a 
existência da UC, da 

legislação 

Reuniões com: a) escolas; b) Associações 
de moradores; c) igrejas 

Membro do 
Conselho 

2 meses 

Ação 7 –  
Criação e 

manutenção de um 
blog da UC, com 
divulgação em 

escolas, bibliotecas, 
comércio local e 
outros lugares. 

Escolas, 
associações de 

moradores, igrejas 
Idem à ação 6 (integração de ações) 

    

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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A figura 21 ilustra como foram os terceiros encontros pelos polos (no caso do polo 

1, em Atibaia, também o quarto encontro). 

 

Figura 21 - Galeria de imagens dos terceiros encontros de FS com os Conselhos e locais de 
reunião. 

   
Polo 1 – Atibaia (3º encontro) Polo 1 – Atibaia (4º encontro) Polo 4 - Dracena 

   
Polo 6 - Caraguatatuba Polo 7 - Cubatão Polo 8 - Cananéia 
Fonte: CFA/SMA-SP, 2013.  

 

Agenda de realização do terceiro encontro nos polos 

 

No quadro 15 estão dispostas as datas de realização do terceiro encontro da 

Formação Socioambiental nos polos. No caso do polo 1 foi ainda necessária a realização de 

um quarto encontro, a fim de concluir as etapas previstas para o planejamento das 

intervenções/ ações. 

Quadro 15 – Polos, unidades de conservação e data do segundo encontro. 
Polo Unidades de Conservação Data do primeiro encontro da FS 

1 
1. PE Itapetinga* 

06 de novembro de 2013 
28 de novembro de 2013 

2. MONA Pedra Grande* 
3. PE Itaberaba* 

2 4. FE Edmundo Navarro de Andrade - 
3 5. EE Angatuba - IF - 

4 
6. PE Aguapeí 

06 de dezembro de 2013 7. PE Rio do Peixe 
8. PE Morro do Diabo 

5 
9. MONA Pedra do Baú 

- 10. PE Mananciais de Campos do Jordão 
11. PE Campos do Jordão 

6 12. PE Serra do Mar – Caraguatatuba 10 de dezembro de 2013 
7 13. PE Serra do Mar - Itutinga Pilões 26 de novembro de 2013 
8 14. PE Lagamar de Cananéia 21 de novembro de 2013 

9 15. PE Carlos Botelho - 

* No polo 1 foi realizado um quarto encontro para concluir a construção do plano de ações das UCs. 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
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Alterações feitas ao longo da terceira rodada de encontros com os Conselhos 

 

As alterações feitas neste encontro foram basicamente no formato ilustrativo do 

resultado das reflexões, discussões e definições esperadas nos objetivos da oficina. A 

figura 20, que apresenta como ficou demonstrada aos participantes a atividade a ser 

realizada para se estabelecer os principais componentes do consequente quadro de ações, 

demonstra a aproximação buscada entre o que enunciava na atividade e o resultado a ser 

buscado, em termos de representação. 

A razão da alteração ocorreu em função da observação da equipe condutora, e 

confirmação registrada em comentários dos participantes nas fichas de avaliação de cada 

encontro, sobre algum grau de dificuldade em compreender como deveria ser o produto de 

cada atividade. Diante disso, a alteração foi de ilustrar as fichas e sua disposição no espaço 

disponível a cada grupo. 

Em termos de condução da técnica conforme o planejado, uma mudança foi não 

mencionar, na representação em formato de quadro, a hierarquização. O recurso de 

hierarquizar mostrou-se necessário devido ao tempo para desenvolver todas as etapas de 

definição de situação ideal e planejamento de ações para alcançá-la. Contudo, foi realizado 

de diferentes maneiras, de acordo com o ambiente criado por cada grupo. 

Outro ponto suprimido na condução da técnica, ou por vezes não focalizado nos 

terceiros encontros, foi a visualização de um possível quadro de acompanhamento das 

ações. Este quadro, que expõe uma possibilidade de mapear os resultados e as possíveis 

medidas para reformulação das ações foi realocado para ser apresentado no retorno aos 

Conselhos, previstos para o primeiro semestre de 2014, com a finalidade de apresentar 

todo o trabalho desenvolvido e estimular e incentivar a efetiva operacionalização das ações 

planejadas em cada Conselho. 
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Capítulo III – Procedimentos metodológicos para analisar e avaliar a 

Formação Sociambiental 
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Para este capítulo houve a opção por localizá-lo logo antes da exposição dos 

resultados devido a uma motivação principal: tratar-se-ão de procedimentos metodológicos 

de acompanhamento, registro, organização, interpretação e análise de dados e informações 

a respeito de tudo que foi demonstrado no capítulo anterior. Embora toda a revisão de 

literatura a respeito dos temas abordados neste trabalho também constitua, em certa 

medida, parte metodológica da própria pesquisa, é relevante ressaltar que sua finalidade foi 

subsidiar o desenvolvimento de uma proposta de trabalho, esta sim, objeto de observação. 

A análise e avaliação da FS realizada entre julho e dezembro de 2013 podem ser 

organizadas em dois grandes eixos: 1) um relativo à Matriz Lógica de Avaliação 

(desenvolvimento da proposta, eficácia, eficiência, efetividade e impactos); 2) outro relativo 

às aproximações e distanciamentos entre o que se realizou e se alcançou em termos de 

resultados e as opções conceituais e teóricas expostas no capítulo II deste relatório.  

Esta segunda ordem de análise e avaliação ocorreu como decorrência de 

resultados (tanto da execução da proposta, como de seus “produtos”) que aparentavam não 

estar coerentes com as opções feitas. Compreender melhor eventuais razões para 

incoerências conceituais e teóricas com a prática realizada e ter maior clareza sobre as 

possibilidades teóricas efetivadas tornou-se imperativo para se buscar o objetivo de 

identificar as potencialidades e limitações de uma proposta como esta da FS. 

Conforme exposto no projeto de pesquisa, para coletar evidências ao longo de todo 

o percurso, buscando respeitar a Matriz Lógica de Avaliação e seus critérios e indicadores, 

foram desenvolvidos os seguintes instrumentos de coleta de dados e informações: 

 

1. Listas de presença (quantidade e origem dos participantes); 

2. Ficha de avaliação FS (durante o desenvolvimento da proposta) – apêndice 

A; 

3. Ficha de avaliação dos participantes (em todos os encontros) – apêndice B; 

4. Ficha de avaliação da equipe (a cada encontro) – apêndice C; 

5. Registro de anotações ao longo da técnica de Grupo Focal com gestores, 

ao término do ciclo. 

6. Ficha de avaliação dos participantes (no encontro de retorno aos 

Conselhos ao final do ciclo) – apêndice D. 

 

As fichas continham questões, fechadas e abertas, vinculadas aos critérios e 

indicadores da Matriz Lógica de Avaliação, de forma a abarcar, nesses instrumentos de 
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coleta de evidências, o maior número possível de dados e informações para serem tratados 

posteriormente. 

A figura 22 demonstra, de maneira geral, como foi realizado o trabalho de coleta, 

registro, organização, tratamento, interpretação e análises de todos os dados, informações 

e registros observados ao longo de todo o percurso em 2013. 

 

Figura 22 - Ilustração de quais foram as fontes de evidências, os respectivos instrumentos de coleta e formas 
de tratamento ou de uso dos dados e informações coletadas. Mais abaixo, na mesma figura, a menção ao tipo 
de produção gerada após as etapas anteriores. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

A seguir, a descrição pormenorizada dos procedimentos. 

 

Tratamento de informações das fichas de avaliação dos participantes (em todos os 
encontros) 

 

A cada encontro concluído, de cada polo, todo o conteúdo das fichas era 

digitalizado. Sua digitalização permitiu que os dados objetivos (questões fechadas) fossem 

tabulados; das informações dissertativas (questões abertas) foi permitida sua classificação 

e posterior tabulação, a fim de obter informações mais objetivas, padrões e tendências a 

partir do procedimento descrito a seguir. 
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Cada questão aberta gerou uma resposta aparentemente diferente para cada 

participante respondente. 

Ao dispô-las em sequência, por polo, o primeiro procedimento foi identificar termos 

ou expressões-chave que expunham a essência de cada resposta. O procedimento 

seguinte foi identificar possibilidades de categorizar estes termos e expressões-chave a 

partir da observação de padrões de resposta. Na sequência, o procedimento foi tabular as 

categorias de respostas, obtendo, assim, dados mais objetivos de avaliação da FS, 

conforme os critérios e indicadores da Matriz Lógica de Avaliação. A maneira de processar 

tamanha quantidade de informações e, sobretudo, interpretações, buscando reduzir a 

predominância de subjetividades individuais, foi organizar a equipe de pesquisadores em 

três grupos, sendo: 1) dois grupos de pesquisadores (Grupo 1 e Grupo 2) responsáveis por 

identificar – simultaneamente – os termos-chave das mesmas respostas registradas, 

categorizando-as para, em seguida, confrontarem e debaterem sobre as categorias 

observadas chegando a um consenso; 2) um grupo de pesquisadores (Grupo 3), com maior 

experiência e com um olhar mais amplo e “isento” pelo não envolvimento direto com esta 

parte da pesquisa, a analisar os resultados obtidos (a organização dos quadros contendo as 

respostas registradas e respectivas categorizações encontram-se no apêndice F). 

Embora não se tenha buscado aplicar técnicas identificadas com a Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1977; CAREGNATO; MUTTI, 2006) e mesmo da Análise de Discurso 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006), pode-se reconhecer que os procedimentos inspiraram-se em 

ambos. Tal postura não permite afirmar o surgimento de uma terceira técnica de análise – 

nem este foi o objetivo – mas gerou uma sequência de procedimentos identificados com 

ambas as proposições técnicas de análise. 

Por um lado, o conjunto de procedimentos adotados no tratamento das informações 

registradas pelos participantes aproximou-se do entendimento de que, na Análise de 

Conteúdo, “[...] o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca 

categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma 

expressão que as representem” (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p.682). Ao identificar 

palavras ou expressões-chave, o tratamento realizado nesta pesquisa aproximou-se da 

Análise de Conteúdo. 

Mesmo ignorando a Análise de Discurso como recurso metodológico, podem-se 

observar aproximações, mesmo que superficiais, com esta técnica, uma vez que se parte 

da premissa de que 



130 
 

Na interpretação é importante lembrar que o analista é um intérprete, que faz 
uma leitura também discursiva influenciada pelo seu afeto, sua posição, suas 
crenças, suas experiências e vivências; portanto, a interpretação nunca será 
absoluta e única, pois também produzirá seu sentido (CAREGNATO; MUTTI, 
2006, p.682). 

 
O que foi buscado em cada resposta, em cada frase registrada dos participantes foi 

o que se compreendeu (interpretou) como a “essência” de cada opinião, compreensão, 

posição etc. Contudo, assume-se que qualquer interpretação que definiu o que seria ou não 

a “essência” das respostas, bem como as próprias categorias estabelecidas a partir dos 

padrões observados, é influenciado por posicionamentos, crenças, experiências etc. de 

cada analista/pesquisador envolvido com o tratamento destas informações. No caso deste 

trabalho, o olhar de cada analista esteve direcionado pelas reflexões e opções conceituais e 

teóricas expostas no capítulo II54. 

Na sequência de procedimentos adotados para o tratamento e interpretação dos 

dados e informações obtidas, foi organizado um quadro analítico (apêndice G), na qual 

observam-se as seguintes etapas, representadas, no referido quadro, por cada coluna (em 

cada linha, o dado ou informação colhida: 1) 1ª coluna – os dados resultantes do tratamento 

(categorização e tabulação); 2) 2ª coluna – observações e interpretações feitas pelos 

pesquisadores; 3) 3ª coluna – identificação das contribuições advindas dos dados e 

respectivas observações (contribuições em três perspectivas, ao funcionamento dos 

Conselhos, à construção de políticas públicas, ao desenvolvimento de metodologia de 

envolver os Conselhos com a fiscalização ambiental de maneira formativa); 4) 4ª coluna – 

análises condicionadas pela revisão de literatura. A figura 23 ilustra esta sequência de 

procedimentos no tratamento dos dados e informações. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Cada categoria e respectiva descrição podem ser observadas no capítulo V, com os indicadores de 
avaliação da Formação Socioambiental. 
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Figura 23 - Sequência dos procedimentos adotados no tratamento, interpretação e análise dos dados e 
informações colhidas ao longo dos encontros da FS. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 

 

A análise dos resultados à luz do quadro referencial conceitual e teórico 

 

Tomando como referencial as reflexões e debates expostos no capítulo I deste 

relatório – que expõe referências conceituais e teóricos que inspiraram e fundamentaram a 

elaboração, desenvolvimento e execução da FS como proposta – foi construído um quadro 

de análise para identificarmos as aproximações (coerência) entre aquilo que foi possível 

desenvolver como proposta e aquilo que se executou, de fato, com as opções de ordem 

conceitual e teórica expostas ao longo da revisão de literatura. Tomaram-se por base os 

dados gerados nas etapas anteriores de tratamento de dados e informações. Os 

distanciamentos – ou incoerências – (considerando que o contexto é marcado por 

instituições públicas, orientadas por diretrizes governamentais, explícitas e implícitas, vieses 

de gestão ambiental ora preservacionistas, ora conservacionistas etc.) também foram 

observados, de forma a subsidiar futuras reflexões sobre os espaços conquistados e os 

desafios colocados a propostas similares (e à própria FS) no cenário da gestão ambiental 

pública paulista, especialmente em seu recorte dedicado à gestão de UC. 

 

Tratamento de informações obtidas a partir dos produtos das oficinas de trabalho 

 

Tais informações foram trabalhadas de forma que gerassem dados. Esses dados 

expressam de maneira mais objetiva e sintetizada tendências e padrões de respostas aos 

estímulos de: 

 

• Compreender a problemática socioambiental das UCs; 
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• Compreender o papel e atuação dos Conselhos na participação na gestão 

de tais problemáticas; 

• Observar a capacidade de resposta dos Conselhos a tais compreensões. 

 

Os estímulos – compreendidos aqui como as dinâmicas desenvolvidas pelas FS 

com vistas a problematizar a UC e planejar intervenções – geraram ao mesmo tempo algo 

de utilidade aos Conselhos (os planos de ação) e um fonte consideravelmente rica de 

informações sobre o que podem desenvolver tais espaços de participação55. 

Tanto para as causas (levantadas e escolhidas), como para as ações de 

enfrentamento construídas, o tratamento foi similar àquele das respostas das fichas de 

avaliação: as causas e ações foram agrupadas e categorias que as unificariam diante da 

interpretação do analista, dando origem a uma série de categorias de causas e de ações 

(denominadas “ordens”, social, econômica, cultural, política etc.). As categorias foram as 

mesmas para ambas (causas e ações planejadas), para que se pudesse comparar as 

proporções das diferentes ordens56. 

O tratamento dispensado aos mapas de agentes sociais foi essencialmente 

quantitativo. 

 

A substituição de entrevistas pela realização de um grupo focal 

 

No projeto de pesquisa era dado como uma das ferramentas de levantamento de 

informações a entrevista. No mesmo documento, o tipo de entrevista estaria aberto às 

circunstâncias criadas pelo próprio andamento e dinâmica dos trabalhos. 

Justamente a própria dinâmica e circunstâncias do trabalho estimularam a reflexão 

da equipe responsável pela pesquisa no sentido de rever o uso e a finalidade de tais 

ferramentas de levantamento de evidências. 

As entrevistas eram previstas como recurso importante à coleta de informações 

para a plataforma 3 da Matriz Lógica de Avaliação, sobre a receptividade da proposta, 

abrangendo o período de desenvolvimento da proposta, tanto quanto o de execução da 

mesma. Nesta plataforma, os critérios remetem-se basicamente às percepções que 

membros dos órgãos envolvidos, técnicos e dirigentes, teriam da ideia de se trabalhar a 

                                                           
55

 Maiores análises sobre a utilidade e potenciais observados serão expostos no capítulo V. 
56

 Todos os indicadores obtidos podem ser observados no capítulo IV, sobre os Indicadores de avaliação da 
Formação Socioambiental. 
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fiscalização ambiental em UC em perspectiva formativa a partir da qualificação da 

participação social na gestão ambiental pública. O indicador 3.6 demanda a coleta por 

informações sobre a compreensão de conselheiros sobre a questão. Este indicador foi 

construído, com base nas informações colhidas junto a conselheiros e demais participantes, 

nas fichas de avaliação do terceiro encontro da FS. 

Contudo, os demais indicadores, referentes à compreensão de dirigentes dos 

órgãos gestores das UCs sobre as intenções da FS, não foram buscados como inicialmente 

planejado. 

Após algumas rodadas de reflexão e de debate entre os responsáveis pela 

pesquisa, chegou-se à conclusão que mais relevante que colher informações sobre a 

percepção de dirigentes seria proporcionar maior profundidade na busca por compreensões 

dos gestores diretamente envolvidos com a FS. Em síntese, o principal argumento aceito 

por todos foi o de que dirigentes não teriam tido contato direto com os trabalhos. Tal 

distanciamento não proporcionaria repertório de conhecimentos e experiências com a FS 

suficientes para corresponder ao esforço de obter informações em profundidade. 

Assim, duas opções foram delineadas: 1) quanto aos dirigentes, seriam realizados 

registros de falas e de impressões expostas em encontros (reuniões) com vistas à equipe 

apresentar o andamento e resultados parciais da FS; 2) em relação aos gestores, em vez 

de entrevistas, seria realizada uma atividade inspirada na técnica de pesquisa denominada 

“grupo focal”, com a justificativa de buscar maior profundidade nas respostas daqueles 

profissionais que tiveram maior contato com os encontros da FS. 

Barbour (2009) chama a atenção ao reconhecimento de que os grupos focais, 

assim como outros métodos e técnicas qualitativos, apresenta bom desempenho no que se 

refere ao que a autora denomina como insights dos processos, em vez de resultados. No 

caso dessa pesquisa, o percurso de captação de tais insights já é relevante, uma vez que o 

debate entre os presentes, ao revelar suas compreensões sobre o trabalho feito, configura 

em resultados da pesquisa. 

Para Iervolino e Pelicioni (2001, p.116),  

 

O grupo focal pode ser utilizado no entendimento das diferentes percepções e 
atitudes acerca de um fato, prática, produto ou serviço. O grupo focal, em geral, 
não é considerado adequado para estudar a freqüência com que determinados 
comportamentos ou opiniões ocorrem. Pode ser considerado uma espécie de 
entrevista de grupo, embora não no sentido de ser um processo onde se 
alternam perguntas do pesquisador e respostas dos participantes.  
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Do ponto de vista dos objetivos dessa pesquisa, essencialmente voltados a avaliar 

o trabalho desenvolvido com os Conselhos de UCs, a técnica também é apontada como de 

utilidade. “A utilização dos grupos focais, de forma isolada ou combinada com outras 

técnicas de coleta de dados primários, revela-se especialmente útil na pesquisa avaliativa” 

(TRAD, 2009, p.779). 

A mesma autora, referindo-se a diferentes autores, apresenta um conjunto de 

definições sobre a técnica.  

 

Morgan (1997) define grupos focais como uma técnica de pesquisa qualitativa, 
derivada das entrevistas grupais, que coleta informações por meio das 
interações grupais. Para Kitzinger (2000), o grupo focal é uma forma de 
entrevistas com grupos, baseada na comunicação e na interação. Seu principal 
objetivo é reunir informações detalhadas sobre um tópico específico (sugerido 
por um pesquisador, coordenador ou moderador do grupo) a partir de um grupo 
de participantes selecionados. Ele busca colher informações que possam 
proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema, 
produto ou serviços (TRAD, 2009, p.780). 

 

É comum a todas as definições citadas a menção à obtenção de informações de um 

grupo, daí sua denominação de grupo com foco em uma determinada temática ou, 

especificamente, uma questão. Se inicialmente a intenção era captar as compreensões de 

diferentes indivíduos isoladamente por meio de entrevistas, a reflexão crítica da equipe de 

pesquisadores definiu que seria mais producente ouvi-los em um grupo de pares: os 

gestores que participaram da FS para expressarem e trocarem pontos de vista e 

impressões a respeito da experiência vivida, uma vez que “o grupo focal difere da entrevista 

individual por basear-se na interação entre as pessoas para obter os dados necessários à 

pesquisa” (TRAD, 2009, p.780). 

Quanto às questões práticas para a realização de um grupo focal, Barbour (2009) 

tece recomendações relativas desde o reconhecimento e preparo de um ambiente 

confortável, acolhedor e que proporcione condições para que todos dialoguem, passando 

pela gravação e anotações – “[...] é recomendável registrar suas observações imediatas 

sobre a discussão do grupo focal, anotando qualquer característica saliente da dinâmica do 

grupo [...]” (BARBOUR, 2009, p.109) – até culminar na necessária atenção devida a como 

iniciar e conduzir a dinâmica do grupo focal. 

Após um ano desde o início dos trabalhos com os gestores das UC convidadas a 

participar do primeiro ciclo da FS (segundo semestre de 2013), foram convidados os 

gestores das UCs dos polos nos quais os três encontros foram realizados. O local foi o 
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mesmo do primeiro encontro: o Núcleo Águas Claras do Parque Estadual da Cantareira, em 

Mairiporã. 

As UC convidadas foram: P.E. Itapetinga; P.E. Itaberaba; MONA Pedra Grande; 

P.E. Lagamar de Cananéia; Núcleo Itutinga-Pilões, do P.E. Serra do Mar; P.E. Aguapeí e 

P.E. Rio do Peixe. Destes 8, puderam estar presentes 3 gestores, com membros de suas 

equipes na gestão das UC. Foram também convidados profissionais da Fundação Florestal 

responsáveis tanto por Educação Ambiental como por Conselhos Gestores nas diferentes 

regiões do estado. 

Os resultados obtidos e registrados com base no uso da técnica do grupo focal 

serão mais bem utilizados no contexto dos critérios e respectivos indicadores da plataforma 

5 da matriz de avaliação (Impacto da proposta  - para avaliarmos se houve desdobramentos 

das experimentações realizadas em cada Conselho). Inclusive, um subprojeto de pesquisa 

encontra-se em desenvolvimento para orientar o acompanhamento dos trabalhos dos 

Conselhos a partir dos resultados da FS. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV – Indicadores de avaliação da Formação Socioambiental 
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Dados e informações com base na Matriz Lógica de Avaliação 

 

Este capítulo expõe na íntegra as respostas obtidas pela pesquisa para as questões 

colocadas pela Matriz Lógica de Avaliação (apresentada na introdução a este relatório – 

quadro 3). A sequência é a mesma que aquela disposta na matriz, de forma que possibilite 

análises de cada leitor à medida que tem acesso aos dados e informações. Por vezes será 

observado que não foi possível responder a alguns indicadores e mesmo critérios. Em cada 

caso, a justificativa da não obtenção de respostas será exposta. 

 

1 – Desenvolvimento da proposta e planejamento da Formação 
Socioambiental - SIM 

(para avaliarmos o processo de desenvolvimento da proposta de Formação Socioambiental 
num contexto institucional de fiscalização e, especificamente, de gestão de unidades de 

conservação). 
 

1.1 Abertura na CFA 

1.1.1 Alguma restrição à essência da proposta 

 

Até junho de 2013, nenhuma restrição. No início, quando ainda se acreditava que o 

ideal seria usar a Formação Socioambiental (FS) em Conselhos de unidades de 

conservação (UC) para articular as diferentes temáticas dos planos de fiscalização (sem 

necessariamente criar uma proposta de formação para cada plano), houve a expectativa de 

que nossa equipe deveria criar uma proposta formativa para cada plano, contrariando o que 

pensávamos ser o ideal (transversalizar a formação tendo a UC como cenário para se 

trabalhar todos os temas).  

No decorrer do amadurecimento da FS para UC constatamos que seria melhor 

pensar em construir um arcabouço teórico-conceitual único (por coerência), organizar as 

possíveis “aplicações” deste em situações ligadas ao universo da Fiscalização Ambiental 

(linhas estratégicas – pós-repressiva, preventiva, institucional) e, com base no referencial e 

nas linhas, analisar se é o caso de se construir uma proposta para cada plano. 

No segundo semestre de 2013 também não houve restrições à essência da 

proposta. Foram feitas apresentações ao coordenador CFA, aos órgãos parceiros 

(Fundação Florestal e Instituto Florestal) e ao Grupo Gestor do SIM, nas quais não foi 

exposta nenhuma objeção à ideia de se buscar, na FS, o direcionamento de esforços do 
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Conselho ao enfrentamento de causas de problemas de fiscalização (tomado como 

finalidade central dos objetivos da FS). 

Em outubro de 2013, indiretamente, duas situações prejudicaram a condução da 

FS, mas não de maneira a comprometê-la: 1) a possibilidade de não haver diárias para o 

total de viagens previstas para o último trimestre; 2) a demanda premente de se realizar a 

3ª rodada de oficinas do SIM, de forma concentrada no mês de outubro e desconsiderando 

a agenda da FS, o que provocou tanto a alteração de datas já fechadas com UC e 

respectivos Conselhos, como também a divisão da equipe (entre a ida às oficinas do SIM e 

aos encontros da FS). Embora não caracterize objetivamente restrição à essência da FS, 

sugere outras prioridades. Cabe aqui ressaltar que a restrição ou redução das diárias se 

estendeu a todas as atividades da CFA, não sendo um problema exclusivo da FS.  

O 1º semestre de 2014 marcou a expectativa de definições quanto aos rumos 

(outros polos a serem atendidos) e desdobramentos (retorno aos Conselhos, grupo focal 

com gestores e acompanhamento da execução dos planos de ação) da FS no âmbito do 

SIM e sua eventual extensão ao plano de fiscalização da pesca costeira (SIMMar). O 

retorno foi positivo em ambos, rumos e desdobramentos. Mais uma evidência de apoio à 

essência da proposta. No entanto, foi utilizada a expressão “mudança de foco”, o que 

poderia caracterizar alguma restrição (que não foi exposta de maneira objetiva em nenhum 

momento). Tal mudança seria pautada pela necessidade de envolvimento direto de outros 

agentes sociais (prefeituras, organizações da sociedade civil) não pertencentes ao sistema 

ambiental estadual (SMA, CETESB, PAmb entre outros), bem como a ampliação do 

envolvimento dos próprios agentes do sistema (Fundação Florestal, Instituto Florestal, 

Instituto de Botânica), para cadastrar e acompanhar denúncias. Tal demanda por “mudança 

de foco” não foi absorvida nem como “mudança”, nem como restrição, mas sim como um 

acréscimo de “fator de envolvimento” dos Conselhos com a fiscalização ambiental e 

também como vínculo efetivo entre o trabalho junto aos Conselhos e as atribuições da CFA. 

Em síntese, uma oportunidade de reforçar as justificativas de se realizar a FS, junto a 

Conselhos, a partir de equipe da CFA. 

 

1.1.2 Permissão para a equipe dedicar-se à proposta 
 

As chefias dos técnicos envolvidos, em nenhum momento, demonstraram preterir a 

participação de um técnico diante de algo considerado prioritário. 
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Houve um período (outubro de 2013) no qual a equipe teve que se dividir para dar 

conta de demandas advindas do SIM: por um lado o calendário da FS demanda ao menos 

um deslocamento por semana; por outro lado, o SIM entrou em sua 3ª rodada de oficinas 

para adequações dos envolvidos às rotinas estabelecidas pelo plano de fiscalização de UC.  

Isso gerou um calendário em que as datas da 3ª rodada de oficinas do SIM e os 

encontros da FS algumas vezes se sobrepuseram e outras ficaram muito próximas, 

impossibilitando que todos da equipe estivessem juntos, a fim de atender à demanda por 

presença em ambas as agendas. 

É necessário considerar que, com relação ao técnico que pertence ao Centro de 

Monitoramento, a despeito da inexistência de restrições por parte da chefia quanto a 

participação nas reuniões do GT e nas oficinas, há demandas contínuas específicas deste 

Centro que tornam a dedicação a determinadas tarefas da FS algo bastante intermitente.    

 

1.1.3 Integração da proposta à rotina do plano de fiscalização de UC 
 

Os pontos a seguir evidenciam a incorporação da proposta à rotina da CFA: 

 

- Exposição ao Departamento de Planejamento e Monitoramento (DPM) da CFA da 

ideia de como se trabalhar a dimensão formativa na fiscalização de UCs; 

- Decisão do DPM de levar ao Grupo Gestor do SIM a proposta de FS; 

- Apresentação de um ainda esboço, de uma ideia, de como se poderia trabalhar o 

já previsto “programa de suporte” do plano de fiscalização;  

- Legitimação de um grupo de trabalho com as instituições atuantes no SIM;  

- Anúncio, na primeira rodada das oficinas do SIM, da existência de uma proposta a 

ser apresentada na segunda rodada;  

- Presença da equipe nas oficinas do SIM ainda na primeira rodada (na qual não 

havia na pauta a FS); 

- FS incluída na pauta da segunda rodada de oficinas do SIM e apresentada a todos 

os agentes integrantes do plano de fiscalização de UC; 

- Substanciais contribuições da responsável pelo plano de UCs ao amadurecimento 

da proposta de se trabalhar com Conselhos, com base em sua experiência de gestão de UC 

na Fundação Florestal; 

- Inclusão da proposta da FS no caderno que reúne todos os planos de fiscalização 

da CFA, conforme ilustrado na figura 24; 



 

Figura 24 - Representações da inserção da Formação Socioambiental como um plano "transversal" aos 
demais planos de fiscalização ambiental da CFA, constando no Caderno de Planos de Fiscalização da 
Coordenadoria. 

Fonte: Elaboração própria, 2013. 
 

- Pedido de exposição da proposta pelo coordenador da CFA. Na ocasião, 

nenhuma manifestação contrária a sua essência de fomentar e qualificar a participação 

social na fiscalização e na gestão ambiental. Pelo contrário, pedido de “aplicação” do 

referencial teórico-conceitual ao plano de incêndios florestais (corta

termos maior consciência de que há o envolvimento de diferentes atores com o processo e 

a consequente “formação” dos mesmos (ainda que não se tenha a intenção de formá

numa perspectiva crítica e socioambiental). Afirmação de que a proposta de FS, conforme 

exposta, se alinha com as expectativas 

Coordenadoria de Educação Ambiental

que existe na fiscalização (já que est

“comando e controle” pelo Estado); 

- Menção, pelo coordenador da CFA, ao trabalho da FS como proposta de 

envolvimento dos conselhos (comunidade) no plano de fiscalização das UC durante 

apresentação do SIM ao Conselho Estadual do Meio Ambiente 

- Apresentação da proposta e resultad

encontro anual da CFA (onde participam todos os técnicos e diretores). O tópico foi inserido 

ao tratar do tema: “Aprimoramento das relações institucionais”;

- No Sistema Integrado de Gestão Ambiental 

fiscalização da CFA, com acesso de todos os agentes das instituições envolvidas, há uma 

                                        
57

 Em agosto e setembro de 2012, dois dos técnicos envolvidos com a elaboração da proposta de FS foram 
transferidos da CEA para a CFA, com a justificativa de se trabalhar a perspectiva educativa na fiscalização 
ambiental. 

Representações da inserção da Formação Socioambiental como um plano "transversal" aos 
demais planos de fiscalização ambiental da CFA, constando no Caderno de Planos de Fiscalização da 

sição da proposta pelo coordenador da CFA. Na ocasião, 

nenhuma manifestação contrária a sua essência de fomentar e qualificar a participação 

social na fiscalização e na gestão ambiental. Pelo contrário, pedido de “aplicação” do 

al ao plano de incêndios florestais (corta-fogo) com vistas a 

termos maior consciência de que há o envolvimento de diferentes atores com o processo e 

a consequente “formação” dos mesmos (ainda que não se tenha a intenção de formá

ca e socioambiental). Afirmação de que a proposta de FS, conforme 

exposta, se alinha com as expectativas do coordenador de contar com técnicos vindos da 

Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA57: reconhecer e trabalhar o viés educativo 

fiscalização (já que esta não pode reduzir a ideia de gestão ambiental ao 

“comando e controle” pelo Estado);  

Menção, pelo coordenador da CFA, ao trabalho da FS como proposta de 

envolvimento dos conselhos (comunidade) no plano de fiscalização das UC durante 

Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA; 

Apresentação da proposta e resultados da FS, pelo Diretor do DPM, durante o 

encontro anual da CFA (onde participam todos os técnicos e diretores). O tópico foi inserido 

ao tratar do tema: “Aprimoramento das relações institucionais”; 

istema Integrado de Gestão Ambiental - SIGAM, na página dos planos de 

fiscalização da CFA, com acesso de todos os agentes das instituições envolvidas, há uma 

                                                           
Em agosto e setembro de 2012, dois dos técnicos envolvidos com a elaboração da proposta de FS foram 

transferidos da CEA para a CFA, com a justificativa de se trabalhar a perspectiva educativa na fiscalização 
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Representações da inserção da Formação Socioambiental como um plano "transversal" aos 
demais planos de fiscalização ambiental da CFA, constando no Caderno de Planos de Fiscalização da 

 

sição da proposta pelo coordenador da CFA. Na ocasião, 

nenhuma manifestação contrária a sua essência de fomentar e qualificar a participação 

social na fiscalização e na gestão ambiental. Pelo contrário, pedido de “aplicação” do 

fogo) com vistas a 

termos maior consciência de que há o envolvimento de diferentes atores com o processo e 

a consequente “formação” dos mesmos (ainda que não se tenha a intenção de formá-los 

ca e socioambiental). Afirmação de que a proposta de FS, conforme 

de contar com técnicos vindos da 

: reconhecer e trabalhar o viés educativo 

não pode reduzir a ideia de gestão ambiental ao 

Menção, pelo coordenador da CFA, ao trabalho da FS como proposta de 

envolvimento dos conselhos (comunidade) no plano de fiscalização das UC durante 

os da FS, pelo Diretor do DPM, durante o 

encontro anual da CFA (onde participam todos os técnicos e diretores). O tópico foi inserido 

ina dos planos de 

fiscalização da CFA, com acesso de todos os agentes das instituições envolvidas, há uma 

Em agosto e setembro de 2012, dois dos técnicos envolvidos com a elaboração da proposta de FS foram 
transferidos da CEA para a CFA, com a justificativa de se trabalhar a perspectiva educativa na fiscalização 



 

“aba” denominada “Formação Socioambiental”

sobre a FS; 

 
Figura 25 - Páginas sobre a Formação Socioambiental no SIGAM da SMA.

Fonte: http://www.ambiente.sp.gov.br/formacao
 

- Inserção da FS como tema de pauta nas reuniões bimestrais previstas na 

operacionalização do SIM; 

- Na 3ª rodada de oficinas do SIM, cujo 

pontos do plano de fiscalização de UC havia dificuldades de execução, a FS foi colocada, 

embora não como ponto da programação. A menção à FS ocorreu quando do reforço sobre 

a necessidade de elaborar atas das reuniões e

integrada das UC. Um dos pontos da ata refere

- Maior compreensão por parte de colegas dos 

Fiscalização (CTRF) da CFA 

participação em algum encontro da FS, houve tanto a contribuição 

exposição de dados e informações sobre a gestão da fiscalização ambiental no estado, 

como também comentários positivos sobre a aproximação entre o CTRF e o gestor de UC

- Inserção de três páginas sobre a FS no Relatório SIM

“aba” denominada “Formação Socioambiental” (figura 25), com informações e arquivos 

ormação Socioambiental no SIGAM da SMA. 

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

Inserção da FS como tema de pauta nas reuniões bimestrais previstas na 

Na 3ª rodada de oficinas do SIM, cujo objetivo era todos avaliarem em quais 

pontos do plano de fiscalização de UC havia dificuldades de execução, a FS foi colocada, 

embora não como ponto da programação. A menção à FS ocorreu quando do reforço sobre 

a necessidade de elaborar atas das reuniões entre os envolvidos com a fiscalização 

integrada das UC. Um dos pontos da ata refere-se à FS; 

Maior compreensão por parte de colegas dos Centros Técnicos Regionais de 

da CFA em cujos territórios há polos da FS. Por conta de sua 

pação em algum encontro da FS, houve tanto a contribuição in situ

exposição de dados e informações sobre a gestão da fiscalização ambiental no estado, 

como também comentários positivos sobre a aproximação entre o CTRF e o gestor de UC

ção de três páginas sobre a FS no Relatório SIM – 2013; 
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, com informações e arquivos 

Inserção da FS como tema de pauta nas reuniões bimestrais previstas na 

objetivo era todos avaliarem em quais 

pontos do plano de fiscalização de UC havia dificuldades de execução, a FS foi colocada, 

embora não como ponto da programação. A menção à FS ocorreu quando do reforço sobre 

ntre os envolvidos com a fiscalização 

Centros Técnicos Regionais de 

rritórios há polos da FS. Por conta de sua 

in situ, a partir da 

exposição de dados e informações sobre a gestão da fiscalização ambiental no estado, 

como também comentários positivos sobre a aproximação entre o CTRF e o gestor de UC; 
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- Demanda por Manutenção/continuidade da FS no âmbito do SIM e ampliação no 

plano de fiscalização da pesca costeira (SIMMar). OBS.: a demanda veio acompanhada de 

outra, denominada inicialmente como “mudança de foco” da FS. O foco deveria ser a 

“formação de denunciantes”; 

- Tópico presente na pauta da 1ª reunião do Grupo Gestor (fevereiro de 2014), 

embora, devido ao tempo destinado a decisões sobre a manutenção do SIM em sua 

dimensão gestora da abordagem repressiva, tenha assumido característica de informe; 

- Tópico presente (por recomendação da equipe da FS) em reunião com dirigentes 

do IF, sobre a necessária adesão do instituto ao SIM. Também, devido ao tempo e à 

posição da FS na ordem do dia, assumiu características de informe; 

- Inclusão da FS como uma ação da CFA na página (figura 26) da Coordenadoria 

(http://www.ambiente.sp.gov.br/cfa); 

 

Figura 26 - Imagem da página da CFA no site da SMA. 

 

Fonte: http://www.ambiente.sp.gov.br/cfa 

 

- Inclusão da FS no Relatório de Qualidade Ambiental (RQA)58 da SMA como ação 

de educação ambiental da pasta; 

                                                           
58

 O Relatório de Qualidade Ambiental integra a Política Estadual do Meio Ambiente (São Paulo, 1997) e tem 
como objetivo disponibilizar informações sobre a qualidade do meio ambiente no estado de São Paulo, 
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- Inclusão da FS em Publicação sobre Boas Práticas Municipais para a Proteção 

das Águas da Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA-SMA); 

- Inclusão da FS como uma ação da CFA no Portfólio de Projetos do Sistema 

Ambiental Paulista para estabelecimento de parcerias interinstitucionais e para captação de 

recursos. 

1.2 Aderência dos parceiros (FF, IF, IBt, PAmb) 
1.2.1 Participação no GT 
 
O início do GT foi marcado pela presença de representantes de todas as 

instituições envolvidas com o SIM: CFA, FF, IF, IBt e PAmb. A partir do momento em que 

não houve indicações de UCs geridas pelo IBt, sua participação no GT foi reduzida, mas 

sempre deixando clara sua disposição em contribuir e auxiliar sempre que necessário. 

A PAmb teve presença significativa até a 4ª reunião do GT. Na sequência houve 

trocas na representação e, devido a outras demandas institucionais, sua presença às 

reuniões do GT foram limitadas. O acompanhamento dos trabalhos ficou por conta da 

participação de seus representantes no Grupo Gestor do SIM. 

O IF e a FF tiveram presença constante, seja porque havia UCs geridas por ambas 

as instituições, seja por conta da formação e atuação profissional de suas representantes 

coincidirem com o objeto da FS: o envolvimento formativo dos Conselhos com a gestão das 

UCs. 

 
1.2.2 Contribuições à proposta 
 

IBt – contribuições com a construção da proposta definitiva, nas primeiras reuniões. 

PAmb – contribuições com a construção da proposta e as primeiras discussões sobre como 

abordar os gestores; contribuições relevantes com esclarecimentos sobre a atuação da 

PAmb no campo da EA; reforço institucional para a participação dos comandantes de 

pelotões da Pamb nos encontros da FS, especialmente aqueles onde o plano de 

fiscalização foi exposto aos Conselhos. 

FF – contribuições significativas com a construção da proposta, sua comunicação e 

viabilização junto às UCs e gestores e, principalmente do ponto de vista da articulação 

interinstitucional, o contato permanente com a diretoria executiva, com as diretorias e 

gerências regionais; contribuições relevantes para o amadurecimento do projeto de 

pesquisa e tratamento dos dados e informações. Participação em alguns encontros da FS, 

                                                                                                                                                                  
consolidando anualmente as informações dos órgãos integrantes do Sistema Ambiental Paulista e divulgando-
as à sociedade, com vistas à conscientização para a preservação do meio ambiente. 
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ao menos em um encontro em cada um dos polos trabalhados e organização dos encontros 

com os gestores, tanto para apresentação da proposta (antes do início da mesma com os 

Conselhos), quanto ao final para apresentação dos resultados do trabalho. 

IF – contribuição significativa para a construção da proposta e sua adequação à realidade 

de UCs e gestores; muitas contribuições de uma perspectiva científica, da construção, 

produção e disseminação do conhecimento produzido ao longo do acompanhamento da FS 

(ideia de desenvolver projeto de pesquisa, de registrá-lo na Comissão Técnico Científica do 

Instituto Florestal – COTEC-IF – e de divulgar o conhecimento produzido); contribuições 

relevantes para o amadurecimento do projeto de pesquisa e tratamento dos dados e 

informações, com a problematização dos procedimentos metodológicos de tratamento e 

análises dos dados e informações. 

 
1.2.3 Subsídios ao desenvolvimento da proposta (atendimento a demandas, dados, 

informações etc.) 
 
Não houve número significativo de demandas às instituições. Dados e informações 

utilizados sempre estiveram disponíveis em canais públicos (sites e publicações, por 

exemplo). 

 
1.2.4 Compromisso assumido pelas UCs 
 
O trabalho foi iniciado em 13 das 15 UCs selecionadas, em 7 dos 9 polos. O ciclo 

de encontros foi concluído em 9 UCs, de 5 polos: polo 1 – P.E. Itapetinga, P.E. Itaberaba e 

MONA Pedra Grande; polo 4 – P.E. Aguapeí, P.E. Rio do Peixe, P.E. Morro do Diabo; polo 

6 – Núcleo Itutinga-Pilões do P.E. Serra do Mar; polo 7 – Núcleo Caraguatatuba do P.E. 

Serra do Mar; polo 8 – P.E. Lagamar de Cananéia. 

No polo 2 (F.E. Edmundo Navarro de Andrade) e no polo 5 (MONA Pedra do Baú, 

P.E. Campos do Jordão e P.E. Mananciais de Campos do Jordão) os trabalhos foram 

iniciados, porém em função da mudança dos gestores das UCs envolvidas, a FS não pode 

ser concluída. No polo 3 (E.E. Anguatuba), o trabalho não teve inicío e a decisão foi tomada 

algum tempo depois da apresentação sobre a FS ao Conselho, em função de sua dinâmica 

e demandas. No polo 9 (P.E. Carlos Botelho), devido ao Conselho não estar instituído ou 

ativo, também não foi possível agendar as datas dos encontros da FS. 
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1.3 Rotina de trabalho 
1.3.1 Interrupções na dedicação à proposta 
 
Na metade de outubro de 2013 a equipe recebeu o pedido de apresentar o cálculo 

de custos previstos dali em diante com deslocamentos e diárias. O pedido foi justificado 

pela direção do departamento com a notícia de que os recursos com diárias estariam bem 

próximo ao limite autorizado para o ano, para todas as atividades da CFA. 

 
1.3.2 Integração da proposta à rotina da CFA 
 
O entendimento, mesmo que tácito, de que existe uma equipe técnica responsável 

pela FS e por processos formativos vinculados aos planos de fiscalização (muito por conta 

do trabalho desenvolvido ao plano de fiscalização de UCs); no caso de um dos membros da 

equipe CFA a dedicação foi praticamente exclusiva à FS e a qualquer processo de 

elaboração de situações formativas ligadas aos planos e à fiscalização em geral. Tais 

considerações evidenciam o reconhecimento de iniciativa, ainda que informal, de organizar 

a distribuição de funções e demandas na CFA que promovam a dimensão preventiva da 

fiscalização, pela via da formação, seja de agentes sociais integrantes de espaços de 

participação na gestão ambiental pública (caso dos Conselhos), sejam agentes de 

fiscalização (policiais) e mesmo infratores (análise de materiais “educativos” destinados a 

autuados). 

No SIGAM, na página dos planos de fiscalização, há um link exclusivo à FS; foi 

realizada uma breve apresentação da FS no contexto do plano de fiscalização de UCs ao 

CONSEMA, em abril de 2013; a cada reunião ou oficina, a direção do DPM e sua 

Assessoria Técnica perguntam para saber como foi, o que ocorreu, qual nossa avaliação; 

no caderno com todos os planos de fiscalização já elaborados, foi solicitado (e defendido) 

que constasse o registro da Formação Socioambiental, já que se pretende que seja 

transversal aos planos. 

Com a decisão da CFA de estender a FS à realidade do SIMMar e de corresponder 

a demandas motivadas por desdobramentos do “1º ciclo” da FS em 2013, insinua-se outra 

evidência de que a FS compõe o que se poderia chamar de “política de fiscalização 

ambiental”. 

Em 2013 a Fundação Florestal integrou a FS às diretrizes do Programa de 

Educação Ambiental nas UCs paulistas. Em 2014 foi criada a Assistência Técnica de EA 

para a Diretoria Executiva, elevando o potencial de a FS ser incorporada à rotina de 

trabalho da FF no que se refere à gestão de UC. 
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Também em 2014 houve a promulgação do decreto que institui o SIGAP – Sistema 

de Informação e Gestão de Áreas Protegidas e de Interesse Ambiental do Estado de São 

Paulo (Decreto Estadual n.º 60.302/2014). Este sistema abriga características relacionas à 

gestão das UCs, respectivos territórios e sistemas sociais de maneira a subsidiar propostas 

como a da FS. Por exemplo, tem objetivos como: “proporcionar meios e incentivos para as 

atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; assegurar que o 

processo de criação e gestão das Unidades de Conservação sejam feitos de forma 

integrada com as políticas de administração dos territórios e águas circundantes, 

considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais”.  

Entre as demandas colocadas pelo decreto aos planos de fiscalização integrada, 

que toda UC deverá possuir, encontra-se: “envolvimento da sociedade civil, de entidades 

ambientalistas e das comunidades do entorno das unidades de conservação”. 

Tais considerações sugerem a integração da essência da FS não somente à CFA, 

mas também ao sistema. Isso pode contribuir a uma futura e eventual articulação – 

necessária desde já – com outros órgãos da SMA. 

 
1.4 Acesso aos canais do público a ser trabalhado 
1.4.1 Possibilidade de acessar diretamente os parceiros 
 
Houve acesso direto aos parceiros. Sempre se marcaram as reuniões sem 

necessariamente solicitar – mas sim avisar, dar satisfação – autorização para sair da CFA. 

Mesmo com alterações na direção do Departamento de Planejamento e 

Monitoramento da CFA, não foi observada, até fevereiro de 2014, nenhuma alteração na 

condução da FS. 

 
1.4.2 Autonomia para agendar reuniões do GT 
 
Sempre, com disponibilidade de veículos e, eventualmente, deslocamentos e 

diárias para subsidiar os trabalhos. 

 
1.5 Mudanças de datas e justificativas 
1.5.1 Mudanças de datas? Quantas? Quais? Por quê? 
 
A data do Encontro com Gestores foi alterada por três vezes. Primeiro para fins de 

abril de 2013. Foi mudada por conta da agenda dos gestores, que àquela altura estaria com 

outros prazos a cumprir e não teriam condições para reunirem-se conosco. A segunda, 

marcada para 09 de maio, foi postergada por conta do pedido da Assessoria da Direção 
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Executiva da FF, que solicitou a data para reunir-se com gerentes regionais e respectivos 

diretores. A oportunidade foi aproveitada pelo Grupo de Trabalho da FS para expor aos 

gerentes e diretores a proposta da FS e, principalmente, o que seria tratado com os 

gestores na data finalmente definida: 21/05/2013. 

O 2º Encontro do Polo 5 (Campos do Jordão) foi postergado por duas vezes e 

abarcou não sendo reagendado. A primeira em decorrência da mudança na gestão do P.E. 

Campos do Jordão, de 04 de outubro para 08 de novembro. A segunda alteração em 

decorrência da mudança na Gerência Regional do Vale do Paraíba e por fim a mudança de 

gestor no MONA Pedra do Baú. 

A data do segundo encontro na F.E. Edmundo Navarro de Andrade (polo 2) 

também foi remarcada uma vez, em função de outros compromissos assumidos pelo 

Conselho. Porém quando da realização do mesmo, a gestão da unidade havia sido recém 

alterada e o gestor não era o mesmo. 

Síntese: houve alterações em datas, mais em decorrência da agenda de parceiros e 

demandas mais urgentes para o andamento do SIM. No entanto, mudanças e trocas de 

gestores e gerentes na FF também provocaram não somente a mudança no calendário, 

mas também a procrastinação de encontros e o término do ciclo em alguns polos (caso do 

polo 5 e polo 2) 
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2 – Execução da proposta 
Eficácia e eficiência (para avaliarmos a eficácia – se objetivos colocados à FS foram alcançados – 

e eficiência – disponibilidade e uso de recursos, bem como a necessidade de alterações, suas 
razões, justificativas etc.) 

 
2.1 Cumprimento de datas, horários, programações 
2.1.1 1º semestre de 2013 para desenvolvimento e 2º para execução? 
 
Sim. Cronograma inicial cumprido em sua forma geral. Houve dois polos cuja 

conclusão de ciclo da FS foi postergada, devido a peculiaridades de cada região. No polo 5, 

em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí houve inúmeras mudanças nos quadros de 

gerência regional e gestão das UCs envolvidas – sobretudo no MONA Pedra do Baú – que 

acarretaram um desgaste na relação com os Conselhos e necessidade de familiarização 

dos novos profissionais com o SIM e a FS. No polo 2 (F.E. Edmundo Navarro de Andrade) 

houve dois fatores que demandaram a revisão tanto do calendário como do próprio formato 

da FS: 1) a data do 1º encontro só foi agendada para o final de outubro, restando pouco 

mais de um mês para os demais encontros; 2) a mudança na gestão gerou um desgaste 

com o Conselho, por conta do tempo gasto por seus participantes em reuniões decorrentes 

da troca de gestores. O resultado deste segundo fator foi o não comparecimento de 

conselheiros e demais participantes convidados no 2º encontro da FS, ocorrido em 

dezembro de 2013. 

Em dois polos, 3 e 9, a FS não foi iniciada e as datas para a realização dos 

encontros não foram agendadas, em função da situação e momento vivenciados pelos 

Conselhos. 

 
2.1.2 Cumprimento de horários dos encontros/oficinas 
 
No geral os horários acertados foram cumpridos de forma satisfatória. A exceção foi 

o polo 7 (Cubatão), no qual houve atrasos de mais de 40 minutos em todos os encontros. 

Foi comum em todos os polos (com exceção do polo 4), a ampliação do tempo de 

duração das oficinas de trabalho. No caso do polo 1 (Atibaia) houve a extensão do terceiro 

por mais um encontro. Cabe lembrar que uma alteração importante nos encontros foi 

definida logo ao início da execução da FS, a mudança da duração dos encontros de 6 para 

4 horas. Principalmente no terceiro encontro, a equipe da FS identificou a necessidade de 

um maior tempo disponível para dedicação ao planejamento das ações, isso porque em 

toda a dinâmica dos econtros o trabalho em grupo, a participação e a exposição das 

opiniões dos presentes eram valorizados, implicando na disponibilidade de tempo para que 
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pudessem ser realizados. Em alguns polos, houve a priorização das ações a serem 

detalhadas pelos participantes, para que fosse possível concluir o trabalho dentro do tempo 

estipulado. 

 
2.1.3 Alterações na programação dos encontros/oficinas 
 
Considerando os registros da equipe condutora dos trabalhos, as programações 

sofreram alterações logo no início da realização do 1º encontro, que acabaram tendo sua 

duração alterada de 6 para 4 horas. Mudanças na estrutura do programa dos primeiros 

encontros também foram feitas, gerando alterações nos segundos encontros. Em um dos 

polos (polo 1) houve a necessidade de realização de um 4º encontro, não previsto pela 

equipe, a fim de concluir os trabalhos e a construção do plano de ações do Conselho. 

Em alguns polos (3, 5, 6 e 8), ainda, foi incluída a realização de um encontro inicial 

(pré-encontro), dedicado à contextualização do trabalho. Este momento havia sido previsto 

para ser realizado pelos gestores aos seus respectivos Conselhos, mas em alguns casos foi 

realizado pela própria equipe da CFA. 

Mais detalhes podem ser consultados no capítulo III. 

2.2 Presença (quantidade e variedade) 
2.2.1 Variação na quantidade de presentes em cada UC 
 
A quantidade de presentes foi registrada em listas de presença, uma a cada 

encontro, em cada polo. Assim, para cada encontro foi registrado uma quantidade total de 

participantes. 

Somando-se todos os encontros (pré, 1º, 2º, 3º e 4º) de todos os polos com os 

quais tivemos algum contato em função da FS (Polos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), registram-se 467 

participações. Média de 20 pessoas por encontro/oficina. 

Para cada polo, em cada encontro, temos o gráfico a seguir, que ilustra, a partir dos 

dados de cada encontro em cada polo, a variação na quantidade de participantes. 
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Gráfico 1 – Flutuação de público nos polos trabalhados. 

 
 

No gráfico acima nota-se que houve flutuação de frequência em todos os polos, 

com curva significativamente “aguda” entre o 2º e o 3º encontros do polo 4, em decorrência 

das UCs deste polo terem dado posse aos conselheiros na mesma ocasião do 3º encontro. 

Deve-se considerar que em praticamente todos os polos a situação dos Conselhos pode ser 

denominada “em transição”. Ou seja, Conselhos com seus períodos de gestão esgotados e, 

portanto, em processo de renovação. Dois dos Conselhos do polo 1 (Parque Estadual 

Itaberaba e Monumento Natural da Pedra Grande) ainda encontravam-se em fase de 

criação. 

Mais especificamente, observa-se que as participações nos polos 1 e 4 oscilaram 

no 2º encontro, voltando, ao final da FS, a uma marca bem acima daquela do 1º encontro 

no caso do polo 4 e abaixo no caso do polo 1. O 3º encontro no polo 4, como já 

mencionado, coincidiu com a posse dos novos conselheiros. 

O polo 1 demandou mais um encontro, o 4º, devido a ser o polo que primeiro 

recebeu o formato da FS sem as adequações de tempo e abordagens realizadas no 

decorrer de todo o percurso. 

O polo 2 contou com significativa participação no 1º encontro, caindo para menos 

da metade no segundo encontro. Isso se deve a alterações na gestão da UC dias antes do 

encontro de FS. No caso em tela, o Conselho chegou a se reunir para discutir tais 

mudanças e, segundo informações obtidas no dia do 2º encontro da FS com os presentes, 

isso teria gerado um desgaste, tanto em se tratando de tempo para despender a um 

encontro na UC, como também do crédito dado à proposta de o Conselho participar da 

gestão. 
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O polo 3 contou com apenas uma intervenção da equipe condutora da FS nos 

Conselhos. A ocasião foi um informe, em reunião ordinária do Conselho da Estação 

Ecológica de Angatuba. O ponto principal da pauta foi a exposição para os presentes de 

explicações e esclarecimentos sobre as mudanças na legislação ambiental, principalmente 

seus impactos para a produção rural. Em razão do perfil dos conselheiros ser 

predominantemente rural, somado ao fato de a UC já ter um problema definido como o 

principal para demandar o envolvimento do Conselho, na leitura da gestora da UC haveria a 

necessidade de se rever todas as estratégias metodológicas da FS. Tal leitura, atrelada à 

necessidade de maior compreensão da FS postergou sua realização no polo 3, que acabou 

por não ser realizada em 2013. 

No polo 6 o pré-encontro coincidiu com a posse da nova gestão do Conselho. Há 

também uma queda de participação no 1º encontro, retomada no 2º e ampliada 

significativamente na 3ª oficina. 

O polo 7 contou com participação expressiva no pré-encontro, que coincidiu com 

uma reunião do Conselho realizada numa base do PESM-NIP, em São Bernardo do 

Campo, recém reformada. Contudo, nos encontros da FS, realizados todos na sede do 

PESM-NIP, em Cubatão, a participação foi baixa em comparação com o pré-encontro. 

Aumentou no 2º encontro e no último encontro caiu abaixo do 1º. 

O polo 8 apresentou uma curva descendente, desde o pré-encontro até o último 

encontro. Neste polo deve-se considerar que o Conselho sequer está formado. O grupo 

com que trabalhamos é composto por membros anteriores de uma gestão já terminada, e 

reunia-se exclusivamente por demanda da FS. Isso “relativiza” uma análise inicial de baixa 

participação. 

O gráfico a seguir expõe a flutuação no total geral de participantes, somando-se 

todos os polos (excluindo-se os números de presentes às reuniões pré-encontros, não 

realizadas em todos os polos). Observa-se uma queda de aproximadamente 28% na 

segunda rodada de encontros pelo estado, com retomada de pouco menos de 25% na 

terceira rodada, ficando pouco mais de 1% abaixo da primeira rodada. 

Gráfico 2 – Variação de participantes no geral dos encontros em todos os polos trabalhados. 
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Adiante, observam-se outras variáveis relativas ao indicador “Variação na 

quantidade de presentes em cada UC”. São expostos em gráficos que ilustram a variação, 

por polo, entre um encontro e outro. De forma a refinar a informação sobre a variação entre 

um encontro e outro, foi levantada a proporção de frequência, com a finalidade de verificar 

sua “estabilidade” ao longo do processo. Para este esforço foi realizada a contagem da 

frequência de cada participante, tomando como fonte de evidência as listas de presença de 

cada um dos encontros. 

 
Gráficos 3, 4 e 5 – Proporções de rotatividade nos encontros do polo 1.. 
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Atuando no "espaço" dos Conselhos deste polo 1, alcançamos 47 

divididas entre os 4 encontros.

1º encontro: 35 pessoas

2º  encontro: 19 pessoas,  com 10 que estiveram no encontro anterior.

3º encontro: 22 pessoas, com 1 que iniciou no encontro anterior, 6 que vinham do 

1º encontro e  3 que estiveram em ambos

4º encontro: 22 pessoas, com 3 que iniciaram no encontro anterior,  4 que 

estiveram no 1º e no 3º encontros, 1 que vinha do 2º  encontro, 2 que vinham do 1º e 2º 

encontros e 3 que estiveram nos 3 encontros anteriores (dois gestores e 1 conselheira).

Entre o 2º e o 4º encontro, destaca

desconheciam o percurso realizado até ali.

Em relação à variação de “chegadas” de novos participantes e “saídas” daqueles 

que haviam participado de determinado encontro e não retornaram n

do 1º para o 2º encontro, uma perda de participantes decorrente de maior “saída” do que o 

número de novos participantes. Já 

chegando mais novos participantes do que saindo. No 4º 

praticamente a mesma proporção de “chegadas” e “saídas”. É relevante o número de 

participantes que estavam pela primeira vez nos encontros 2, 3 e 4. Por um lado este dado 

demonstra a relativa independência entre um encontro e o

conteúdo e participantes. Sugere que o “ponto fixo” que ligou um encontro ao outro são as 

decisões registradas, quanto à definição de problemas e causas. Por outro lado, as 

decisões tomadas, principalmente aquelas referent

causas, são passíveis de questionamento, em princípio por duas razões: 1) foi comum a 

situação em que participantes recém

causas não definidas por eles no encontro anterior; 2) 

presentes ao 4º encontro (de definição das ações) representam o poder público, seja da 
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e o 2º e o 4º encontro, destaca-se a quantidade de participantes que 

desconheciam o percurso realizado até ali. 

Em relação à variação de “chegadas” de novos participantes e “saídas” daqueles 

que haviam participado de determinado encontro e não retornaram no seguinte, observa

do 1º para o 2º encontro, uma perda de participantes decorrente de maior “saída” do que o 

número de novos participantes. Já no 2º para o 3º encontro identifica-se uma inversão, 

chegando mais novos participantes do que saindo. No 4º e último encontro observa

praticamente a mesma proporção de “chegadas” e “saídas”. É relevante o número de 

que estavam pela primeira vez nos encontros 2, 3 e 4. Por um lado este dado 

demonstra a relativa independência entre um encontro e outro, em se tratando de dinâmica, 

conteúdo e participantes. Sugere que o “ponto fixo” que ligou um encontro ao outro são as 

decisões registradas, quanto à definição de problemas e causas. Por outro lado, as 

decisões tomadas, principalmente aquelas referentes às ações de enfrentamento das 

causas, são passíveis de questionamento, em princípio por duas razões: 1) foi comum a 

situação em que participantes recém-chegados estavam a construir ações voltadas a 

causas não definidas por eles no encontro anterior; 2) no caso do polo 1, 91,3% dos 

presentes ao 4º encontro (de definição das ações) representam o poder público, seja da 
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esfera estadual ou da municipal, gerando uma visão sobre o que fazer em certa medida 

enviesada e pouco debatida com representações da socied

relacionados diretamente com o problema em tela (neste caso, o uso e ocupação 

irregulares das UCs do polo). Para efeito de continuidade dos trabalhos e constituição de 

uma agenda que seja efetivamente atrelada aos Conselhos, é pr

oficinas da FS seja ratificado em plenária de cada Conselho, a fim de serem legitimados os 

quadros de ações e todo o percurso realizado para sua construção.

 
Gráficos 7 e 8 

 

Atuando no "espaço" dos Conselhos deste polo 4, alcançamos 55 pessoas, 

divididas entre os 3 encontros.

1º encontro: 26 pessoas

2º encontro: 15 pessoas, com 9 que estiveram no encontro anterior.

3º encontro: 32 pessoas, com 2 que iniciaram no encontro

do 1º encontro e  4 que estiveram em ambos.

No 3º encontro, destaca

percurso realizado até ali. No 3º encontro é substancialmente maior a quantidade de 

pessoas que tiveram contato a proposta.

9

0

6

2º encontro (P4)
(n.º de participantes)

estiveram no 1º

primeira vez

5

17

0

5

10

15

20

25

30

para o 2º

esfera estadual ou da municipal, gerando uma visão sobre o que fazer em certa medida 

enviesada e pouco debatida com representações da sociedade civil e grupos sociais 

relacionados diretamente com o problema em tela (neste caso, o uso e ocupação 

irregulares das UCs do polo). Para efeito de continuidade dos trabalhos e constituição de 

uma agenda que seja efetivamente atrelada aos Conselhos, é preciso que o resultado das 

oficinas da FS seja ratificado em plenária de cada Conselho, a fim de serem legitimados os 

quadros de ações e todo o percurso realizado para sua construção. 

Gráficos 7 e 8 -  Proporções de rotatividade nos encontros do polo 4. 
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A significativa variação entre chegadas e saídas entre o 2º e 3º encontros pode ser 

explicada pela ocasião de posse dos novos conselheiros de duas das UCs 

(P.E. Aguapeí e P.E. Rio do Peixe)59, na mesma data da 3º oficina da FS. 

ficos 10 e 11 - Proporções de rotatividade nos encontros do polo 6. 
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Atuando no "espaço" dos Conselhos deste polo 7, alcançamos 29 pessoas, 

divididas entre os 3 encontros.

1º encontro: 15 pessoas.
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2º encontro. No entanto, no 3º encontro foi substancialmente maior, indicando a perda no 

número de pessoas envolvidas com a construção de uma agenda do Conselho voltada aos 

problemas de fiscalização. 
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 Proporções de rotatividade nos encontros do polo 7. 
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Atuando no "espaço" dos Conselhos deste polo 8, alcançamos 24 pessoas, 

divididas entre os 3 encontros.

1º encontro: 15 pessoas.

2º encontro: 11 pessoas, com  8 que estiveram no encontro anterior.

3º encontro: 12 pessoas, com 1 que iniciou no encontro anterior e  5 que estiveram 

em ambos. 

Entre o 2º e o 3º encontro, destaca

desconheciam o percurso realizado até ali, sendo maior a quantidade de pessoas que 

desconheciam a proposta no 2º encontro.

 

Gráficos 17 e 18 - Proporções de rotatividade nos encontros no geral dos encontros em todos os polos 
concluídos. 
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Gráfico 19 - Proporções de de
geral dos encontros em todos os polos concluidos.

 

Ao trabalhar o espaço dos Conselhos Gestores das UCs, o alcance quantitativo da 

FS pode ser considerado maior que o número de cadeiras dos 

envolveram-se e contribuíram, em diferentes níveis e intensidades, 283 pessoas diferentes, 

a representar agentes e grupos sociais diversos e trazerem ao debate suas respectivas 

visões de mundo e representações sociais de meio ambiente, 

conservação. Além disso, diferentes 

Conselho, seu papel e formas de atuação. Ao consideramos a passagem de todos os 

participantes, pelos três encontros, chegamos à soma de mais 

De modo geral, os padrões identificados a partir das três variáveis expostas acima 

são: 1) alta rotatividade de pessoas nos dois últimos encontros 

encontro e 60% no terceiro (definitivos dos planos de ações dos

entrada de pessoas que até ali desconheciam a FS no 3º encontro (de definição sobre as 

ações de enfrentamento das causas dos problemas de fiscalização); 3) maior chegada do 

que saída de participantes na 3ª rodada de encontros/oficinas

Este dado pode ser interpretado a partir de duas perspectivas: 1) como já afirmado, 

do alcance quantitativo da FS. Ao trabalharmos o espaço dos Conselhos abriu

possibilidade de envolver não somente aqueles participantes que já frequentam ou têm 

cadeira nos Conselhos, mas também outros agentes e grupos sociais, do território. Isso 

demonstra o potencial de alcance de se trabalhar com espaços de participação como o 

Conselho de UC. De um ponto de vista “institucional” (Conselho e gestão da UC), a FS 

ampliou a abrangência e a participação, pela quantidade de contribuições dadas ao 

processo de construção da leitura sobre a problemática socioambiental e a 

decorrente definição de ações para enfrentar suas causas.

efetividade e legitimidade 

encontros/oficinas. Embora seja positivo alcançar muitas e diferentes pessoas, visões e 

41

66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

para o 2º, saída de

Proporções de de entradas VS. saídas de participantes nos encontros no 
geral dos encontros em todos os polos concluidos. 

Ao trabalhar o espaço dos Conselhos Gestores das UCs, o alcance quantitativo da 
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interesses, o dado sobre a rotatividade nos expõe ao desafio de repensar a forma de 

manter ao menos um “núcleo” ou “grupo estável” de participantes que sinalize a 

continuidade dos trabalhos após o término da FS. Neste caso, de implantação e avaliação 

da proposta em termos metodológicos e institucionais, sugere a necessidade de 

acompanhamento mais próximo dos Conselhos que concluíram o ciclo de encontros de 

diagnóstico e planejamento. De um ponto de vista formativo e que almeje, no médio e 

longo prazo, aumento da qualidade da participação60, a alta rotatividade sugere baixa 

eficácia. 

É possível observar, pelos gráficos, que a “evasão” foi reduzida entre a 2ª e 3ª 

rodada de encontro pelo estado, além de ter sido superada, pela quantidade de pessoas 

que aderiram à FS. Na 2ª rodada “saíram” mais pessoas do que “chegaram” à FS; 

tendência revertida na 3ª rodada. Este dado sugere maior compreensão e aumento do 

compromisso em consolidar um quadro de ações do Conselho (coerente com os 

indicadores obtidos no critério 4.4 “Significados do processo aos participantes”). 

Ao observar a quantidade de pessoas envolvidas, em algum momento, com a FS, 

identifica-se o potencial de utilização do espaço dos Conselhos. Este potencial ultrapassa a 

mera soma de conselheiros, podendo alcançar um número e eventual representatividade 

maior dos territórios em trabalhos formativos orientados pelo planejamento de intervenções 

socioambientais a partir dos Conselhos. 

 

2.2.2 Diversidade de presentes em cada UC 
 
A mesma lista de presença continha um campo relativo à instituição, grupo social 

ou organização à qual o participante representava naquele Conselho ou naquela ocasião. 

Diante destes dados, obtiveram-se os seguintes gráficos. 

 
 
 
 

                                                           
60 Entenda-se “aumento da qualidade da participação” o acesso a informações sobre a UC, a instrumentos 
(legais, por exemplo) de controle sobre a gestão e a fiscalização, capacidade de relacionar as manifestações 
de determinados problemas ambientais a questões estruturais às dinâmicas socioeconômicas, produtivas, 
políticas, históricas etc. e maior habilidade para identificar modos de atuação do Conselho frente à 
problemática que afeta a UC. 

Polo 8 
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Constata-se predominância da participação de representantes ligados ao poder 

público em cinco dos seis polos trabalhados. Apenas no Polo 6, no Núcleo Caraguatatuba 

do Parque Estadual da Serra do Mar, a presença da sociedade civil e do setor privado, na 

primeira rodada de encontros, foi maior (56%). Na média das proporções, observa-se que o 

poder público predomina com 63% das participações. 
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Comparando os dados deste gráfico da participação na 2ª rodada de encontros da 

FS observa-se um aumento significativo na proporção da participação do poder público: de 

63% na 1ª rodada para 72% na rodada seguinte. Houve sensível retração na participação 

da sociedade civil em quase todos os polos: no polo 1, de 46% para 25%; no polo 4, de 

34,6% para 20%; no polo 6 – onde havia predominância de presença de representantes da 

sociedade civil e do setor privado, de 56% para 46%; no polo 7, de 40% para 23%. No polo 

8, houve aumento na proporção – não necessariamente aumento de presenças – de 

representantes da sociedade civil: de 16,6% para 28%. 

 

 
 

26,6%

73%

Gráfico 23 - Proporcionalidade média de participação: 
Poder Público-Sociedade Civil -

2ª rodada

Sociedade civil e setor privado

Poder público

13,6%

34,4%

57,9%

16,7%

41,7%

86,4%

65,6%

42,1%

83,3%

58,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Polo 1 Polo 4 Polo 6 Polo 7 Polo 8

Gráfico 24 - Proporcionalidade de participação na 3ª rodada: 
Poder Público-Sociedade Civil

Poder público

Sociedade civil e setor privado



162 
 

 
 

Na 3ª rodada de encontros da FS observa-se um leve aumento na proporção da 

participação da sociedade civil e setor privado, de um modo geral, que passa de 26,6%, no 

2º encontro, para 32,8%, no 3º encontro. Porém este índice é ainda inferior ao 1º encontro, 

com 35%. Nos polos 4 e 8, o aumento de presença da sociedade civil e setor privado são 

mais significativos: no polo 4, passando de 20% para 34,4%; e no polo 8, saltando de 28%, 

no 2º encontro, para 41,7%, no 3º. No polo 1, no entanto, observamos um aumento de 

presença do poder público, algo que já havia ocorrido no encontro anterior: de 78,9% (2º 

encontro) para 86,4% (3º encontro). 
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Gráfico 25 - Proporcionalidade média de participação: 
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É nítida a maioria absoluta de representes de órgãos públicos no 4º encontro do 

polo 1. O poder público representou mais de 95% dos presentes ao encontro que definiu 

que ações empreender para enfrentar as causas escolhidas com maior de participação da 

sociedade civil e setor produtivo. 

Ainda assim, mais dois indicadores apontam para, entre estes dois setores, 

predominância da sociedade civil organizada: 74% de representantes da sociedade civil e 

26% do setor produtivo. 

 

2.3 Compreensão/opinião da/sobre a proposta 
2.3.1 Comentários, questionamentos sobre a proposta 

Universo: 96 participantes na rodada 
Amostra: 65 respondentes à questão 

 

Para o indicador 2.3.1 "Comentários, questionamentos sobre a proposta", houve a 

pergunta: "em sua opinião, quais os aspectos que você destaca no trabalho desenvolvido 

que contribuem, ou não, para o papel do Conselho?", as respostas foram organizadas como 

pertencentes às seguintes categorias:  

Quadro 16 – Descrições das categorias definidas no tratamento das informações obtidas com as fichas de 
avaliação dos participantes para o indicador 2.3.1 “Comentários, questionamentos sobre a proposta”. 

Denominação da 
categoria 

Descrição da categoria 

Aspectos 
valorizam a construção, pela 
FS, de um espaço para a 

Expressão e diálogo 

Contém aspectos que valorizam o encontro, o reconhecimento de 
diferenças, situações de diálogo e troca de experiência, além de situações nas 

quais a expressão é livre e aberta a todos. Termos ou expressões-chave: 
debate, troca, diversidade, opiniões, aproximação entre os envolvidos entre 

outros que tenham o mesmo sentido. 
Aspectos que 

valorizam a Compreensão 
(sobre diferentes temas) 
proporcionada pela FS 

Contém aspectos que valorizam descobertas, conhecimentos novos 
ou ampliados. Expressões-chave: ampliar 

entendimento/compreensão/conhecimento; consideração à complexidade de 
um tema, conhecer, descobrir, novas ideias entre outros no mesmo sentido. 

Aspectos que 
valorizam a Mobilização 

promovida pela FS 

Contém aspectos que valorizam algum tipo de incentivo, fomento, 
promoção etc. de possibilidades de agir. Termos ou expressões: pôr em 

prática, engajamento, agir (ou algo que implique em agir) entre outros com o 
mesmo sentido. 

Aspectos que 
valorizam a Orientação que 

Contém aspectos que valorizam compreensão de que a FS contribui 
para orientar ou mesmo oferece instrumentos para que os Conselhos 

8,7%

91,3%

Gráfico 27 - Proporcionalidade média de participação: 
Poder Público-Sociedade Civil  e setor privado

- 4ª rodada (polo 1)

Sociedade civil e setor privado

Poder público



164 
 

a dinâmica da FS 
proporcionou 

construam orientações próprias. Termos ou expressões: nortear, orientar, 
rumo, direção, apontar entre outras no mesmo sentido. 

Aspectos que 
valorizam a Organização 
(de ideias, compreensões, 
competências, atribuições, 

ações etc.) que foi 
incentivada pela FS 

Contém aspectos que valorizam a FS como criadora de situações e 
fornecedora de instrumento que ajudam a organizar ideias, percepções e 
facilitam a tomada de decisões. Termos ou expressões: organizar, pensar 
estrategicamente, planejar, compor diagnósticos entre outros que guardem 
relação com métodos e técnicas de planejamento como organização de 

pessoas, ideias e decisões. 
 

 
 

As respostas obtidas e ilustradas no gráfico acima se constituem, 

predominantemente, da valorização da FS em seu potencial de criar uma dinâmica que 

possibilita maior apreensão (sobre a UC, sobre o Conselho etc.) (27%), um espaço que 

incentiva a expressão e o diálogo (23%) entre diferentes agentes sociais, bem como um 

processo mobilizador (23%).  Observa-se que o entendimento predominante por parte dos 

participantes sobre a s contribuições da FS identifica-se muito com a ideia de um espaço de 

expressão e de diálogo que subsidia e proporciona uma ampliação da compreensão sobre 

diferentes temas e aspectos sobre a UC, sua gestão e o Conselho. Tão ou mais importante 

que as duas contribuições mencionadas, há aquela que sugere o fomento à mobilização 

dos participantes em Conselhos Gestores, também com 23% das respostas. 

Ainda assim, acompanhando a predominância mencionada acima, outros aspectos 

foram destacados, mais identificados com a orientação (14%) e com a organização (13%). 

Um mapa, a seguir, auxilia na observação destes dados pelos polos da FS no 

estado em 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23%

27%23%
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Gráfico 28 - Critério 2.3 compreensão/opinião da/sobre a proposta -
Aspectos da FS que contribuem, ou não, para o papel do Conselho 

estão ligados:

à expressão e diálogo

à compreensão

à mobilização
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Mapa 2 – Mapa do estado com a localização, por polos, das proporções obtidas no tratamento de respostas 
sobre o indicador 2.3 da Matriz Lógica de Avaliação. 

 
Fonte: CFA/SMA-SP, 2014. 

 

Conclusão: a FS contribuiu à atuação dos Conselhos Gestores envolvidos, 

principalmente, como um espaço a valorizar a expressão e o diálogo entre diferentes 

agentes sociais e perspectivas, contribuindo para uma compreensão ampliada - e coletiva - 

sobre determinado problema, além de mobilizar os envolvidos a elaborarem e executarem 

planos de ação. A FS também contribuiu, embora em menor proporção, com o 

compartilhamento - e experimentação prática - de técnicas, procedimentos e posturas 

relativas à organização e orientação (definição de rumos, com objetividade) da atuação dos 

Conselhos e conselheiros. 

 

2.3.2 Atendimento aos encaminhamentos feitos aos Gestores 
 
O primeiro encaminhamento feito aos gestores, antes de se deslocarem à reunião 

que houve no Núcleo Águas Claras, no Parque Estadual da Cantareira, foi responder a um 

questionário sobre seus respectivos Conselhos. As quinze questões, todas abertas, tiveram 

a finalidade de subsidiar um melhor conhecimento sobre a composição e funcionamento 

dos Conselhos. Houve resposta de todos os gestores, que na sequência ainda 

encaminharam cópias dos regimentos internos dos Conselhos. 
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Outro conjunto de encaminhamentos solicitado aos gestores ocorreu também em 

maio de 2013, na ocasião do encontro com as UC indicadas a participar da FS. Na 

oportunidade, o encaminhamento àqueles que responderam positivamente à proposta foi: 

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) Verificar viabilidade do calendário juntos ao respectivo Conselho. 

O quarto pedido foi sendo atendido à medida em que a própria Fundação Florestal, 

integrante do Grupo de Trabalho da FS, fazia os contatos e verificava, junto aos gestores, 

as datas possíveis para os três encontros previstos na proposta. 

Os outros três pedidos foram atendidos parcialmente, com praticamente todos os 

gestores não tendo conseguido apresentar o SIM e a FS aos seus conselheiros. As razões 

variam, mas giram em torno do baixo grau de apropriação sobre o SIM61 e mais ainda da 

FS, acrescida ao tempo passado entre a demanda e encontros seguintes com os 

Conselhos. 

A lacuna gerada pela impossibilidade de atendimento dos pedidos de familiarização 

de equipes e conselheiros com o SIM e a FS acabou por ser preenchida com reuniões dos 

Conselhos nas quais a equipe CFA se deslocava até os Conselhos. Como um item de 

pauta, tanto o SIM como a FS foram apresentados, por vezes contextualizados por 

exposições sobre a SMA e a CFA. Tal atitude gerou efeitos positivos por possibilitar contato 

antecipado com os Conselhos e observação in loco de sua dinâmica, composição e 

posturas diante de órgão do sistema ambiental. Foi positivo também por garantir 

conhecimento prévio sobre a FS e seu contexto institucional. No entanto, não foi 

determinante para bons resultados (participação e envolvimento) de participantes nos três 

encontros posteriores. 

Outra demanda apresentada aos gestores se referiu ao contato e articulação com 

os conselheiros e demais participantes. Foi comum haver dificuldades na comunicação 

entre a UC e os participantes. Até hoje há informações de que nenhum participante recebeu 

convite, nem mesmo material com as apresentações e produtos prozidos nos encontros 

realizados. Neste sentido, uma das estratégias adotadas pela equipe foi disponibilizar todo 

                                                           
61 Na época (1º semestre de 2013) o SIM havia acabado de ser apresentado, gerando ainda inúmeras dúvidas 
e questionamentos. 
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o material na página da Formação Socioambiental no SIGAM, dando acesso aberto e livre a 

todos os interessados. Embora esta medida tenha sido adotada, há o reconhecimento de 

que nem todos os conselheiros ou participantes da FS têm acesso, com facilidade, aos 

meios disponibilizados via rede mundial de computadores (internet). 

 
2.3.3 Opiniões, leitura, posicionamento dos conselheiros e gestores acerca da FS 

(em seu sentido, proposta metodológica e objetivos). 
Universo: 96 participantes na rodada 
Amostra: 58 respondentes à questão 

 

 
 

Como questão ligada ao indicador 2.3.3 "Opiniões, leitura, posicionamento dos 

conselheiros e gestores acerca da FS (em seu sentido, proposta metodológica e objetivos)", 

optamos por perguntar sobre as expectativas para o encontro seguinte. A justificativa 

desta opção apoia-se na intenção de compreendermos o sentido que estaria sendo 

atribuído à abordagem dos temas que tratavam de participação, de diálogo e complexidade 

(1º encontro), atrelada à necessidade de organizar ideias e compreensões sobre 

determinado problema (foco do 2º encontro).  

De acordo com os padrões identificados, as respostas foram categorizadas em:  

 

Quadro 17 - Descrições das categorias definidas no tratamento das informações obtidas com as fichas de 
avaliação dos participantes para o indicador 2.3.3 “Opiniões, leitura, posicionamento dos conselheiros e 
gestores acerca da FS (em seu sentido, proposta metodológica e objetivos)”. 

Denominação da categoria Descrição da categoria 

Expectativas de 
Resultados/efetividade  

Contém termos/expressões que apontam para a espera por 
resultados concretos, que todo o trabalho de planejamento "saia do 

papel" e assim por diante. 

Expectativas relacionadas 
a uma Maior compreensão 

Contém termos/expressões que apontam para a espera por 
maior compreensão, mais informações, maior entendimento etc. (seja 

da FS, seja sobre a UC, sua gestão). 
Expectativas relativas à 

possibilidade de Maior expressão e 
diálogo  

Contém termos/expressões que apontam para a espera por 
mais espaços/tempo para se expressar, dialogar/debater/decidir. 

Expectativas de Maior Contém termos/expressões que apontam para a espera por 

59%20%

5%
17%

Gráfico 28 - Critério 2.3 compreensão/opinião da/sobre a proposta -
Expectativas para o encontro seguinte

Resultados/efetividade

Maior compreensão

Maior expressão e diálogo

Maior participação
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participação  mais pessoas presentes. 
 

Ao observarmos as respostas, os padrões identificados referem-se a expectativas 

predominantemente voltadas aos resultados daquele processo proporcionado pela FS (até 

ali, marcado pelo reconhecimento de diferenças e compartilhamento e organização destas 

leituras) (59%). Para 20% dos respondentes, a expectativa era de ainda ampliar a 

compreensão sobre a proposta, sobre a gestão e sobre o próprio Conselho. Para 17% das 

respostas, o padrão observado foi de expectativas por maior participação de outros 

agentes (em diferentes falas, participantes de alguns polos ressentiram-se da ausência de 

agentes sociais representados nos Conselhos). Por fim, 5% das respostas foram 

classificadas como expectativas relacionadas à maior expressão e diálogo, seja sua 

manutenção, seja sua ampliação. 

O mapa a seguir apresenta os mesmos dados, distribuídos por polo no estado. 

 

Mapa 3 - Mapa do estado com a localização, por polos, das proporções obtidas no tratamento de respostas 
sobre o indicador 2.3 da Matriz Lógica de Avaliação. 

Fonte: CFA/SMA-SP, 2014. 
 

Para este mesmo indicador outra variável foi pesquisada, a partir da pergunta: “Do 

que você sentiu mais falta neste percurso da Formação Socioambiental?”. 



169 
 

A seguir, o gráfico e respectiva interpretação relativos à pergunta realizada aos 

participantes na forma de questão aberta, em ficha de avaliação entregue ao final do 

terceiro encontro da FS. 

Seguem as categorias emersas das respostas. 

Quadro 18 - Descrições das categorias definidas no tratamento das informações obtidas com as fichas de 
avaliação dos participantes para a pergunta: “do que sentiu falta na FS?”. 

Denominação da categoria Descrição da categoria 

Avaliação positiva 
Apontamentos relativos à questão das informações, 

conteúdos, técnicas, equipamentos e recursos utilizados na FS. 

Representatividade/partic
ipação 

Apontamentos relativos à questão dos presentes: poucos 
presentes, poucos conselheiros titulares, poucos representantes de 

algum setor, pouco envolvimento etc. 

Resultados da FS 
Apontamentos relativos à questão do resultado alcançado no 

último encontro da FS. 

Comunicação 
Apontamentos relativos à questão da comunicação entre 

organização e participantes. 

Opções metodológicas 
Apontamentos relativos à questão das informações, 

conteúdos, técnicas, equipamentos e recursos utilizados na FS. 
Registro sem avaliação  

Universo: 112 participantes na rodada 
Amostra: 57 respondentes à questão 

 

 
 

Nota-se que a questão da representatividade/participação foi a ausência mais 

percebida (44% das respostas). Na sequência, observações denotando alguma ausência 

relacionada às opções metodológicas (26%), recorrentemente, em específico, ligadas aos 

recursos utilizados. Na esteira de respostas contendo ausências, 8% referem-se à falta de 

resultados “mais efetivos”, “mais concretos”, mais “práticos”, e 3% relativos a problemas de 

comunicação (convite e divulgação). 19% das respostas foram categorizadas como 

“avaliação positiva” (11%) e algum registro do participante sem avaliação alguma (8%). 

A seguir, um mapa ilustrando o que os participantes sentiram mais falta ao longo da 

FS. 
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Gráfico 29 - Do que os participantes 
sentiram falta
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Mapa 4 -  Mapa do estado com a localização, por polos, das proporções obtidas no tratamento de respostas à 
pergunta sobre o que os participantes sentiram falta na FS. 

 
Fonte: CFA/SMA-SP, 2014. 

 

2.4 Compreensão dos temas trabalhados 
2.4.1 Comentários, dúvidas a cada tema, de cada oficina 
 

Comentários recorrentes: o trabalho contribuiu para o estabelecimento de rumos 

aos Conselhos; maior sentido à participação no Conselho de uma UC. 

Dúvida recorrente: nos espaços onde os Conselhos ainda não estavam 

formalizados, como levar o plano de ações adiante. 

 
2.4.2 Atendimento aos encaminhamentos feitos 
 

Em todos os encontros foi possível observar que os participantes que estiveram 

presentes no encontro anterior e receberam instruções para trazerem determinadas 

reflexões corresponderam à solicitação. Ainda assim, a equipe condutora dos trabalhos 

optou por resgatar os pontos principais dos encontros anteriores. 

2.4.3 Metas da proposta atendidas 
 
O projeto estabeleceu duas metas a serem buscadas: 1) os Conselhos de cada 

polo construírem um plano de ações; 2) os Conselhos trabalhados absorverem as técnicas 

e darem sequência à execução das ações planejadas. 
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A primeira meta foi atingida em todos os polos nos quais o trabalho foi concluído. Já 

a segunda meta demanda uma investigação posterior ao término da FS. 

 

2.4.4 Resultados (produção dos Conselhos) correspondentes aos objetivos da 
proposta 

 

Como será mais bem exposto no capítulo seguinte, com as análises sobre os 

resultados alcançados, pôde-se observar que a produção dos Conselhos, no que se refere 

à compreensão da problemática socioambiental do território das UCs foi alcançada de 

maneira satisfatória, com base nas opções conceituais e teóricas do trabalho. Em síntese, 

foi possível perceber o deslocamento consciente do reconhecimento de problemas 

ambientais como manifestações, nas UCs, de causas estruturais de ordem social, 

econômica, histórica, política cultural etc. 

Quanto à escolha de causas a serem enfrentadas pela atuação planejada dos 

Conselhos, uma constatação foi um evidente distanciamento nas proporções entre aquelas 

causas reconhecidas como predominantes e aquelas escolhidas para o enfrentamento. 

No que se refere às ações, são notáveis os avanços no sentido de os próprios 

Conselhos estabelecerem rumos para suas atuações na gestão ambiental, não somente 

das UCs, mas dos territórios que as envolvem. 

Um fato relevante a ser denotado sobre o material produzido, foi a utilização do 

mesmo para elaboração de um Termo de Referência para contratação da elaboração do 

Plano de Manejo para uma das UCs envolvidas, no caso o Parque Estadual de Itaberaba. 

Este fato, embora pontual, demonstra as possibilidades de utilização dos mapeamentos 

realizados pelo Conselho sobre o território da UC como relevantes e a serem considerados 

no âmbito do desenvolvimento de políticas para a sua gestão. 

 
2.5 Condições para trabalhar (deslocamento, espaços cedidos etc.) 
2.5.1 Disponibilidade de carro/diárias SMA 
 

Para todos os deslocamentos houve disponibilidade de recursos para diárias e 

carros para a equipe viajar. 

 
2.5.2 Existência de condições para público participar 
 
Não houve registros de dificuldades significativas para o público participar. As 

exceções ficam por conta de dois polos: 7 (Cubatão) e 8 (Cananéia). No polo 7 os 

encontros foram dentro da sede do parque, considerada por muitos participantes distante e 
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de difícil acesso. No polo 8 há o caso de comunidades rurais estabelecidas em locais de 

difícil acesso. Contudo, em ambos os casos não houve cancelamento ou reagendamento 

por conta de tais características. 

 
2.5.3 Existência de espaços para os encontros/oficinas 
 
Espaços e infraestrutura satisfatória em todos os encontros. 
 
2.5.4 Disponibilidade de alimentação 
 

Não houve necessidade de alimentação para os encontros, uma vez que a 

metodologia foi adequada para prescindir de 6 horas por encontro, passando-os para uma 

carga horária de 4 horas. No caso do polo 6 (Caraguatatuba), houve a opção do Conselho 

por manter o horário de parte da manhã, almoço e parte da tarde. No caso, o parque 

dispunha de recursos para almoço e serviço de café. 

Nos casos dos polos 1 e 4 (Atibaia e Dracena) os parques envolvidos também 

dispuseram de serviço de contratação de lanches para as pausas para o café, em todos os 

encontros. Nos demais polos, a CFA disponibilizou minimamente biscoitos e sucos para 

complementarem o café e chá oferecidos por parte das UCs. 

2.6 Opções metodológicas da FS 
2.6.1 Pertinência dos conteúdos/temas trabalhados 

Universo: 148 participantes na rodada 
Amostra: 99 respondentes à questão 

 
Gráficos 30 a 34 – Proporção de atribuição de importância aos temas abordados na FS. 
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De modo geral, os temas foram considerados “muito importantes” pela maioria 

absoluta dos participantes que responderam às fichas entregues ao final do primeiro 

encontro. Nela, perguntava-se o grau de importância atribuído a cada tema. A intenção foi 

avaliar a pertinência do tema, não qualificar sua abordagem dada pela equipe. 

O tema "representações sociais de meio ambiente” foi o que apresentou maior 

variação nos graus de importância. Ainda assim, 5% o consideraram "pouco importante". O 

tema "gestão ambiental” foi o que recebeu maior proporção de atribuições de grau mais 

elevado: "muito importante". 

2.6.2 Eficácia das técnicas empregadas 
 

Consideram técnicas empregadas:  

a) linguagem utilizada (buscou torná-la acessível a um público heterogêneo, mas 

sem abrir mão de termos técnicos das diferentes áreas com as quais a proposta dialogou. A 

opção sempre foi a de dizer o termo "desconhecido" e, logo na sequência, dar exemplos, 

explicá-lo, conceituá-lo etc.);  

b) recursos, que são as técnicas, equipamentos e materiais utilizados em cada 

encontro.  

A seguir são expostos, a cada rodada de encontros, a sistematização dos 

resultados das respostas que se relacionam à eficácia das técnicas empregadas, levando 

em conta o universo de participantes e a amostra de respostas obtidas por meio das fichas 

de coleta de evidências.  
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1ª rodada de encontros (e1) 
Universo: 148 participantes na rodada 

Amostra: 99 respondentes à questão 

 
Gráficos 35 a 39 – Proporções de avaliação sobre as técnicas empregadas nos primeiros encontros da FS. 

 
 

No que se refere à 1ª rodada de encontros, as técnicas empregadas podem ser 

consideradas adequadas, tendo em vista o retorno dado pelos participantes. 91% para 

linguagem adequada e 92% para recursos adequados.  

 

 
 

Variáveis "auxiliares" como "clareza", "utilidade" e "complexidade" reforçam os 

indicadores positivos de pertinência. No geral, 80% dos respondentes consideram úteis as 

exposições e atividades, embora clareza e complexidade sugerem a necessidade de maior 

atenção por parte da equipe organizadora (obtiveram substanciais índices "médios", sendo 

31% para "média clareza" e 74% de "média e alta complexidade"). OBS.: embora as 

atividades (com as técnicas escolhidas) tenham sido avaliadas como sendo de média e alta 

complexidade, houve comentários que justificam tal avaliação. Dão conta de que a temática 

socioambiental é, de maneira geral, complexa. Houve comentários como: “(...) os temas são 
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diversos e apesar de complexo existem muitas coisas que dão pra entender”; “(...) 

atividades complexas, mas o tema meio ambiente é complexo. 

Outra observação: considerando individualmente cada polo, há um padrão refletido 

no total geral (TG), objeto da análise acima. Contudo, o polo 5 se afasta ligeiramente do 

padrão de avaliações. O contexto no qual ocorreu o único encontro possível (o 1º) foi 

marcado por frequentes trocas de gestores do MONA Pedra do Baú e demonstração de 

insatisfação da sociedade civil (proprietários de terras internas ao território do MONA) com o 

Estado e, especialmente com a SMA e FF. Ao considerarmos isso, podemos construir a 

hipótese de que a compreensão dos participantes em relação à FS é bastante sensível à 

relação que têm com o Estado. 

É válida a ideia de buscarmos, no mínimo, o polo que se diferencia bastante das 

proporções do Total geral, em uma ou mais variáveis.  

 
 

2ª rodada de encontros (e2) 
Universo: 96 participantes na rodada 
Amostra: 64respondentes à questão 

 
Gráficos 40 a 44 – Proporções de avaliação sobre as técnicas empregadas nos segundos encontros da FS. 

 
 

Quanto à 2ª rodada de encontros, as técnicas empregadas podem ser consideradas 

adequadas, tendo em vista o retorno dado pelos participantes. 92% para linguagem 

adequada e 98% para recursos adequados. 
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Variáveis "auxiliares" como "clareza", "utilidade" e "complexidade" reforçam os 

indicadores positivos de pertinência. No geral, 83% dos respondentes consideram úteis as 

exposições e atividades, embora, novamente, clareza e complexidade sugerem a 

necessidade de maior atenção por parte da equipe organizadora (obtiveram substanciais 

índices "médios", sendo 27% para "média clareza" e 95% de "média e alta complexidade"). 

OBS.: embora as atividades (com as técnicas escolhidas) tenham sido avaliadas como 

sendo de média e alta complexidade, houve comentários que justificam tal avaliação. dão 

conta de que a temática socioambiental é, de maneira geral, complexa. 

 

3ª rodada de encontros (e3) 
Universo: 112 participantes na rodada 
Amostra: 85 respondentes à questão 

 
Gráficos 45 a 48 – Proporções de avaliação sobre as técnicas empregadas nos terceiros encontros da FS. 

 
 

Em relação à 3ª rodada de encontros, as técnicas empregadas podem ser 

consideradas adequadas, tendo em vista o retorno dado pelos participantes. 97% para 

linguagem adequada e 95% para recursos adequados. Com relação aos recursos, houve 
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apontamentos sugestivos na 3ª rodada que podem ser incorporados nas opções 

metodológicas da FS, como, por exemplo, um uso mais efetivo de mapas e materiais 

similares para contextualização local e regional de determinada UC e respectivos problemas 

de fiscalização. Na época de consolidação desta edição da FS não tínhamos à disposição 

uma quantidade expressiva de dados ilustrados em imagens de satélite que pudessem ser 

utilizadas com os Conselhos. Para edições futuras, é provável que estes dados já estejam 

disponíveis em virtude da operacionalização do SIM. Isso pode auxiliar de maneira 

consistente a disseminação tanto da ideia de fiscalização em UC, como também de planejá-

la com base em dados gerados pelas próprias UCs, juntamente com a PAmb. 

 
 

 

 
 

Variáveis "auxiliares" como "clareza", "utilidade" e "complexidade" reforçam os 

indicadores positivos de pertinência. No geral, 83% dos respondentes consideram úteis as 

exposições e atividades, embora clareza e complexidade ainda apontem a necessidade de 

maior atenção por parte da equipe organizadora (obtiveram substanciais índices "médios", 

sendo 21% para "média clareza" e consistentes 93% de "média e alta complexidade"). 

OBS.: embora as atividades (com as técnicas escolhidas) tenham sido avaliadas como 

sendo de média e alta complexidade, houve comentários que justificam tal avaliação. dão 

conta de que a temática socioambiental é, de maneira geral, complexa. 
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2.6.3 Tempo: duração da formação; carga horária; periodicidade dos encontros 

 

Considera-se a variável "tempo" constituída por:  

a) a delimitação dos períodos e organização do tempo e de abordagem de cada 

tema;  

b) dinâmicas de produção das oficinas;  

c) intervalo entre os encontros (periodicidade); 

d) duração da FS.  

 

Para a exposição dos resultados referentes ao “tempo” consideramos os dados 

gerados nos três encontros realizados, bem como o universo de participantes e a amostra 

dos respondentes às fichas de registro de evidências em cada um dos encontros. 

 
Nas três rodadas de encontros (e1; e2; e3) 

e1.Universo: 148 participantes na rodada 
Amostra: 99 respondentes à questão 

 
e2.Universo: 96 participantes na rodada 

Amostra: 64 respondentes à questão 
 

e3.Universo: 112 participantes na rodada 
Amostra: 85 respondentes à questão 

 
 
 

Gráficos 49 a 51 – Proporções de avaliação sobre a variável “tempo”. 

 
 
Observa-se uma sutil variação positiva na avaliação do tempo entre os encontros 1 

e 2 (de 75% para 80% de avaliação do tempo dedicado às atividades como “adequado”. No 
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terceiro encontro, no entanto, além de diminuir tal avaliação positiva a um patamar menor 

que da primeira rodada (72%), a avaliação negativa aumenta substancialmente: tempo 

dedicado às atividades “pouco adequado” – 31%; e surge, com 7% das respostas, o tempo 

considerado “inadequado”. Durante a execução da FS, em função do tempo disponível para 

a realização das atividades, houve a necessidade de alteração da programação dos 

encontros, ou a inserção, como no caso do polo 1, de um quarto encontro para finalizar as 

atividades previstas. No terceiro encontro de FS também identificamos a necessidade de 

priorizar as ações a serem detalhadas pelos Conselhos, a fim de dar conta de finalizar os 

planos de ação e concluir a FS, o que coaduna com as avaliações apresentadas. 

Outro levantamento, especificamente sobre o tempo, será exposto a seguir, refere-

se à duração, carga horária e periodicidade dos encontros. Este levantamento foi realizado 

apenas na terceira rodada de encontros (no caso do polo 1, no quarto e último encontro), ao 

final do ciclo nos polos. 

 
Último encontro (3º ou 4º encontro) 
 

Universo: 112 participantes na rodada 
Amostra: 68 respondentes à questão 

 

Gráficos 52 a 54 – Proporções de avaliação sobre o detalhamento da variável “tempo”. 

 
 
Os gráficos ilustram que a maior proporção de respostas (em média 70%), para 

todas as variáveis deste indicador, aponta para uma avaliação positiva do tempo, no que se 

refere à duração, à carga horária e à periodicidade dos encontros da FS. Contudo, 

considerando o teor dos comentários (integrados às planilhas de cálculos das proporções e 
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gráficos), somado à proporção de avaliações negativas (entre 25% e 28% de “pouco 

adequado” e “inadequado”), ressalta-se a necessidade de repensar as medidas destas três 

variáveis de opções metodológicas. 

2.7 Aderência de parceiros à execução da proposta e envolvimento 
2.7.1 Atendimentos a demandas, presença e participação nos encontros 
 
Todas as solicitações feitas aos parceiros foram atendidas. 

Quanto à presença, pudemos contar com a presença de representações da FF em 

todos os encontros, chegando, inclusive, a haver a participação de gerentes regionais e da 

Assistência Técnica de Educação Ambiental da Diretoria Executiva da FF em ao menos um 

encontro em todos os polos. 

Não pudemos contar com a presença e participação de um pequeno número de 

gestores em todos os encontros. Contudo, em praticamente 90% dos polos trabalhados 

houve presença efetiva e participação dos gestores envolvidos. 
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3 – Receptividade da proposta 
(para avaliarmos a pertinência da proposta em áreas mais ligadas à gestão e à fiscalização, 

o quanto foi compreendida e aceita pelos grupos aos quais a FS foi exposta como componente da 
gestão ambiental pública e estratégia de enfrentamento dos problemas de fiscalização nas UCs) 

 

3.1 Compreensão CFA 
3.1.1 Como colegas da CFA entendem a dimensão educadora do trabalho de 

fiscalização 
 

Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 

3.1.2 Como dirigentes da CFA entendem a dimensão educadora do trabalho de 
fiscalização 

 

Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 

3.1.3 Que expectativas há sobre esta dimensão e sobre a proposta 
 

Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 

3.2 Compreensão Grupo Gestor do SIM 
3.2.1 Identificam a existência de uma dimensão educadora no processo de 

fiscalização 
 

Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 

3.2.2 Como integrantes do Grupo Gestor entendem a dimensão educadora do 
trabalho de fiscalização 

 

Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 

3.2.3 Que expectativas há sobre esta dimensão e sobre a proposta 
 

Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 

3.3 Compreensão parceiros (FF, IF, IBt, PAmb) 
3.3.1 Identificam a existência de uma dimensão educadora no processo de 

fiscalização 
 

Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 
 

3.3.2 Como integrantes do GT FS SIM entendem a dimensão educadora do 
trabalho de fiscalização 

 

Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 
 

3.3.3 Que expectativas há sobre esta dimensão e sobre a proposta 
 

Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 



182 
 

3.4 Compreensão de diretores e gerentes FF 
3.4.1 Identificam a existência de uma dimensão educadora no processo de 

fiscalização 
 

Como mencionado no capítulo IV, as reuniões em que foram apresentados o 

andamento da FS e seus resultados parciais aos dirigentes da FF serviram como fonte de 

evidências sobre suas compreensões a respeito do trabalho. 

Pôde-se observar que os diretores e gerentes: 

• São sensíveis à importância de se trabalhar processos formativos, com os 

Conselhos, como aporte aos esforços de fiscalização ambiental em UC; 

• Compreendem que a FS qualifica e diferencia o SIM de outras iniciativas de 

organizar e integrar a fiscalização ambiental; 

• Apontam a consistência e efetividade da FS em decorrência dos 

indicadores positivos e respostas aos desafios surgidos no percurso. 

 

3.4.2 Como diretores e gerentes da FF entendem a dimensão educadora do 
trabalho de fiscalização 

 

Demonstraram entendê-la como alinhada a processos de articulação política, 

institucional e comunitária com vistas à gestão dos territórios nos quais se localizam as UC. 

Reconhecem, em algumas falas, até maior importância a trabalhos preventivos na 

fiscalização em contraposição àqueles de natureza repressiva (mais desgastantes nas 

relações entre Estado e sociedade e, mais especificamente, entre os órgãos gestores e 

comunidades), embora gerem resultados em prazos mais dilatados. 

 
 

3.4.3 Que expectativas há sobre esta dimensão e sobre a proposta 
 

Algumas observações se deram no sentido de manutenção e ampliação de escala 

dos trabalhos da FS, tornando-se parte efetiva dos esforços de se planejar a fiscalização no 

âmbito da SMA. 

 

3.5 Compreensão de Gestores 
3.5.1 Identificam a existência de uma dimensão educadora no processo de 

fiscalização 
Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 
 
3.5.2 Como gestores de UC entendem a dimensão educadora do trabalho de 

fiscalização 
Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

3.5.3 Que expectativas há sobre esta dimensão e sobre a FS 
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Informações não coletadas pelas razões expostas no capítulo III. 

 

3.6 Compreensão de conselheiros 
3.6.1 Identificação da existência de uma dimensão educadora no processo de 

fiscalização 
 
Sim. Maior compreensão sobre a gestão da UC, o papel do Conselho e suas formas 

de atuação; sobre a problemática socioambiental que envolve a UC e seu território; sobre o 

papel da fiscalização. 

Síntese com base nos indicadores: FS contribuiu criando espaço de expressão e 

diálogo, ampliando a compreensão e mobilizando à ação.  

 
3.6.2 Entendimento de conselheiros sobre a dimensão educadora do trabalho de 

fiscalização 
 
Síntese com base nos indicadores: educação como instrumento da fiscalização 

para esta atingir seus objetivos de conservação. 

 
3.6.3 Expectativas existentes sobre a dimensão educadora 

Universo: 112 participantes na rodada 
Amostra: 68 respondentes à questão 

 
Uma questão aberta abarcou os três indicadores (3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3): “Observando 

o percurso realizado, identifica alguma relação entre educação e fiscalização? Se sim, por 

favor, exponha qual a relação e o que espera dela. Se não, por favor, justifique”. 

Da mesma maneira com que foram tratadas respostas a outras questões abertas, a 

técnica utilizada para tabular e interpretar as informações obtidas foi a Análise de Conteúdo. 

Para tanto, as categorias identificadas nas respostas à pergunta exposta acima foram:  

 
Quadro 19 - Descrições das categorias definidas no tratamento das informações obtidas com as fichas de 
avaliação dos participantes para os indicadores 3.6.1, 3.6.2 e 3.6.3 

Denominação da 
categoria 

Descrição da categoria 

Educação em perspectiva 
instrumental 

Respostas que apontam para a educação com papel de servir a 
objetivos da gestão ambiental, especialmente da fiscalização. Educação 

para informar, para comunicar, com a finalidade de adequar as pessoas às 
regras (legislação ambiental). Educação para desenvolver o apoio à 

fiscalização. 

Alguma integração 
Respostas que sugerem algum tipo de integração entre educação e 

fiscalização, sem especificar que tipo de relação. 
Educação a mudar a 

fiscalização 
Respostas que indicam que a educação pode transformar a 

fiscalização, sem especificar de que forma. 
 

O gráfico a seguir ilustra a distribuição e recorrência destas três categorias no 

conjunto as respostas dadas pelos participantes. 
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É nítida a consistência da compreensão da educação como recurso da gestão 

ambiental, no caso, da fiscalização ambiental, para atingir objetivos já estabelecidos, com 

64% das respostas identificadas nesta categoria. Apontando que há alguma integração, 

sem contudo, expressar que tipo de relação existe entre fiscalização e educação. 

 
4 – Efetividade da proposta 

(para avaliarmos o alcance da proposta, ou seja, se a FS foi apropriada pelos participantes que 
tiveram acesso à metodologia) 

 

4.1 Planos elaborados 
4.1.1 Quantidade de planos elaborados 
 

8 dos 9 polos (88,9%) foram visitados ao menos uma vez. 

Em 1 dos 9 (0,11%) polos não houve agendamento. 

7 dos 9 (77,8%) polos desenvolveram parcial ou totalmente a proposta (polos 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8) 

No polo 3 realizamos o pré-encontro, em um aparte de cerca de vinte minutos em 

reunião ordinária do Conselho da Estação Ecológica de Angatuba, cujo ponto principal de 

pauta era referente às mudanças na legislação ambiental. 

No polo 5 realizamos o 1º encontro e, devido a mudanças na gestão das UC e da 

gerência regional do Vale do Paraíba (FF), não houve a confirmação do agendamento das 

demais datas. 

No polo 2 foi possível agendar em 2013 as duas primeiras oficinas. A terceira ficou 

por ser realizada em 2014. No entanto, em função de mudança na gestão da UC e o reflexo 

de tal mudança na mobilização dos conselheiros, outra estratégia de intervenção na UC 

deste polo vem sendo pensada pela SMA e UNESP-Rio Claro. 

Ao final do semestre, 5 planos de ação foram desenvolvidos. 

51 ações foram elencadas. 
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0
10%
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4.2.1 Variedade de intervenções (e possíveis padrões identificados) 
 

Antes de irmos diretamente às intervenções planejadas pelos Conselhos, torna-se 

relevante ilustrar as proporções alcançadas por determinadas categorias de causas 

levantadas. Com estas, serão comparadas as proporções das causas escolhidas. Por fim, 

nesta seção, serão expostas as proporções das categorias das ações apontadas pelos 

participantes na FS. 

Para buscar classificar as causas e encontrar padrões – no particular de cada polo 

e no geral, pelo estado – é sugerida a classificação a seguir. 

 

Quadro 20 - Descrições das categorias definidas no tratamento das informações obtidas a partir das causas 
levantadas e escolhidas pelas partipantes da FS. 

Denominação da 
categoria 

Descrição da categoria 

Causas de ordem social 
Aquelas que têm efeitos sociais em grupos sociais vulneráveis, 

assim como expressam dinâmicas sociais. 

Causas de ordem econômica 
Aquelas que têm motivações vinculadas a retorno financeiro, 

rentabilização, lucro e outras dinâmicas econômico-financeiras. São 
motivadas predominantemente por interesses econômicos. 

Causas de ordem política 
Aquelas que demandam uma compreensão das origens políticas, 

dos interesses envolvidos, assim como demandam intervenções também de 
ordem política para serem enfrentadas. 

Causas de ordem legal Aquelas motivadas pela legislação em vigor. 

Causas de ordem cultural 

Aquelas relativas a hábitos, tradições e mesmo aspectos ligados à 
educação (ou deficiência de informação, comunicação educação). São 
motivadas por falta de informação, deficiências comunicacionais e 

fragilidades educacionais, gerando comportamentos e compreensões 
incompatíveis com os objetivos de preservação da UC. 

Causas de ordem gestão da 
UC 

Por uma questão de competência e, também de atribuição. Isso 
não necessariamente significa que por ser de competência da gestão da UC 
lidar com a causa apontada, que se trata de uma exclusividade do gestor ou 

do órgão responsável. 

Causas de ordem fiscalização 
Aquelas que transcendem a gestão da UC e também dependem 

de diferentes órgãos, como a PMA e a CFA. 

Causas de ordem histórica 
Aquelas relacionadas a um – ou alguns – conhecimento 

historicamente consolidado. 
 

A finalidade de se constituir diferentes ordens de classificação das causas é 

possibilitar a identificação de eventuais padrões ou classificações que prevalecem em cada 

polo. A demarcação em cores serve para facilitar a visualização, observando a 

predominância pela coloração prevalecente. Ambas as finalidades apontam para a 

possibilidade de se comparar o que predomina entre as causas levantadas (percebidas pelo 

conjunto de participantes) e aquelas escolhidas para inspirar ações dos Conselhos. Isso 

pode sugerir aproximações ou distanciamento entre o que o próprio Conselho aponta como 

predominante e aquilo que entende como necessário enfrentar (seja por questões de 

competência, de prioridade etc.). 
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É importante ressaltar que as classificações acima não devem ser compreendidas 

como causas em si, mas sim como classes ou categorias que abrigam as causas. Desta 

forma, a gestão da UC não se configura como a causa de determinado problema, assim 

como a política, a economia ou a sociedade como um todo. Por um lado correríamos o risco 

de restringir o problema a um agente (no caso da gestão da UC); por outro lado, o risco se 

relaciona com a possibilidade – equivocada – de ampliar demais as causas, tornando-as 

abstratas (na contramão do exercício de buscar definir causas concretas e percebidas pelo 

coletivo dos Conselhos). A classificação das causas em diferentes “ordens” serve tão 

somente para ampliar, sim, o entendimento sobre as causas, mas sem perder de vista a 

necessidade de apontar o mínimo possível capaz de direcionar as ações dos Conselhos. 

Assim, muitas causas foram apontadas objetivamente, e o exercício de classificá-la em 

alguma “ordem” sugerida nesta análise amplia a perspectiva de compreensão e de ação: 

deixa-se de restringir a ação a uma vertente repressiva e punitiva e abre-se para ações 

articuladas com agentes sociais que podem desencadear processos de médio e longo 

prazos, nos campos da economia, da política, legal, cultural, social etc. 
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Outra maneira de representar as proporções entre as causas levantadas (figura 27) 

e aquelas escolhidas (figura 28) são expostas a seguir. Observa-se, pelo tamanho da fonte, 

predominância de causas de ordem social e econômica, ou socioeconômica, entre as 

causas levantadas. Por sua vez, entre as causas escolhidas observa-se a predominância 

das causas de ordem cultural. 
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Gráfico 57 - Causas levantadas P6
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Gráfico 58 - Causas escolhidas P6
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Gráfico 59 - Causas levantadas P7
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Gráfico 60 - Causas escolhidas P7
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Gráfico 61 - Causas levantadas P8
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Gráfico 62 - Causas escolhidas P8

Gestão da UC

Social

Econômica

Política

Cultural

Fiscalização

Legal

Histórica

15%

23%

18%

14%

13%

11%

4%
1% Grafico 63 - Causas levantadas

Gestão da UC

Social

Econômica

Política

Cultural

Fiscalização

Legal

Histórica

21%

14%

11%
11%

29%

14%

Gráfico 64 - Causas escolhidas

Gestão da UC

Social

Econômica

Política

Cultural

Fiscalização

Legal

Histórica



188 
 

Figura 27 - Representação das proporções entre causas levantadas pelos participantes da FS. 

 
 
Figura 28 - Representação das proporções entre as causas escolhidas pelos participantes da FS. 

 
 

A seguir, um mapa do estado demonstra a distribuição, nos polos da FS em 2013, 

das causas levantadas e aquelas escolhidas pelos participantes. 
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Mapa 5 - Mapa do estado com a localização, por polos, das proporções obtidas no tratamento de 
informações sobre as causas levantadas e aquelas escolhidas. 

 
Fonte: CFA/SMA-SP, 2014. 

 

Algumas observações sobre levantamento de causas: 

 

- 120 causas levantadas a partir de efeitos apontados, em grupos com 3 a 6 

integrantes. O apontamento de efeitos do problema escolhido serve tanto para ampliar a 

dimensão da compreensão do problema, como para criar uma “ponte” de reflexão sobre 

suas causas. Metodologicamente, apontar os efeitos torna mais objetivas as causas. Do 

ponto de vista da lógica, a ideia da técnica inspirada no MAPP é, uma vez reduzidos ou 

eliminados os efeitos observados do problema, este também deixa de ser percebido – ao 

menos naqueles efeitos que mais chamam a atenção dos participantes. 

- 12 causas escolhidas (10%) como prioritárias para os Conselhos iniciarem a 

construção de suas agendas voltadas ao enfrentamento de causas de problemas de 

fiscalização. 

No polo 1 foram levantadas 36 causas dos efeitos do problema de uso e ocupação 

irregulares, dos quais 8 foram escolhidas. Com a mediação e sugestões da equipe, foram 

identificadas similaridades entre as causas. Assim, estas foram agrupadas em 3 causas a 

serem trabalhadas. 

• Predominam no polo 1 causas que podem ser vinculadas à gestão do parque 

(44%), por uma questão de competência e, também de atribuição. Isso não 
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necessariamente significa que por ser de competência da gestão da UC lidar com a 

causa apontada, que se trata de uma exclusividade do gestor ou do órgão 

responsável. De modo que, ainda que classificada sob este rótulo “gestão da UC”, a 

causa pôde ser trabalhada pelos Conselhos deste polo. 

• Causas de ordem econômica (22%) vêm na sequência, seguidas de causas de 

ordem entendidas aqui como “políticas” (19,4%), ou seja, aquelas que demandam 

uma compreensão das origens políticas, dos interesses envolvidos, assim como 

demandam intervenções também de ordem política para serem enfrentadas. 

Causas de ordem social (aquelas que têm efeitos sociais em grupos sociais 

vulneráveis, assim como expressam dinâmicas sociais) aparecem em seguida 

(14%). Causas de ordem cultural também aparecem, embora em inferior proporção 

(menos de 1%). 

• No que se refere às causas escolhidas, 75% (três, das quatro escolhidas em 

definitivo), podem ser enquadradas como de relativas à gestão da UC (falta de 

plano de manejo, questão dos acessos e comunicação/informação – esta última 

também entendida aqui como sendo de ordem cultural). O restante (uma delas) 

reporta-se a questões de fiscalização (embora esta também seja realizada pela UC, 

é de responsabilidade de todo um sistema de fiscalização, do qual fazem parte 

outros órgãos, como a Polícia Militar Ambiental, a CFA e, eventualmente, agentes 

sociais locais – municipais). Comparando os padrões de causas levantadas e 

causas escolhidas, observa-se a tendência dos Conselhos do polo1 em 

direcionarem-se a dar apoio a ações identificadas – ou de responsabilidade mais 

próxima – da gestão das UCs (gestores e Fundação Florestal, no caso). No caso da 

causa relacionada à fiscalização, observa-se um indício de predisposição para 

sociedade civil e poderes públicos municipais (representados nas oficinas) em atuar 

de alguma forma no apoio à fiscalização. 

No polo 4 houve 15 causas levantadas para os efeitos percebidos do problema da 

pesca. Destas, 3 foram escolhidas para serem trabalhadas e darem origem a um plano de 

ação do Conselho. 

• Observam-se de forma destacada causas aqui tomadas como sendo de ordem 

cultural e relacionadas à gestão da UC, ou seja, aquelas relativas a hábitos, 

tradições e mesmo aspectos ligados à educação (ou deficiência de informação, 

comunicação educação). Causas de ordem cultural representam 26,5% do total 

levantado, ao lado de causas relacionadas com a gestão da UC, com a mesma 
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proporção. Causas de ordem econômica (aquelas motivadas predominantemente 

por interesses econômicos), ao lado de causas ligadas diretamente à fiscalização, 

causas de ordem política e causas de ordem social guardam proporção de 13,3%, 

seguidas de causa de ordem histórica (aquela relacionada a um – ou alguns – 

conhecimento historicamente consolidado), com 0,7%. 

• As causas escolhidas, em certa medida, refletem parte da proporcionalidade 

daquelas levantadas. Das 3 causas escolhidas, uma é de fiscalização, outra de 

ordem cultural e a terceira relacionada à gestão da UC. 

No polo 6 foram levantadas 18 causas de efeitos do problema de ocupação 

irregular. As escolhidas foram 7. Com a mediação e sugestão da equipe, por conta da 

afinidade entre algumas causas escolhidas, tornaram-se 3. 

• Proporcionalmente, observa-se recorrência de causas de ordem política e de ordem 

social (33,3%), seguidas daquelas de ordem econômica, de ordem cultural e 

diretamente ligadas à fiscalização (dependentes de diferentes órgãos, como a 

PAmb e a CFA), com 27,7%. Na sequência observam-se causas ligadas à gestão 

da UC (16,6%). Uma das causas levantadas foi considerada de ordem legal, ou 

seja, motivada pela legislação em vigor (0,5%). 

• Entre as 7 causas escolhidas e fundidas em 3, observam-se duas de ordem cultural 

e ao mesmo tempo relacionadas à gestão da UC (são causas motivadas por falta 

de informação, deficiências comunicacionais e fragilidades educacionais, gerando 

comportamentos e compreensões incompatíveis com os objetivos de preservação 

da UC; ao mesmo tempo, são causas que podem, em nosso entendimento, ter 

origens na necessidade de maior alcance dos esforços da gestão da UC em 

informar e comunicar-se com agentes sociais de seu território). A 3ª causa 

escolhida diz respeito à falta de políticas públicas, sendo classificada neste 

tratamento de informações coletadas em campo como de ordem política. Nota-se 

que, no processo de depuração das causas escolhidas (movimento de causas 

levantadas para escolhidas e deste para o agrupamento, os aspectos que 

relacionavam as causas diretamente com a fiscalização) perderam força. Causas 

como “deficiência do Estado” e “ falta de integração dos órgãos de fiscalização” não 

aparecem explicitamente na causa já agrupada – a causa de ordem política 

escolhida é escrita como “falta de políticas públicas”. 

No polo 7 foram levantadas 31 causas dos efeitos do problema de ocupação 

irregular, dos quais 6 foram escolhidos.  
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• Predominam no polo 7 causas que podem de ordem social (45%). Causas de 

ordem econômica e de ordem política vêm na sequência (26%), seguidas de 

causas de ordem entendidas aqui como de ordem cultural (22,5%). Causas 

relacionadas à fiscalização (que transcendem a gestão da UC e por isso foram, 

classificadas especificamente desta forma) perfazem 19,3% do levantamento feito 

pelo Conselho deste polo 7. Já causas que aqui foram relacionadas 

especificamente com a gestão da UC somam 13%. 

• No que se refere às 6 causas escolhidas, metade delas contém aspectos que nos 

permitem classificá-las como sendo de ordem social, sendo, destas 3, duas 

também de ordem econômica e uma também de ordem cultural. Assim, observam-

se duas causas escolhidas como de ordem socioeconômica e uma de ordem 

sociocultural. As outras 3 causas escolhidas guardam aspectos de ordem cultural, 

sendo uma também classificada como sendo de ordem política (tornando-se, assim, 

de ordem político-cultural); e outra também relacionada à gestão da UC (sendo, 

assim, interpretada para fins de análise nesta pesquisa, como ligada à insuficiência 

de informação e comunicação sobre a importância e o papel da UC, motivando 

hábitos, comportamentos e relacionamentos “comunidade-parque” incompatíveis 

com os objetivos de preservação da UC. 

• Uma das causas escolhidas diz respeito diretamente – e exclusivamente – à 

fiscalização. 

No polo 8 foram levantadas 20 causas dos efeitos do problema de [extração ilegal] 

do palmito [Jussara], dos quais 4 foram escolhidas. Com a mediação e sugestão da equipe, 

as quatro causas foram fundidas em uma só. O argumento da equipe apoiou-se em duas 

constatações: 1) haveria um “padrão” nas 4 causas escolhidas (todas apresentavam 

explicitamente aspectos de renda das famílias no entorno da UC (portanto, em nossa 

análise, causas de ordem social e econômica; 2) por ser um grupo relativamente pequeno – 

comparando com outros polos – haveria a possibilidade de todos se concentrarem em uma 

só causa (para posteriormente mapear agentes sociais e, na sequência, refletir, discutir e 

elencar ações necessárias ao enfrentamento da referida causa “única”.  

A causa foi definida como “desestruturação da renda familiar e a dificuldade de 

implantar alternativas no entorno da UC”. Esta causa ainda reúne característica de ordem 

política, em nossa análise, por ser potencialmente vinculada à existência ou não de políticas 

públicas direcionadas ao desenvolvimento com inserção das famílias que vivem na região.  
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• Predominam no polo 8 causas que pode de ordem social (60%). Causas de ordem 

econômica vêm logo em seguida (55%), seguidas de causas de ordem entendidas 

aqui como de ordem legal (30%). Causas que aqui foram relacionadas 

especificamente com a fiscalização somam 20% do levantamento feito pelo 

Conselho deste polo 8. Já causas de ordem cultural perfazem 15%. 

• No que se refere à causa escolhida, observa-se que os aspectos de ordem social, 

econômico e cultural foram mantidos. Aqueles mais identificados com a legislação 

(e assim, de ordem legal em nossa classificação) não se mantiveram. Isso sugere 

que as escolhas dos participantes tenderam para adequarem-se à legislação em 

vigor (entendida como restritiva) e buscarem alternativas aceitas pelas leis de 

restrição ao uso do solo na região. 

Os gráficos sobre as causas, principalmente aqueles com o total dos polos, ilustram 

que: 

1) As duas causas que mais prevalecem podem ser classificadas como sendo de 

ordem socioeconômica. São logo seguidas de causas ordenadas como vinculadas 

diretamente à gestão da UC (o que significa que são causas motivadas por alguma 

insuficiência ou que estejam relacionadas a competências e atribuições da gestão 

das UCs). 

2) Das causas escolhidas para orientar a construção de ações de intervenção dos 

Conselhos, com vistas a enfrentar o problema de fiscalização escolhido, se 

destacam aquelas causas que classificamos como sendo de ordem cultural. Ou 

seja, aquelas motivadas por hábitos, aspectos relativos à (falta de) informação, 

incompreensão e/ou desconhecimento da existência/importância da UC, práticas 

incompatíveis com os objetivos de preservação das UCs etc.  

Observando ambas as informações que os gráficos nos trazem, é de se considerar 

a diferença entre as causas mais reconhecidas e aquelas escolhidas. FATO observado: as 

causas mais reconhecidas (pela frequência com que foram apontadas no levantamento feito 

nas oficinas pelos Conselhos) não são aquelas escolhidas pelos mesmos Conselhos para 

demandar ações de enfrentamento. 

A questão emergente de tal constatação é: se partirmos do pressuposto de que a 

recorrência sugere o "peso" que aspectos sociais e econômicos têm em relação à 

existência do problema de fiscalização e suas manifestações (impactos negativos nas UCs), 

por que os Conselhos escolheram causas que não predominam no levantamento de ordem 

cultural? 
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Hipóteses a serem observadas: 

Durante a oficina, após o levantamento inicial das causas a partir do problema e 

dos descritores, no momento seguinte - isto é, no de selecionar as causas dentre todas 

inicialmente levantadas - foi apresentado um slide com uma sugestão/recomendação - 

"Devemos observar, entre as causas do problemas escolhido, aquelas que este Conselho 

tem condições de enfrentar, de alguma forma" - e algumas questões/orientações - "Temos 

como conhecer melhor estas causas? Intervir nestas causas depende principalmente do 

Conselho (tempo, recursos, capacidade, competência)? O Conselho teria controle sobre a 

intervenção (planejar, executar, avaliar)? É possível pensar na construção de alguma 

intervenção que impacte positivamente as causas?". 

Essa sugestão/recomendação/orientação direcionou, em alguma medida, a seleção 

das causas, serviu como uma espécie de funil, a partir do qual "sobraram" causas 

"menores" ou mais viáveis ao que compete ao Conselho, segundo o entendimento dos 

participantes da oficina? Se sim, é provável que os participantes entendem que as causas 

de ordem cultural estão ao alcance da atuação/intervenção efetiva do Conselho, ao 

contrário das causas de ordem socioeconômica. Ou o citado funil (no caso, o slide) não 

representou tanto assim, isto é, é provável que os participantes automaticamente 

escolheriam causas mais viáveis à atuação do Conselho independentemente da 

sugestão/recomendação/orientação contida no slide? 

Agora passemos ao tratamento dado às ações apontadas pelos Conselhos. 

A indicação das ações foi realizada na 3ª rodada de oficinas com os Conselhos das 

UCs de todos os polos trabalhados pela FS. Consistiu em organizar os participantes em 

grupos, com base nas causas do problema ambiental de fiscalização definido no encontro 

anterior. Cada grupo dedicou-se a refletir, discutir e propor que situação seria a ideal para 

cada causa, sugerindo sua superação. Na sequência, os grupos apontaram, após discutir, 

que ações seriam necessárias para o Conselho caminhar na direção da situação idealizada. 

Foram construídas 51 ações pelo conjunto dos Conselhos envolvidos em 2013 pela 

FS. Uma média de 5,1 ações para cada polo trabalhado. 

Tais ações foram listadas, por polo, para então procedermos no tratamento das 

informações ali contidas. Foram observados padrões, similaridades e apontadas categorias 

de ações, que são as seguintes: 
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Quadro 21 - Descrições das categorias definidas no tratamento das informações obtidas a partir das ações 
construídas pelos participantes da FS. 

Denominação da 
categoria 

Descrição da categoria 

Qualificação do Conselho 
Ações que se relacionam com a necessidade de 

instrumentalização dos conselheiros (no sentido de obter 
instrumentos, qualidades, conhecimento etc.). 

Recursos 
Ações que se relacionam com a busca e/ou interferência na 

destinação de recursos. 

Articulação 
Ações que se relacionam com a necessidade de se articular, 

firmar parcerias. 

Participação na 
gestão/fiscalização 

Ações que se relacionam com apoio/participação na 
gestão/fiscalização do território/UC. 

Informação/comunicação 

Ações que se relacionam com a necessidade de 
produzir/disseminar informações, seja para informar, seja para 

compor processos educativos (com evidente viés instrumental, como 
identificado no indicador...). 

Decisões de 
planejamento 

Ações que se relacionam diretamente com tomadas de 
decisão de planejamento da gestão do território/UC. 

Convite/solicitação 
Ações que se relacionam com convidar alguém ou solicitar 

algo. 

 

Obteve-se assim, os seguintes dados, expostos nos gráficos a seguir. 

 
Gráficos 53 a 58 – Proporções das categorias de ações identificadas em cada polo e no geral. 

  

  

25%

8%

8%
25%

17%

8%

8%

Ações polo 1

qualificação do Conselho

recursos

articulação

participação na 
gestão/fiscalização
informação/comunicação

decisões de planejamento

convite/solicitação

30%

10%
60%

Ações polo 4

qualificação do Conselho

recursos

articulação

participação na 
gestão/fiscalização
informação/comunicação

6%

50%

6%

19%

13%

6%

Ações polo 6

qualificação do Conselho

recursos

articulação

participação na 
gestão/fiscalização
informação/comunicação

decisões de planejamento

convite/solicitação

25%

38%

38%

Ações polo 7

qualificação do Conselho

recursos

articulação

participação na 
gestão/fiscalização

informação/comunicação



196 
 

 
 

Em mais um mapa ilustramos a distribuição das ações e suas principais 

características pelos polos no estado. 

 

Mapa 6 - Mapa do estado com a localização, por polos, das proporções obtidas no tratamento de 
informações sobre as ações planejadas pelos participantes. 

 
Fonte: CFA/SMA-SP, 2014. 

 
4.3 Utilização (ou intenção de utilização) da metodologia para abordar outras 

questões da UC, além de problemas ambientais de fiscalização 
4.3.1 Demonstrações de utilização (ou de intenção) da metodologia para abordar 

outras questões da UC, além de problemas ambientais de fiscalização 
Universo: 112 participantes na rodada 
Amostra: 68 respondentes à questão 

 

Para colher informações sobre a utilização ou intenção de utilizar a metodologia 

compartilhada pela FS (no caso, voltada a problemas de fiscalização) a outras dimensões 

da gestão das UCs e respectivos territórios, foi feita a pergunta: “Considerando o contato 

que teve com a proposta metodológica trabalhada, qual seja: 
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1. Definir problema ambiental (ponto de partida);  

2. Levantar seus efeitos e causas (diagnóstico);  

3. Mapear os agentes sociais a ser envolvidos (diagnóstico); 

4. Planejar intervenções para enfrentar as causas do problema que gera impacto na 

UC (planejamento), 

Acredita que seus procedimentos e técnicas são úteis ao envolvimento do Conselho 

com a fiscalização da UC? E a outras questões relativas à gestão da UC? Se sim, quais?”. 

As respostas foram organizadas e ilustradas confirme o gráfico a seguir. 

 

 
 

 

Observa-se que respostas positivas predominam, com 85% do total. Ou seja, mais 

de três quartos dos respondentes consideram úteis os procedimentos e técnicas 

compartilhadas na FS. No entanto, 15% indicam, nas respostas, outras possíveis utilizações 

nas demais dimensões de gestão das UCs e respectivos territórios. Significativos 19% das 

respostas não guardavam relação direta com a pergunta realizada. 

 

4.4 Significados do processo aos participantes 
4.4.1 Leitura dos participantes quanto à importância da proposta para sua atuação 

como conselheiro e agente social 
 

Como informação que corresponde a este indicador, podemos tomar por base 

as informações ilustradas no gráfico 28 do indicador 2.3.3 "Opiniões, leitura, 

posicionamento dos conselheiros e gestores acerca da FS (em seu sentido, proposta 

metodológica e objetivos)", optamos por perguntar sobre as expectativas para o encontro 

seguinte. 

Este gráfico apresenta que 44% dos participantes, maioria relativa dos 

respondentes, sentiu falta de maior representatividade nas participações na FS. Ou seja, 

perceberam não somente a ausência – parcial ou significativa de conselheiros, instituições 

15%

66%

19%
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Resposta indica outros usos

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos

Não responde à pergunta



198 
 

diversas (mesmo que não membros dos Conselhos) e inclusive de comunidades, como 

também a importância de estarem presentes. Esta constatação sugere a importância 

atribuída à FS pelos participantes das oficinas, considerando, ainda, o entendimento sobre 

o papel e atuação dos Conselhos (aqui podemos utilizar a informação trazida por um dos 

gráficos do indicador 4.4.2 “Leitura dos participantes quanto ao nível de aprendizagem” – 

gráfico 60), a seguir, no referido indicador de avaliação. Nele, observa-se que 77% dos 

respondentes consideraram como sendo “alto” o grau de aprendizagem sobre o “papel e 

atuação do Conselho”. 

Em havendo, predominantemente, alto grau de aprendizagem sobre o papel e 

atuação do Conselho e, também, significativa incidência de compreensão de ausência de 

conselheiros titulares – e outros agentes sociais considerados importantes para lidar com a 

problemática socioambiental das UCs – pode-se deduzir que houve, sim, uma leitura 

afirmativa sobre a importância da FS para a atuação dos Conselhos, por parte dos 

participantes respondentes. 

 

4.4.2 Leitura dos participantes quanto ao nível de aprendizagem 
Universo: 96 participantes na rodada 
Amostra: 56 respondentes à questão 

 
Para colher respostas relacionadas a este indicador, na ficha de avaliação do 

terceiro encontro da FS foi inserida uma questão: “Qual o grau que você atribui ao seu 

aprendizado sobre a proposta, no que se refere:” 

a) Ao papel e atuação do Conselho; 

b) À participação na gestão, a partir da fiscalização ambiental; 

c) Ao uso das técnicas e procedimentos; 

d) À compreensão sobre a dimensão dos problemas de fiscalização (causas, efeitos e 

agentes sociais); 

Os gráficos a seguir demonstram as respostas e o percentual que indica a 

incidência dos graus de aprendizagem dos participantes. 
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Graficos 60 a 63 – Proporções observadas sobre a avaliação dos participantes quanto ao nível de 
aprendizagem. 

   

 
 

4.4.3 Leitura dos participantes quanto à qualidade da proposta e de sua condução 
 

Para construir este indicador podemos utilizar dados e informações advindas do 

cruzamento dos seguintes indicadores já levantados pelo critério 2.6, sobre as opções 

metodológicas da FS: a) indicador 2.6.1 “Pertinência dos conteúdos/temas trabalhados”; b) 

2.6.3 “Tempo: duração da formação; carga horária”; periodicidade dos encontros; e pelo 

critério 4.4.2 “Leitura dos participantes quanto ao nível de aprendizagem”. 

Quanto à condução, tais indicadores subsidiam que houve uma leitura positiva 

quanto à condução da FS. 

Quanto à qualidade da proposta, considerando a busca por ampliar a compreensão 

dos participantes sobre o papel e atuação dos Conselhos; participação na gestão; uso das 

técnicas e compreensão da problemática de fiscalização e, ainda, obtendo índices de 70% 

em média de “alta aprendizagem”, podemos sustentar que houve o reconhecimento da 

qualidade da FS. 

 

4.4.4 Grau de apropriação da proposta (metodológica e de participação na gestão 
da UC). 

Universo: 96 participantes na rodada 
Amostra: 56 respondentes à questão 

 
Para termos maior proximidade com o significado que os participantes atribuem à FS, 

perguntamos no 2º encontro: "Você identifica algum aprendizado seu ou do grupo com este 
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processo? Se sim, o que? Se não, justifique, por favor.". O critério referente à pergunta é o 

4.4 (Significados do processo aos participantes) e o respectivo indicador: "4.4.2 Leitura 

dos participantes quanto ao nível de aprendizagem". Todos responderam positivamente. 

Portanto, o tratamento dos dados foi feito totalmente a partir de respostas sobre quais 

aprendizados os respondentes identificam. Diante das respostas abertas, o procedimento 

foi o mesmo: identificar padrões nas respostas e categorizá-las para subsidiar alguma 

interpretação das respostas. 

 

Quadro 22 -  Descrições das categorias definidas no tratamento das informações obtidas a partir de respostas 
dos participantes quanto ao aprendizado proporcionado pela FS. 
Denominação da categoria Descrição da categoria 

Maior compreensão 
Apresenta termos/expressões ligados ao reconhecimento de 

ampliação do entendimento, da compreensão, do conhecimento etc. 

Expressão e diálogo 
Apresenta termos/expressões ligados ao aprendizado sobre o 

necessário respeito, à importância de ouvir, se colocar no momento 
adequado, dialogar, entender outros pontos de vista etc. 

Orientação 
Apresenta termos/expressões ligados a apropriações de 

instrumentos e técnicas de procedimentos oferecidos pela FS. Geralmente 
iniciam com "aprendizado sobre como...". 

Articulação política e 
institucional 

Apresenta termos/expressões ligados à compreensão do necessário 
e possível relacionamento e comunicação entre diferentes agentes sociais 

(relação política e/ou institucional). 

Organização 
Apresenta termos/expressões ligados ao aprendizado sobre 

aspectos da metodologia (para organizar ideias, pontos de vista e decisões) 

Capacidade de agir 
Apresenta termos/expressões ligados ao aprendizado sobre o 

reconhecimento da possibilidade de o Conselho fazer algo prático apoiando a 
gestão da UC. 

Nenhum aprendizado 
Afirma explicitamente que a FS não proporcionou aprendizado 

algum 
 

 
 
 

O gráfico acima se refere à plataforma de avaliação sobre a efetividade da 

proposta. O objetivo desta plataforma é avaliar o alcance da proposta, ou seja, se a FS foi 

apropriada pelos participantes que tiveram acesso à metodologia. Observamos que, além 

de sabermos "se" houve apropriação da proposta (neste caso, tal como foi idealizada), 
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podemos saber "qual" foi a apropriação que os participantes respondentes fizeram da 

proposta (ou seja, como os participantes compreenderam a FS, numa leitura construída a 

partir de seus repertórios próprios, olhando para o percurso da FS). 

Os dados que o gráfico nos traz são: 36% apontaram que seu aprendizado pode 

ser classificado como relativo a uma maior compreensão (da UC, de seus problemas e 

dificuldades, sua gestão e sobre o Conselho). 23% tributam seu aprendizado ao contato 

com um espaço e situações que proporcionaram maior possibilidade de expressão e 

diálogo entre diferentes perspectivas e pontos de vista sobre um mesmo território e 

problema ambiental. 19% dos respondentes deram respostas que podem ser enquadradas 

como referentes a um aprendizado marcado por referências de orientação sobre o que  

fazer e como proceder. 9% deram respostas que foram classificadas, nesta pesquisa, como 

relacionada a um aprendizado sobre a necessidade e possibilidade de maior articulação 

política e institucional para lidar com o enfrentamento de causas - complexas - de 

problemas ambientais de fiscalização que impactam negativamente as UCs.  Na mesma 

proporção (9% das respostas) observa-se o aprendizado vinculado à possibilidade de 

organizar melhor, sejam as reuniões, discussões, ideias, o tempo, as decisões. 4% das 

respostas foram organizadas em identificação – ou descoberta/incentivo – à capacidade de 

agir" do Conselho e, especialmente, do conselheiro. Por fim, a categoria "nenhum 

aprendizado" (2%) . 

Observa-se, pelo gráfico, que o significado atribuído à FS pelos participantes 

respondentes aproxima-se muito dos aspectos destacados no primeiro gráfico. Isso, em 

princípio, demonstra coerência, mas pode também indicar que os respondentes entendem 

como mais marcantes, no que se refere à aprendizagem, aqueles aspectos que destacam 

(sendo o contrário também aceitável: destacam aquilo que percebem que "aprenderam" 

mais). 

É válida a ideia de buscarmos, no mínimo, o(s) polo que se diferencia(m) bastante 

das proporções do Total Geral, em uma ou mais variáveis. O critério para definir "bastante" 

pode ser a visibilidade da diferença, ou seja, se visivelmente as cores dos gráficos de 

determinado polo são diferentes (predominância de cores diversa do total geral, por 

exemplo). Uma possibilidade é termos também um mapa para cada variável, (expressão e 

diálogo, mais compreensão, maior participação etc.) de cada critério. Assim teremos em 

cada mapa a variação na predominância nas proporções, bem como as semelhanças.  

A seguir, um mapa ilustra a distribuição pelo estado de São Paulo das proporções 

de cada polo trabalhado pela FS em 2013. 
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Mapa 7 - Mapa do estado com a localização, por polos, das proporções obtidas no tratamento de 
informações sobre as respostas dos participantes quanto ao aprendizado proporcionado pela FS. 

 
Fonte: CFA/SMA-SP, 2014. 

 
5 – Impacto da proposta 

(para avaliarmos se houve desdobramentos das experimentações realizadas em cada Conselho) 
 

5.1 Desdobramentos das intervenções 
5.1.1 Resultados da avaliação das intervenções proposta pela metodologia (3º 

encontro) 
 
Em função da situação de alguns Conselhos ou da mudança de gestores das UCs, 

o retorno previsto aos polos foi realizado, até o momento, somente ao polo 4 (Dracena) e ao 

polo 6 (Caraguatatuba). 

No polo 4, onde o terceiro encontro coincidiu com a posse dos Conselhos do 

Parque Estadual Aguapeí e Parque Estadual Rio do Peixe, pudemos observar a 

consolidação das ações planejadas no percurso da FS. No entando, as perspectivas para o 

início da execução das ações requerem ainda a organização dos conselheiros e dos 

próprios Conselhos, que identificaram já no encontro de retorno (realizado na 1ª reunião dos 

Conselhos em 2014) a necessidade de criação de Câmaras Técnicas ou Grupos de 

Trabalho para dar conta de encaminhar as ações planejadas. O acompanhamento, assim, 

dos resultados das intervenções estão previstos para serem realizados em uma segunda 

etapa da pesquisa, atualmente em fase de elaboração pelo GT da FS. 
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No polo 6, o retorno foi realizado na segunda reunião do Conselho de 2014, onde 

pode-se contar com a apresentação de alguns resultados de encaminhamentos das ações 

planejadas. Houve a organização do Conselho em duas Câmaras Técnicas (CT), criadas 

em função das ações elencadas e definidas para serem executadas no plano de ação: CT 

de Articulação e Mobilização e CT de Educação Ambiental.  Ambas as CTs apresentaram, 

no encontro de retorno ao Conselho, as ações desenvolvidas até então e os resultados das 

reuniões específicas de cada uma das câmaras. Estas ações vêm sendo compartilhadas 

por meio de registros de memórias das reuniões e envio de materiais à equipe da FS. Estes 

materiais estão disponibilizados nas páginas da Formação Socioambiental no SIGAM. 

Pretende-se, assim como no polo 4, que o acompanhamento das ações possa ser realizado 

de forma mais próxima pela equipe da CFA, a partir da construção de uma segunda etapa 

do projeto de pesquisa, destinada exclusivamente ao acompanhamento da execução dos 

planos de ações e de seus desdobramentos nos Conselhos das UCs que concluíram o 

percurso formativo da FS. 

 

5.1.2 Expectativas geradas 
 
O levantamento deste critério ficou previsto a partir do retorno aos Conselhos, com 

a destinação da seguinte pergunta aos conselheiros e participantes: "Considerando a 

Formação Socioambiental, espera alguma mudança em relação à gestão da UC, mais 

especificamente à fiscalização? Se sim, qual ou quais mudanças?". No entanto, como o 

retorno aos Conselhos, até o presente momento, não pode ser realizado em todos os polos 

onde a FS foi concluída, os dados ainda não foram sistematizados ou categorizados. 

 
 
5.2 Relações com variações nas incidências dos problemas ambientais da UC 
5.2.1 Coincidências entre variações nos dados sobre o problema ambiental 

trabalhado pelo Conselho e as intervenções planejadas 
 
Para o levantamento deste critério, a equipe identifica duas perspectivas essenciais: 

a primeira relacionada à própria dinâmica de funcionamento do SIM e do plano de 

fiscalização das UCs, que devem possibilitar o registro sistemático das informações das 

operações de fiscalização realizadas na unidade, tanto pela equipe da UC, quanto pelos 

órgãos de fiscalização (CFA e PAmb); e a segunda relacionada à execução e 

monitoramento das ações planejadas durante o percurso da Formação Socioambiental. 

Na primeira perspectiva, que tange às ações no âmbito direto do SIM, identificamos 

que ainda há inconsistência das informações geradas pela maioria das UCs, em função de 
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diversos fatores, sejam estes da própria organização da UC, das mudanças de gestão das 

unidades e gerências e dos pelotões da PAmb envolvidos diretamente com a fiscalização, 

ou ainda de fatores de incompreensão dos objetivos e do funcionamento e dinâmica do 

planejamento e monitoramento da fiscalização, previstos na operacionalização do SIM. 

Já no segundo aspecto, o da realização das ações planejadas pelos Conselhos, em 

perspectiva preventiva a enfrentar as causas dos problemas de fiscalização, idealizamos 

que seus desdobramentos no território de atuação dos Conselhos só poderão ser 

registrados a médio e longo prazo, o que não nos permite, portanto, no momento atual, 

indicar coincidências relativas aos problemas elencados como prioritários para serem 

trabalhados pelos Conselhos. 

 

5.3 Influências na operacionalização do SIM 
5.3.1 Alterações na aderência das UC ao SIM (planejamento de operações, envio 

de planilhas) 
 

A implementação do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) foi iniciada a partir 

do final de 2012 e início de 2013. Assim, a operacionalização do SIM previu: um primeiro 

momento destinado à construção dos Planos de Ação de Fiscalização das UCs, que 

envolvem além dos gestores e equipes técnicas das unidades, a participação dos 

comandantes de pelotões da Polícia Militar Ambiental, para setorização das UCs, 

diagnóstico dos problemas e mapeamento dos mesmos no território, hierarquização dos 

problemas e planejamento das operações de fiscalização, a ser realizado com base nas 

prioridades e nos principais problemas a serem enfrentados e considerando os recursos 

humanos e materiais disponíveis para tal; e um segundo momento, de registro, 

monitoramento, avaliação e replanejamento das ações elencadas no plano de ação 

constrúido, a ser realizado em reuniões periódicas e bimestrais, que deverão contar com a 

participação dos gestores das UCs, com os comandantes de pelotões da PAmb e com os 

técnicos da CFA. Nestas reuniões são previstas a compatibilização dos dados a serem 

encaminhados à CFA, especificamente ao seu Centro de Monitoramento, por meio do envio 

de planilhas com o registro das ocorrências e ações de fiscalização no território das UCs. 

Além, também, do registro das memórias das reuniões, onde uma das pautas a serem 

discutidas é a própria FS. 

Nesta dinâmica, pudemos observar, que embora ainda haja inconsistência nas 

ações do SIM em cada uma das UCs, a aproximação da CFA junto à estas foi em 80% dos 

casos realizada primeiramente pela equipe responsável pela Formação Socioambiental. 
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Assim, em apenas 3 (20%) das UCs selecionadas para participarem da FS havia ocorrida 

reuniões com a equipe da fiscalização (CFA e PAmb). Por conta destas irregularidades 

existentes no Plano de Fiscalização de UCs, não há como afirmarmos se houve uma 

ampliação (ou não) da aderência destas UCs ao SIM por conta de seu envolvimento com a 

FS. 

No entanto, é importante notarmos que houve, no percurso da FS, uma maior 

apropriação das UCs envolvidas com seus planos de ações,  ao expô-los aos Conselhos e, 

em alguns casos, uma dinâmica de retorno sobre as ações realizadas pela fiscalização 

durante os encontros da FS, com apresentação de dados e mapeamento das ocorrências e 

ações de fiscalização realizadas no território das UCs. 
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Capítulo V - Análises e avaliações proporcionadas pela metodologia 

de avaliação (resultados e discussão) 
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Quadro 23 – Matriz analítica com as contribuições ao planejamento e dinâmica dos Conselhos, observadas a partir de cada campo trabalhado e com base nos indicadores obtidos. 
Campo de 
referência 

Planejamento e dinâmica dos Conselhos 

Conselhos 
Gestores 

1. Contribuição no sentido de os Conselhos: 1) terem um plano de ações (o que não demonstraram ter antes); 2) as ações serem direcionadas, 
também, para fora da UC; 3) os agentes sociais dos Conselhos articularem suas ações com aquelas construídas no âmbito dos Conselhos; os 
problemas de fiscalização servem como “temas geradores” para as agendas dos Conselhos; 4) os Conselhos envolvem-se com a gestão das UCs 
“de fora para dentro”; 5) pode evoluir para o Conselho ter em sua composição representantes de grupos sociais ausentes, mas que têm relação 
direta com a problemática que manifesta-se na UC. Além destes grupos poderem ser representados nos conselhos, as ações também podem ser 
direcionadas/envolver estes grupos. 

 
2. Contribuições no sentido de as agendas dos Conselhos terem um instrumento objetivo: os quadros de ação (fácil visualização). 
 
3. Contribuição tanto em termos de reconhecimento de causas estruturais de problemas manifestados nas UCs, como também na possibilidade de 

vislumbrar horizontes para atuação e papéis dos Conselhos. O dado, em si, por demonstrar o distanciamento entre o que os Conselhos 
compreendem como causas, e aquilo que escolhem como objeto de “enfrentamento”, contribui ao debate sobre as possibilidades de atuação dos 
Conselhos diante de problemas estruturais. 

 
4. Contribuição objetiva em termos de possibilitar a definição de rumos para os Conselhos e o planejamento coletivo de ações. Contribuição também 

em termos de os Conselhos poderem visualizar como eles próprios se veem. 
 

Gestão 
ambiental 

1. A O plano de ações dos Conselhos pode dirigir-se à cogestão das UCs a partir de uma “agenda positiva”, ou seja, com ações propositivas que 
enfrentem problemas que afetam as UCs, considerando as atribuições e competências dos Conselhos. Há contribuições também no sentido de 
possibilitar que os Conselhos tomem decisões (não relativas à gestão das UCs – de competência dos órgãos gestores – mas sim a ações, fora das 
UCs, que podem ser executadas por seus integrantes). 

 
2. Os dados indicam que a FS contribuiu tanto para se reconhecer o “problema de fiscalização” inserido em uma problemática socioambiental, como 

também para se concentrar em causas consideradas estratégicas para os Conselhos (independente dos critérios usados para as escolhas). Foi 
demonstrado, na prática, que este processo de levantamento e escolha pode ser realizado dentro de um coletivo com diferentes agentes sociais 
representando pontos de vista e representações diversas. 

 
3. O indicador sugere que a FS contribuiu para o reconhecimento – e registro – de que os problemas ambientais das UCs refletem outras questões, de 

ordem social e econômica. 
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Participação 

1. Os indicadores mostram que as técnicas, procedimentos e materiais utilizados foram úteis e razoavelmente assimilados. Assim, podem ser 
considerados com alto grau de contribuição como meios de planejamento dos Conselhos. 

 
2. A experiência contribuiu para: 1) reconhecer que é possível (em situações conduzidas de fora) organizar grupos que facilitam o debate e otimizam a 

produção de informação e de conhecimento; 2) é preciso possuir estratégias para evitar o domínio de um debate por sujeitos com mais recursos 
(conhecimento, capacidade de expressão etc.); 3) o Conselho pode ser visto como espaço de legitimação de decisões construídas de maneira mais 
ampla que sua representação formal. 

 
3. A contribuição, neste caso partindo do polo 8 (Cananéia), ocorreu pelas demonstrações de tempo insuficiente, linguagem ainda pouco acessível e 

atividades complexas para que grupos sociais com menos recursos participem de forma plena. 
 
4. Diante da constatação de inexistência de planos de ação anteriores àquele construído ao longo da FS, os dados sugerem que a contribuição da 

experiência foi neste sentido (de se construir um plano de ações que oriente a agenda dos Conselhos). 
 
5. O indicador demonstra que os participantes sabem da importância tanto da legitimidade das decisões que foram sendo tomadas, como também da 

importância da presença de agentes sociais com maior poder de decisão. Embora o poder público tenha sido predominante, no geral, houve 
manifestações sobre a ausência de prefeituras, legislativo, órgãos municipais e estaduais. 

 

Educação 
ambiental 

1. A contribuição foi demonstrar que a “formação socioambiental” pode ocorrer a partir da práxis do próprio Conselho, ou seja, tomando por base um 
conjunto de atribuições deste espaço de participação, mobilizar uma gama de informações, conhecimentos e perspectivas (aqui tomadas como 
representações sociais). 

 
2. Contribuiu para a definição de rumos para os Conselhos (segundo observações e comentários de participantes, os Conselhos se ressentiam da 

ausência de objetivos). Tal definição se ocorreu de forma aleatória, mas sim planejada; não foi construída externamente nem exclusivamente por 
conselheiros, mas sim contou com diversas contribuições de convidados. 

 

Representações 
sociais de meio 

ambiente 

1. Indicadores demonstram contribuição ao reconhecimento do Conselho como espaço de debate entre diferentes pontos de vista, interesses e 
posições; demonstram a possibilidade de se planejar mais a agenda dos Conselhos a partir da compreensão de seu papel; contribuição com o 
compartilhamento de técnicas de planejamento participativo. 

 

Opções 
metodológicas 

1. O conjunto de técnicas utilizadas (distribuição em grupos menores para facilitar o debate e otimizar a produção de informações e conhecimento; 
“destrinchamento” por etapas dos problemas de fiscalização; mapeamento de agentes sociais; registro das ideias em fichas e mapas de fácil 
visualização; organização sugerida das fichas para maior compreensão; organização das ações em um quadro geral). 
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2. Contribuições nítidas em se tratando de instrumentos de organização de pessoas, ideias e decisões na direção de outra contribuição: o alcance do 

papel do Conselho como gestor da UC. Demonstração de que resultados “práticos” podem sair de discussões conceituais e teóricas que, aliás, 
dotam tais resultados de maior consistência. 

 
3. Foi demonstrada a importância de haver representatividade nos Conselhos, principalmente de segmentos da sociedade civil. 

 
Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 
Quadro 24 – Matriz analítica com as contribuições à construção de políticas públicas para se trabalhar com Conselhos e para fiscalização ambiental, observadas a partir de cada campo 
trabalhado e com base nos indicadores obtidos. 

Campo de 
referência 

Políticas públicas para se trabalhar com Conselhos e de fiscalização 

Conselhos 
Gestores 

-Para trabalhar com Conselhos: contribuições para diretrizes que reafirmem os Conselhos como espaços nos quais o contraditório se apresenta, é 
debatido e orienta ações do Conselho e dos órgãos gestores das UC (existem posições divergentes, podem ser antagônicas; o debate pode e deve 
caminhar para o consenso sempre que possível; o consenso deve gerar encaminhamentos: ações dos Conselhos voltadas ao atendimento dos objetivos 
da UC e de sua compatibilização com os interesses dos diversos segmentos sociais); políticas que apontem para maior representatividade de grupos 
afetados pela existência das UCs. 
-Para a fiscalização: contribuições no sentido de a CFA/SMA reconhecer os Conselhos como espaços legítimos para aumento da participação social 
nas discussões sobre fiscalização ambiental (objeto, estratégias, monitoramento, abordagem) e, inclusive, sobre a própria normatização; necessidade de 
reconhecer a ação preventiva como necessária aos objetivos de fiscalização, enfrentando os problemas reprimidos pela própria fiscalização (que não é, 
por si, em sua abordagem repressiva, suficiente). 
 
-Para trabalhar com Conselhos: contribuições para os Conselhos compreenderem-se como espaços plurais de participação (abertos, inclusive, àqueles 
agentes sociais que não possuem cadeira); o mapeamento de agentes sociais deve servir, também, para refinar o entendimento sobre os grupos sociais 
e instituições (que se relacionam direta e indiretamente com a UC, com seus problemas e com as ações para enfrentá-los), com base nas desigualdades 
em termos de recursos econômicos e políticos. 
-Para a fiscalização: contribuições no sentido de a CFA/SMA identificar a quantidade e capilaridade dos agentes sociais que podem/devem ser 
articulados para a construção de redes de monitoramento dos territórios onde se localizam as UCs, bem como se relacionam com outros planos de 
fiscalização. Possibilidade de desenvolvimento de ações que contribuem para o enfrentamento de causas estruturais dos problemas de fiscalização. 
 
-Para trabalhar com Conselhos: contribuição de apontar a possibilidade (a ser incentivada pela SMA) de: 1) os Conselhos atuarem no território das 
UCs; 2) a partir disso, articularem-se com outros Conselhos com vistas à gestão dos territórios. Incrementar a instrumentalização dos Conselhos nesta 
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direção (informações, ferramentas, tecnologias etc.) pode configurar-se em políticas eficazes. 
-Para a fiscalização: aponta para investimento na integração dos agentes sociais representados nos Conselhos à política de monitoramento da SMA. 
Possibilidade de levar em consideração o diagnóstico de variáveis sociais, econômicas e culturais tanto no mapeamento e diagnóstico dos problemas 
relacionados à fiscalização, como na avaliação e medição da eficácia e efetividade das ações empreendidas pela fiscalização nos territórios das UC. 
 
-Para trabalhar com Conselhos: podem ser pensadas estratégias de se produzir e disseminar informações (sobre a UC, seus problemas etc.) a partir 
dos Conselhos. (Deve-se reconhecer a necessidade de capacitação constante dos Conselhos, orientadas à fortalecer a gestão ambiental pública). 
-Para a fiscalização: aponta para investimento na integração dos agentes sociais representados nos Conselhos à política de monitoramento da SMA, 
assim como coparticipantes de discussões sobre as normas que regem a fiscalização ambiental (aquelas que são de competência da SMA, como 
resoluções e portarias). 
 

Gestão 
ambiental 

-Para trabalhar com Conselhos: programas e projetos que reforcem a integração entre os Conselhos de UCs e outros espaços de participação na 
gestão ambiental pública (comitês de bacia, Conselhos de outras UCs, conselhos municipais e regionais de meio ambiente, habitação, educação, saúde 
etc.). 
-Para a fiscalização: considerar os Conselhos de UCs como espaços para se trabalhar demandas de outros planos de fiscalização (pesca, fauna, áreas 
rurais, mananciais, atividades potencialmente poluidoras, incêndios florestais etc.). 
 
-Para trabalhar com Conselhos: políticas de gestão de UCs podem receber mais contribuições dos Conselhos e/ou articularem ações governamentais 
com aquelas não governamentais. 
-Para a fiscalização: a observação sinaliza que políticas de fiscalização devem considerar (em seu planejamento, monitoramento, avaliação), também, a 
existência dos condicionantes das manifestações de problemas ambientais nas UCs. Para tanto, pode organizar-se internamente (com a continuidade de 
trabalhos e equipes), e ainda abrir canais de diálogo e articulação com outros órgãos da própria SMA (CEA-FF-IF para ampliação do alcance da FS; 
CBRN para o direcionamento de ações e programas de desenvolvimento sustentável; CPLA para o desenvolvimento de estudos e análises voltados a 
ordenamentos territoriais nas regiões das UCs). 
 
-Para trabalhar com Conselhos: possibilidade de se trabalhar os Conselhos com base em maiores informações e conhecimentos sobre as dinâmicas 
socioeconômicas dos territórios onde estão as UCs. Os órgãos gestores dedicarem atenção às causas e origens dos vetores de pressão sobre a UC. 
-Para a fiscalização: idem às contribuições do item anterior. 
 

Participação 

-Para trabalhar com Conselhos: Contribuições para programas e ações que envolvam o assessoramento à participação em Conselhos Consultivos, e 
especialmente a articulação com seções ou áreas já instituídas nos órgãos e instituições envolvidas, como a Assessoria Técnica de Educação Ambiental 
da FF. 
-Para a fiscalização: contribuições para potencializar mecanismos de compartilhamento e troca de informações e instrumentos para fins de 
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monitoramento em rede. 
 
-Para trabalhar com Conselhos: programas que contenham ações de instrumentalização dos Conselhos com técnicas de elaboração de diagnósticos 
socioambientais e de planejamento participativo devem ser sistematicamente compartilhadas a partir de situações concretas (como na FS foram os 
problemas de fiscalização). Tais técnicas devem ser acompanhadas do devido acesso a informações (muitas vezes acessadas pelos representantes do 
poder público) e também de aportes conceituais necessários ao aprofundamento da compreensão sobre os temas em questão. 
-Para a fiscalização: houve a demonstração de que é possível a construção de consensos no âmbito dos Conselhos (com a devida ressalva sobre o 
perfil de seus participantes – predominância do poder público). Ainda assim, a informação demanda políticas de fiscalização que considerem a 
possibilidade de ouvir segmentos da sociedade, via Conselhos, ao longo do desenvolvimento de planos de fiscalização, por exemplo. 
 
-Para trabalhar com Conselhos: ainda é preciso investir em meios de facilitação da compreensão, sem abrir mão da profundidade das ações. Se ações 
forem dirigidas a trazer grupos sociais mais vulneráveis ao debate, é preciso, talvez, trabalhos paralelos ou complementares de instrumentalização 
básica, com maior respeito ao tempo de aprendizagem dos referidos agentes sociais. 
-Para a fiscalização: programas e ações de formação que tenham por finalidade ampliar a compreensão de agentes sociais sobre as premissas das 
normas que regem o trabalho de fiscalização. Não se recomenda a utilização de estratégias informativas, mas sim reflexivas em perspectiva crítica. 
Recomenda-se acompanhamento sensível aos problemas e dificuldades que grupos sociais mais vulneráveis têm de compreensão, assimilação e 
adequação à legislação ambiental. 
 
-Para trabalhar com Conselhos: Os indicadores demonstram que à medida que os participantes lidam com algo que consideram “útil” ou que forneça 
sentido à sua participação em um espaço como o Conselho, acentuam seu comprometimento. Essa demonstração torna-se mais consistente quando 
consideramos que em praticamente todos os polos os Conselhos estavam “em transição” entre uma gestão e outra; no Polo 8 (Cananéia) os grupos 
somente reunia-se por causa da FS. 
-Para a fiscalização: demonstração de que há interesse em envolver-se com a fiscalização das UCs. Tal demonstração sugere a possibilidade de 
ações, partidas da CFA, de manter o envolvimento de diferentes segmentos sociais como estratégia de fiscalização ambiental, com duas finalidades, em 
princípio: 1) apoio à ideia de fiscalização como “cuidado” com a biodiversidade (e ampliação para o cuidado com a “sociodiversidade” em populações 
tradicionais); 2) maior debate e participação, qualificados, sobre as normas e prioridades da fiscalização. 
 
-Para trabalhar com Conselhos: repensar critérios de participação nos Conselhos, de forma que não se dificulte ou mesmo inviabilize sua composição 
mais representativa dos agentes atuantes no território onde se localiza a UC, principalmente os grupos que se sentem “afetados” ou impactados pela 
existência da área protegida. 
-Para a fiscalização: maior presença nos Conselhos, com representação formal via Centro Técnico Regional de Fiscalização (CTRF). A finalidade desta 
participação tanto serve para tomar conhecimento de informações sobre as ações que os Conselhos desenvolvem frente às causas de problemas de 
fiscalização (e eventual envolvimento com elas), como também para subsidiar os Conselhos com informações e esclarecimentos sobre as normas, 
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trâmites a política de fiscalização a serem disseminados. 

Educação 
ambiental 

-Para trabalhar com Conselhos: o trabalho com Conselhos deve compreendê-los como espaços de ensino-aprendizagem. 
-Para a fiscalização: a temática da fiscalização pode servir de tema gerador ou ponto de partida para processos formativos que culminem em ações 
preventivos aos problemas de fiscalização. 
 
-Para trabalhar com Conselhos: o trabalho com Conselhos pode dirigir-se à construção de agendas com planos de ação desenvolvidos pelos 
participantes. O Conselho pode ser entendido como “espaço” e contar com a presença de agentes sociais que não o integram formalmente. 
-Para a fiscalização: o tema da fiscalização pode pautar significativamente a agenda destes Conselhos, contribuindo ao início de processos formativos. 
 

Representações 
sociais de meio 

ambiente 

-Para trabalhar com Conselhos: ações e programas que partam das diferenças para exercitar a busca por consensos possíveis e construção de 
agendas. 
-Para a fiscalização: problemas de fiscalização podem gerar processos que culminem em ações, dos Conselhos, que auxiliem na prevenção. 

Opções 
metodológicas 

-Para trabalhar com Conselhos: ações que os envolvam efetivamente com a política de gestão das UCs. 
-Para a fiscalização: o envolvimento dos Conselhos amplia o espectro de atuação da fiscalização, seja em termos de ações de enfrentamento dos 
problemas (na direção de suas causas), seja em se tratando de agentes envolvidos com preocupações semelhantes (tratadas em diferentes dimensões, 
competências, atribuições e espaços no território); proporcionou maior envolvimento de agentes públicos com a política de fiscalização de UCs. 
 
-Para trabalhar com Conselhos: ações e programas com vistas a qualificar os Conselhos com informações (de bancos de dados e sobre políticas e 
procedimentos de gestão ambiental pública afetos às UCs), técnicas e instrumentos de gestão (normas, mapas, imagens etc.). 
-Para a fiscalização: o compartilhamento de informações sobre a política de fiscalização contribui para maior compreensão e consequente “apoio” à 
fiscalização em determinados grupos sociais representados nos Conselhos. Todavia, inspira diminuição na desigualdade de participação, tanto no que se 
refere à decisões tomadas sobre acatar as normas, como também à própria elaboração das normas. 
 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
 
Quadro 25 – Matriz analítica com as contribuições ao aperfeiçoamento de metodologia para envolver Conselhos com fiscalização ambiental de maneira formativa, observadas a partir de cada 
campo trabalhado e com base nos indicadores obtidos. 

Campo de 
referência 

Metodologia para envolver Conselhos com a fiscalização de maneira formativa 

Conselhos 
Gestores 

Os indicadores apontam para: 1) o resultado de envolver os Conselhos com a fiscalização a partir de ações voltadas às causas foi alcançado; 2) se 
tratou de um processo formativo devido aos bons índices de aprendizagem apontados pelos participantes e, também, aos diálogos e trocas de 
informações, conhecimentos e representações sociais sobre meio ambiente, natureza e UC. 
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Observações sugerem que: 1) o envolvimento dos Conselhos com a fiscalização ocorre com a extensão e articulação com o território e seus agentes 
sociais; 2) essa ampliação fomenta o debate sobre um dos papéis dos Conselhos: servir de espaço para participação na gestão ambiental pública e 
tornar-se agente social provocador de debates públicos com vistas a transformações culturais, mas também sociais. Carece, ainda, de envolvimento de 
grupos sociais que ainda estão distantes de espaços de participação e guardam relação direta com os problemas que se manifestam nas UCs. 
 
Premência de a FS buscar maior inserção na definição dos agentes a serem convidados, seja na continuação dos trabalhos dos Conselhos já 
trabalhados, seja em relação àqueles nos quais a FS ainda deverá trabalhar. Esta inserção terá como direção alcançar: 1) maior participação da 
sociedade civil (ao menos na mesma proporção do poder público); 2) alcance de agentes relacionados com os problemas de fiscalização. 
 
A intenção de “facilitar” a dinâmica dos grupos sugerindo que refletissem sobre a “governabilidade” dos Conselhos diante das causas a serem 
enfrentadas pode ter condicionado as escolhas por causas de ordem cultural, de fiscalização e de gestão da UC. A contribuição que fica é que a 
interferência da equipe pode se dar na direção de fazê-los refletir e debater sobre o que os Conselhos podem fazer diante de causas sociais e 
econômicas. 
 
Os indicadores sobre as características das ações apontam que a formação dos Conselhos pode contemplar, também, discussões mais aprofundadas 
sobre a relação entre educação e gestão ambiental (que engloba a fiscalização). Também sugerem que a intenção de direcionar a atuação dos 
Conselhos para fora das UCs foi alcançada com o resultado de 20% das ações serem de articulação político-institucional. 
 

Gestão 
ambiental 

Os resultados indicam que a intenção de direcionar o olhar dos Conselhos para o território foi alcançada. Ainda assim, talvez seja necessário reforçar 
esta necessidade, tornando mais aprofundada a noção de qual território se está tratando e dando maior tempo para levantamento de agentes sociais 
(sobretudo aqueles espaços de participação na gestão de políticas públicas) e para a reflexão sobre a necessidade de ações que estejam direcionadas/ 
articuladas com os agentes mapeados. 
 
O indicador mostra que a metodologia alcançou os resultados de concentração em causas dos problemas de fiscalização das UCs. Permitiu também a 
reflexão e o debate direcionados à hierarquização e priorização para fins de planejamento estratégico. Contudo, para além do dado em si e considerando 
observações feitas in loco, o tempo mais dilatado pode contribuir para decisões mais consistentes dos Conselhos. 
 
“Para alcançar os objetivos de conservação da UC, objetivos sociais e econômicos devem ser alcançados antes”. Embora o raciocínio observado não 
tenha sido explicitamente verbalizado ou debatido nas oficinas, o indicador que o sustenta aponta para a eficácia da metodologia no que se refere ao 
objetivo de ampliar o entendimento dos Conselhos sobre os problemas que afetam as UCs. 
 

Participação 
Indicadores apontam para contribuições da experiência à construção de uma metodologia que subsidie os Conselhos com instrumentos de organização 
(de pessoas, de ideias, de decisões) e orientação (definição de rumos e papéis para os Conselhos). 
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Demonstração de que foi possível a participação efetiva de todos os presentes às oficinas na construção tanto de uma leitura e compreensão mais 
complexa sobre a relação do sistema social com os ecossistemas conservados pelas UCs, como também na elaboração de planos de intervenção 
consciente nas problemáticas identificadas. 
 
No que se refere ao parâmetro tomado do polo 8 e com base dos seus indicadores, a metodologia não chegou a impedir a participação. Facilitou-a aos 
grupos com menos familiaridade com as técnicas, conteúdos e sentidos trabalhados na FS. Contudo, os dados sugerem que ainda é necessário maior 
esforço nas adequações linguísticas a estes agentes, com vistas a uma maior participação consciente e autônoma (menos dependente dos demais 
participantes que, no caso em tela, auxiliaram a equipe e demais participantes em diferentes momentos). Se por um lado essa “solidariedade” é positiva 
e coerente com os esforços da FS, por outro reduz a autonomia de determinados sujeitos. 
 
Houve diferentes alterações estruturais na dinâmica da FS. A avaliação constante permitiu que se observasse a necessidade de atribuir maior sentido ao 
1º encontro. Os dados demonstram que na medida em que os participantes envolviam-se com atividades mais “práticas” (como discutir e definir efeitos e 
causas dos problemas ambientais das UCs e planejar o que fazer com isso), a presença aumentou. Embora não haja dados que estabeleçam relação 
direta com isso, a satisfação com a prática foi notável. Diante disso, estas observações indicam que a metodologia precisa dosar melhor a relação entre 
as abordagens mais conceituais e teóricas com as práticas, sem abrir mão da primeira, mas também sem concentrá-la no primeiro encontro. 
 
O indicador demonstra que houve contribuições dos participantes às opções metodológicas da FS, em termos de tempo (a ser estendido), recursos (uso 
de imagens, mapas etc. e saídas a campo), linguagem (pode ser mais objetiva e a relacionar a dimensão conceitual e teórica com a instrumental). 
 

Educação 
ambiental 

Demonstração de que experiência contribuiu para maior compreensão sobre as possibilidades de atuação do Conselho, para o encaminhamento de 
ações de interesse da fiscalização ambiental (numa perspectiva preventiva) e para o entendimento de que o envolvimento com a fiscalização integra a 
gestão da UC e do território. 
 
A experiência mostrou-se eficaz no que se refere à construção de agendas a partir do reconhecimento das diferenças e busca por construir consensos 
(atribuições legais dos Conselhos). No entanto, não houve teste, nesta experiência, de aprofundamento ou politização das diferenças. 
 

Representações 
sociais de meio 

ambiente 

Os indicadores expõem contribuições à metodologia que considere as diferenças, trate-as de maneira dialógica (mesmo reconhecendo contradições) e 
aponte para sínteses. Tais sínteses podem ser representadas por ações, em uma agenda, como também por maior compreensão das limitações 
impostas pelo modo de produção, pela formação social e pelo modelo de desenvolvimento hegemônicos. 
 

Opções 
metodológicas 

Mostraram-se eficazes no que se refere à amplitude de causas de um problema; do ponto de vista qualitativo, alcançou o objetivo de tornar os problemas 
de fiscalização mais complexos, não mais restritos à repressão de infratores; auxiliou no reconhecimento dos papéis da PAmb, da CFA e do Conselho. 



215 
 

 
As técnicas se mostraram eficazes e eficientes. Contudo, há o que ser refinado em se tratando, sobretudo, de tempo para o desenvolvimento das 
atividades reflexivas, de debate e de produção coletiva. Trata-se, com base nos indicadores sobre utilidade, de um conjunto de técnicas que serve a 
outros âmbitos da gestão das UCs. 
 
Dados sugerem contribuições para integrar causas e efeitos como parte de problemas complexos de natureza socioambiental. Esta integração serve 
tanto ao envolvimento, formativo, de agentes sociais com a gestão ambiental pública, especialmente em UCs, a partir de objetos de preocupação da 
fiscalização ambiental. 
 

Fonte: Elaboração própria, 2014. 
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As considerações a respeito dos trabalhos desenvolvidos, resultados obtidos, análises 

construídas, bem como as perspectivas almejadas e observadas, suas aproximações e 

distanciamentos entre o que se executou e se alcançou e as opções delineadas nas seções 

conceituais e teóricas que orientaram este trabalho serão expostas na matriz a seguir (quadro 

26), organizadas por campo de referência. 

 

Quadro 26 – Matriz analítica com aproximações e distanciamentos entre o que se executou e se alcançou em 
termos de resultados, e as opções delineadas nas seções conceituais e teóricas que orientaram este trabalho. 

Campo de 
referência 

Aproximações e distanciamentos 

Representações 
sociais de meio 

ambiente 

A partir de uma exposição/discussão que colocou sob suspeita conceitos cujas 
definições muitas vezes são consideradas razoavelmente óbvias – tais como de meio 
ambiente e de natureza, por exemplo –, apontou-se para a possibilidade de 
ampliação de controvérsias acerca da UC e, concomitantemente, para a necessidade 
do exercício da participação baseada no diálogo, considerando pontos de vista 
distintos entre os participantes. 
 
Dificuldades na avaliação deste tema geral têm relação com o próprio caminho 
traçado durante o planejamento e a execução do mesmo durante as oficinas. Tais 
dificuldades foram paulatinamente sendo expostas na medida em que se 
desenrolava a realização das oficinas nos diferentes polos. Alguns desvios de rota 
durante o percurso foram necessários (ajustes no conteúdo apresentado), no entanto 
as dificuldades não foram vencidas satisfatoriamente.  
 

Gestão 
Ambiental 

A observação de que houve ampliação do olhar dos Conselhos para além das UCs, 
no sentido dos territórios a que pertencem, estabelece pontos de contato com o 
debate sobre gestão ambiental realizado neste trabalho. Se não especificamente um 
diálogo direto com algumas das três correntes de pensamento que orientam 
discursos e práticas de gestão ambiental, ao menos não se restringem à gestão 
ambiental de áreas protegidas como sendo essencialmente direcionada ao interior 
das UCs. 
 
Pode-se compreender que a proposta da FS e seus resultados ilustrados nos 
indicadores e respectivas observações apresentados estão distantes da ideia de 
gestão ambiental pública (ainda que tenhamos identificado alguns pontos de 
contato). Apoiamos este distanciamento na observação de que o olhar para o 
território ainda não efetivou que causas estruturais fazem parte do “rol” de 
preocupações dos Conselhos Gestores de UCs. 
 
Os indicadores sobre participação também afastam a FS e seus resultados da 
proposta de gestão ambiental pública, quando esta afirma a necessidade de se 
buscar a integração de grupos sociais com menores recursos econômicos e políticos 
e afetados por decisões da gestão ambiental levada a cabo pelo Estado. 
 

Áreas 
protegidas 

Identificamos aproximação no sentido de a proposta buscar trabalhar a importância 
de se compreender as áreas protegidas como integradas ao território; a receberem 
todas as pressões decorrentes da gestão ambiental deste território. Gerir a unidade 
pode ser, assim, observar e intervir nas dinâmicas deste mesmo território. 
 
As observações feitas ao longo do processo de análise indicam que ainda é latente o 
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entendimento da unidade de conservação como a principal estratégia de 
conservação da biodiversidade. A proteção integral ainda predomina em relação à 
necessidade (inclusive reconhecida e expressa na FS) de se enfrentar, num contexto 
de gestão ambiental, questões estruturais de diferentes ordens (social, econômica, 
cultural, histórica etc.) que geram pressões sobre o meio ambiente. 
 

Conselhos 
Gestores de 

UCs 

Um ponto de aproximação se refere à possibilidade, também estratégica, dos 
Conselhos voltarem-se aos seus territórios, aos agentes sociais e às causas 
estruturais de problemas ambientais que afetam as UCs, ampliar a capacidade de 
“enxergarem” um papel político de buscar interferir em decisões afetas a políticas 
públicas deste território, tais como habitação, fiscalização, ordenamento territorial, 
desenvolvimento socioeconômico, educação, saúde (ambiental) etc. Esta projeção 
guarda relação com a participação social mais ligada à tomada de decisões sobre 
gestão pública, do que da execução de funções do Estado. 
 
Um ponto de distanciamento relaciona-se ao papel e sentido da atuação dos 
Conselhos, pode-se considerar ainda afastado do debate sobre Conselhos 
qualificados e a disputarem espaço político em tomadas de decisões sobre gestão 
pública, o fato de, no âmbito da FS, reconhecerem como predominantes as causas 
estruturais de ordem socioeconômica, mas escolherem atuar sobre aquelas, também 
estruturais, mas de ordem diferente daquela predominante. Uma leitura, também 
hipotética, é a de que os Conselhos não enxergam sua atuação a partir das UCs na 
direção de debater políticas públicas de habitação, de ordenamento urbano, de 
desenvolvimento, de saneamento etc. 

Educação 
Ambiental 

Em se tratando da proposta da FS, identificamos aproximações com a perspectiva 
crítica, devido às seguintes características: 
 
1) a FS dirigiu-se a adultos com atuação política no espaço do Conselhos Gestor;  
2) A FS pautou-se por direcionar a reflexão, o debate e as compreensões sobre os 
problemas ambientais das UCs no sentido de identificar os conflitos sociais, 
relacionados às causas estruturais de tais problemas. Convidou os participantes a 
observar a problemática socioambiental em sua complexidade;  
3) Proporcionou situações de diálogo e debate entre conhecimento científico e 
saberes populares;  
4) Proposta de se construírem intervenções nos territórios das UCs dialoga com a 
ideia de que a EA em perspectiva crítica direciona-se a “[...] criticar a realidade 
historicamente dada e propor a alteração das injustas relações de poder”;  
5) A FS priorizou discussões e abordagens dos problemas ambientais com foco na 
compreensão dos sistemas sociais relacionados às causas;  
6) Ao apontar as causas como objeto de enfrentamento com ações articuladas e no 
território da UC, a FS direcionou-se à diminuição dos riscos e vetores de pressão às 
UCs;  
7) A FS partiu do entendimento de que a “resolução de problemas” pode ser um 
tema gerador, tanto para a reflexão e debate com vistas a uma ampliação da 
compreensão, assim como para o desenvolvimento de ações (não foram voltadas às 
manifestações dos problemas, mas sim às suas causas). 
 
A predominância na escolha por causas de ordem cultural e aquelas ligadas à gestão 
da UC e à fiscalização indica distanciamento com a ideia de uma EA que resulta no 
reconhecimento de que há conflitos socioambientais a serem enfrentados por 
intermédio da Gestão Ambiental na arena política. Reconhecimento houve, mas não 
foi relacionado diretamente com a atuação dos Conselhos. 
 
Os indicadores sobre os recursos utilizados, especialmente as variáveis “clareza”, 
“complexidade” e linguagem sugerem que, no caso de Cananéia (polo 8), houve um 
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distanciamento daquilo que a EA crítica tem de contato com a Educação Popular. 
Cananéia foi o polo no qual a presença de representantes de comunidades 
tradicionais demandou maior esforço de adequações da FS. Considerando os 
registros feitos pela observação participante na pesquisa, tais esforços foram 
insuficientes. 
 
Outro distanciamento revela-se com a não politização dos conflitos relacionados às 
causas. Nem por parte da FS, nem por parte dos participantes. A ausência de 
representantes de grupos sociais em conflitos com as UCs reforça esta leitura. 
 

Participação 

Utilizando a “escada de participação” de Arnstein como referência, encontra-se na 
possibilidade de “enquadrarmos”, tanto em termos de proposta da FS como de 
resultados alcançados, nos degraus da “parceria” e da “delegação de poder”. De 
parceria devido ao caráter das ações, voltadas ao enfrentamento de causas que, em 
tese, reduziriam a dimensão dos problemas ambientais e, assim, de suas 
manifestações nas UCs. De “delegação de poder” porque, ao longo dos encontros, 
foi possível observar que, embora de natureza consultiva, os Conselhos assumiram 
decisões próprias relacionadas àquilo que os próprios participantes deverão realizar, 
ou seja, uma característica identificada com a deliberação. Houve, inclusive, 
menções por parte da equipe da FS de que os Conselhos permaneciam consultivos 
sobre a gestão das UCs (de competência do Estado), mas estariam “deliberando” 
sobre a própria agenda de Conselho Gestor. Já observando a “régua de participação” 
de Bordenave, identificamos aproximação com o ponto de “delegação”, caracterizada 
pelo poder de decisão sobre “partes ou setores” por determinados membros. 
 
Distanciamento entre aquilo que se pretendeu em termos de formatação e 
intencionalidade da proposta (FS) e os resultados alcançados. O indicador que 
distancia as causas levantadas (socioeconômicas) e as escolhidas (culturais e 
vinculadas à gestão da UC e à fiscalização) sugere esse distanciamento. Os 
Conselhos, com base neste indicador, aparentam não enxergar (em princípio) seu 
papel vinculado à vetorização de debates públicos e mesmo de “vanguarda” política 
no que se refere à discussão (e identificação de alternativas) sobre a problemática 
socioambiental do território. 
 

 

 

Podemos reconhecer, a partir das observações realizadas, que o “saldo” de todo o 

trabalho, até este momento, é positivo. O fato de conquistar espaço em um cenário de 

fiscalização ambiental já pode ser considerado digno de nota. Haja vista o Decreto Estadual n.º 

60.302/2014, que institui o Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegidas e de Interesse 

Ambiental do Estado de São Paulo – SIGAP. Entre os objetivos e diretrizes do SIGAP, há os que 

dizem respeito à participação social e envolvimento comunitário na gestão ambiental do território 

das UCs. Observa-se a consolidação e institucionalização das práticas identificadas com a FS, 

como o “envolvimento da sociedade civil, de entidades ambientalistas e das comunidades do 

entorno das unidades de conservação”. 

Da perspectiva institucional, a FS apresenta-se como integrada a um projeto de 

Coordenadoria, ao levar-se em conta a criação de um departamento de planejamento que 
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responde pelo plano de fiscalização. Por seu turno, a FS é parte integrante do plano de 

fiscalização de UCs (o SIM) e pode adequar-se a outros planos. 

A partir de outro prisma, da legislação, pode-se afirmar que a FS corresponde a um 

conjunto de normas das esferas federal e estadual, tais como as Políticas Nacional e Estadual 

de Meio Ambiente, à Lei Federal que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) e ao decreto que o regulamenta. 

Observando a FS a partir dos indicadores relativos às intenções formativas da FS, além 

das contribuições para o planejamento do Conselho, para o desenvolvimento de políticas 

públicas e metodologia de se trabalhar com Conselhos, identificam-se alguns pontos que são 

ressaltados a seguir: 1) a FS promoveu reflexões e debates sobre o papel do Conselho; 2) houve 

o alcance dos resultados propostos (planos de ações voltados para as causas de problemas de 

fiscalização); 3) ampliou-se o olhar dos Conselhos para os territórios das UCs; 4) foi observada a 

integração de novos agentes à política de fiscalização (como as prefeituras representadas nos 

Conselhos); 5) FS reforçou a importância do envolvimento dos gestores com o plano de 

fiscalização. 

Entende-se, com base na exposição das análises realizadas, que a FS abre mais uma 

frente tanto em termos de gestão, como de educação ambiental. Articulando ambos os campos a 

partir da fiscalização, evidencia os Conselhos Gestores de Unidades de Conservação como 

espaços de ensino-aprendizagem alinhados a uma vertente da educação ambiental inspirada por 

leituras das questões socioambientais em perspectiva crítica. 

Os distanciamentos identificados, no entanto, ao longo das análises realizadas, antes de 

guardarem um sentido desmotivador, pelo contrário, instigam à reflexão e identificação de 

possibilidades de realização da idealização teórica e readequações objetivas quanto ao formato, 

abordagem, uso de técnicas e demais recursos, sem perder de vista o confronto entre reflexão e 

ação, necessário e fundamental àquilo denominado práxis. 
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Apêndice A – Ficha de avaliação da FS 
(durante o desenvolvimento da proposta) 

 
Ficha de avaliação FS – SIM: Período de desenvolvimento da proposta (nome) 
 

Plataforma de avaliação 1 – Desenvolvimento da proposta e planejamento da execução 
 
 
 
1. (indicador 1.1.1) Houve, em algum momento, alguma restrição à essência da proposta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. (indicador 1.1.2) As chefias dos técnicos envolvidos, em algum momento, demonstraram preterir a 
participação de um técnico diante de algo considerado prioritário? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. (indicador 1.1.3) A proposta foi incorporada à rotina do plano de fiscalização de UCs? Que 
situações sustentam isso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. (indicador 1.3.1) Houve situações que caracterizaram algum tipo de interrupção na dedicação à 
proposta? Se houve, quais? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Critério de avaliação 1.1 – Abertura na CFA 

 

Critério de avaliação 1.3 – Rotina de trabalho 
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2. (indicador 1.3.2) Há elementos que caracterizem a integração da proposta à rotina da CFA? Quais, 
por exemplo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. (indicador 1.4.1) Sempre houve a possibilidade de acessar diretamente os parceiros dos órgãos 
envolvidos (Fundação Florestal, Instituto Florestal, Polícia Militar Ambiental, Instituto de Botânica)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. (indicador 1.4.2) A equipe sempre contou com autonomia para agendar reuniões do GT? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5. (indicador 1.5.1) Houve mudanças de datas? Quantas? Quais? Por quê? 

Critério de avaliação 1.4 – Acesso aos canais do público a ser trabalhado 
 

Critério de avaliação 1.5 – Mudanças de datas e justificativas 
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Apêndice B – Fichas de avaliação dos participantes 
(uma a cada encontro, em todos os encontros) 

 
Ficha de avaliação da Formação Socioambiental – SIM (participantes) 

1º Encontro – Identificação do polo 

 

Plataforma 2 – Execução da proposta 
 
1. Critério de avaliação – pertinência dos temas 

In
dicador: 

Qual o nível de importância de cada tema 
para sua atuação como conselheiro e agente social? 

P
ouco 

importante 

I
mportante 

M
uito 

importante 

Representações de meio ambiente    

Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação 

   

Gestão Ambiental    

Participação    

Conselhos    

OBS. (justifique aqui a avaliação de cada item): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador: Que avaliação faz das exposições e atividades? 

Linguagem Adequada Pouco 
adequada 

Ina
dequada 

Tempo dedicado 
aos temas 

Adequado Pouco 
adequado 

Ina
dequado 

Recursos utilizados Adequados Pouco 
adequados 

Ina
dequados 

Clareza Alta Média Bai
xa 

Utilidade Alta Média Bai
xa 

    

Complexidade das 
atividades 

Alta Média Bai
xa 

OBS. (justifique aqui a avaliação de cada item): 
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Que outros comentários você gostaria de fazer? 
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Ficha de avaliação da Formação Socioambiental – SIM (participantes) 
2º Encontro – Identificação do Polo 

 

Plataforma 2 – Execução da proposta 
 

2. Critério de avaliação – Compreensão/opinião da/sobre a proposta 

In
dicador: 

comentário ou questionamento sobre a proposta 

Em sua opinião, quais os aspectos que você destaca no trabalho desenvolvido que 
contribuem, ou não, para o papel do Conselho? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicador: Eficácia 

das técnicas empregadas 
Que avaliação faz das atividades? 

Linguagem Adequada Pouco 
adequada 

Ina
dequada 

Tempo dedicado 
aos temas 

Adequado Pouco 
adequado 

Ina
dequado 

Recursos utilizados Adequados Pouco 
adequados 

Ina
dequados 

Clareza Alta Média Bai
xa 

Utilidade Alta Média Bai
xa 

    

Complexidade das 
atividades 

Alta Média Bai
xa 

OBS. (justifique aqui a avaliação de cada item): 
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O que espera para o próximo encontro? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Você identifica algum aprendizado seu ou do grupo com este processo? Se sim, o que? Se não, 
justifique, por favor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que outros comentários você gostaria de fazer? 
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Ficha de avaliação da Formação Socioambiental – SIM (participantes) 
3º Encontro – Identificação do Polo 

 
 

Plataforma 2 – Execução da proposta 
 
1. Critério de avaliação 2.6 - Opções metodológicas 

Indicador 2.6.2: 
Eficácia das técnicas 
empregadas 

Que avaliação faz das atividades? 

Linguagem Adequada Pouco 
adequada 

Ina
dequada 

Tempo dedicado a 
cada atividade 

Adequado Pouco 
adequado 

Ina
dequado 

Recursos utilizados Adequados Pouco 
adequados 

Ina
dequados 

Clareza Alta Média Bai
xa 

Utilidade Alta Média Bai
xa 

    

Complexidade das 
atividades 

Alta Média Bai
xa 

OBS. (justifique aqui a avaliação de cada item): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Critério de avaliação 2.6 - Opções metodológicas da FS 

Indicador 2.6.3: 
Eficácia das técnicas 
empregadas 

Tempo 

Duração da 
formação 

Adequado Pouco 
adequado 

In
adequado 

Carga horária Adequada Pouco 
adequada 

In
adequada 

Periodicidade dos 
encontros 

Adequada Pouco 
adequada 

In
adequada 

OBS. (justifique aqui a avaliação de cada item): 
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Critério 2.3 – Indicador 2.3.3 

Do que você sentiu mais falta neste percurso da Formação Socioambiental SIM? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plataforma 3 – Receptividade da proposta 
 
3. Critério de avaliação 3.6 – Percepção de conselheiros/participantes 

In
dicadores 

3.6.1; 3.6.2 
e 3.6.3: 

Dimensão educadora no processo de fiscalização 

Observando o percurso realizado, identifica alguma relação entre educação e fiscalização?  
Se sim, por favor, exponha qual a relação e o que espera dela. Se não, por favor, justifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plataforma 4 – Efetividade da proposta 
 
4. Critério de avaliação 4.3 – Utilização (ou intenção de utilização) da metodologia para abordar outras 
questões da UC, além de problemas ambientais de fiscalização. 

I
ndicador 

4.3.1 
Outros usos 

Considerando o contato que teve com a proposta metodológica trabalhada, qual seja: 
 

1. Definir problema ambiental (ponto de partida);  
2. Levantar seus efeitos e causas (diagnóstico);  
3. Mapear os agentes sociais a ser envolvidos (diagnóstico); 
4. Planejar intervenções para enfrentar as causas do problema que gera impacto na UC (planejamento), 

 
Acredita que seus procedimentos e técnicas são úteis ao envolvimento do Conselho com a 

fiscalização da UC? E a outras questões relativas à gestão da UC? Se sim, quais? 
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5. Critério de avaliação 4.4 – Significados do processo aos participantes 

 
Indicador 4.4.4: Grau de apropriação da proposta (metodológica e de participação na gestão da UC). 

Qual o grau que você atribui ao seu aprendizado sobre a proposta, no que se refere: 
Ao papel e atuação do Conselho. 

lto egular aixo 

À participação na gestão, a partir da fiscalização ambiental. 
lto egular aixo 

Ao uso das técnicas e procedimentos. 
lto egular aixo 

À compreensão sobre a dimensão dos problemas de fiscalização 
(causas, efeitos e agentes sociais). lto egular aixo 

OBS. (justifique aqui a avaliação de cada item): 
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Apêndice C – Ficha de avaliação da equipe 
(a cada encontro) 

 
Ficha de avaliação da Formação Socioambiental – SIM (equipe) 

Identificação do Encontro – Identificação do Polo 

 
 

Plataforma 2 – Execução da proposta 
 
3. Critério de avaliação 2.7 - Aderência à proposta e envolvimento 

  
IM ÃO 

Indicador
es: 2.7.1  

Atendimentos a demandas? 

Presença e participação nos encontros? 

OBS.:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Critério de avaliação 2.1 – Cumprimento de horários dos encontros/oficinas 

  
IM ÃO 

Ind
icadores: 

2.1.2 Cumprimento de horários dos encontros/oficinas? 

2.1.3 Alterações na programação dos encontros/oficinas? 

OBS.:  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
5. Critério de avaliação 2.2 – Presença (quantidade e variedade) 
 

  P
resentes 

% 
do total 

Indica
dor: 

2.2.1 Variação na quantidade estimada de 
presentes (    ) 

  

OBS.:  
 
 
 

  
Sociedade Civil 

Poder 
Público 

I
ndicador: 

2.2.2 Diversidade de presentes 
de cada UC do pólo; 

  

OBS.:  
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6. Critério de avaliação 2.3 – Compreensão/opinião da/sobre a proposta 

  

IM ÃO 

Indic
adores: 

2.3.1 Comentários, questionamentos, opiniões sobre a 
proposta? 

Registros de comentários: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Critério de avaliação 2.4 – Compreensão dos temas trabalhados 

  
IM ÃO 

Indic
ador: 

2.4.1 Comentários, dúvidas a cada tema, de cada parte da 
oficina? 

Registros de comentários, dúvidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Critério de avaliação 2.5 – Condições para trabalhar (deslocamento, espaços cedidos etc.) 

  
IM ÃO 

Indica
dores: 

2.5.1 Disponibilidade de carro SMA? 

2.5.2 Existência de condições para público participar? 

2.5.3 Existência de espaços para os encontros/oficinas? 

2.5.4 Disponibilidade de alimentação? 

OBS.:  
 
 
 
 
 

 
 
9. Critério de avaliação 2.6 – Opções metodológicas da FS 

  
IM ÃO 

Indica
dores: 

2.6.1 Pertinência dos conteúdos/temas trabalhados 

2.6.2 Eficácia das técnicas empregadas 
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OBS.: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plataforma 3 - Receptividade da proposta 
 
10. Critério de avaliação 3.6 – Percepção de conselheiros 

  
IM ÃO 

Indica
dores: 

3.6.1 Identificam a existência de uma dimensão educadora 
no processo de fiscalização? 

Como conselheiros entendem a dimensão educadora do trabalho de fiscalização? 
 
 
 
 
 
 
 
Que expectativas há sobre esta dimensão? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11. Critério de avaliação 3.5 - Percepção de Gestores 

Indicador:  
3.5.1 Identificam a 

existência de uma dimensão 
educadora no processo de 
fiscalização? 

 
 
 
 
 
 

Indicador:  
3.5.2 Como entendem 

a dimensão educadora do 
trabalho de fiscalização? 

 
 
 
 
 
 

Indicador:  
3.5.3 Que expectativas 

há sobre esta dimensão e sobre 
a FS? 
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Apêndice D – Ficha de avaliação dos participantes 
(no encontro de retorno aos Conselhos ao final do ciclo) 

 

Ficha de avaliação FS – SIM: Retorno aos Conselhos 
 

Plataforma de avaliação 5 – Impacto da proposta 

 
 
 
 

Considerando a Formação Socioambiental, espera alguma mudança em 
relação à gestão da UC, mais especificamente à fiscalização? Se sim, qual 
ou quais mudanças?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Critérios de avaliação – 5.1 Desdobramentos das intervenções 
Indicador – 5.1.2 Expectativas geradas 
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Apêndice F – Quadros com respostas registradas e respectivas categorizações 
 

Polos 

  Plataforma 2 - Execução da proposta   
  Critério: 2.3 compreensão/opinião da/sobre a proposta   

  
Indicador: 2.3.3 (em sua opinião, quais os aspectos que você destaca no trabalho desenvolvido que contribuem, ou não, para o papel do 

Conselho?) Categorização 

Po
lo

 1
 

1 Ajuda a organizar e colocar em prática algumas decisões do Conselho. Toda ajuda é bem-vinda. 
Mobilização 
Organização 

2 
Esse trabalho vem norteando o Conselho em suas ações e principalmente identificando a problemática da UC. Infelizmente o Conselho está 
desarticulado, sem força do poder público grande maioria dos representantes são da sociedade civil, esse trabalho busca o entendimento dos 
participantes para a unidade, mas as informações não estão sendo passadas para as prefeituras que são principais agentes sociais da UC. 

Compreensão 

Orientação 

3 
A dinâmica utilizada amplia, e muito, o entendimento de onde localizam-se os problemas, causas, efeitos e soluções (setores, órgãos, 

entidades...) parcerias relacionados a UC. 
Compreensão 

4 
Acho fundamental esse tipo de formação com o Conselho, que muitas vezes participa do grupo, mas não tem a dimensão do poder que é 

um Conselho para promover mudanças. 
Compreensão 

5 Engajamento, troca de informações. 
Mobilização 

Expressão e diálogo 
6 As dinâmicas permitem maior compreensão do papel do Conselho, utilizando relatos da prática nas questões abordadas. Compreensão 
7 Acredito que as dinâmicas contribuem muito para o entendimento do papel do Conselho. Compreensão 

8 
A proposta de formação desde que esporádica de um Conselho/colegiado baliza a compreensão do processo no espaço, no caso da UC e 

fortalece a gestão participativa. 
Compreensão 

9 O fato de se levar em conta todos os aspectos e situações presentes numa UC, social, cultural, problemas ambientais. Compreensão 
10 O debate de ideias e a diversidade de opiniões. Expressão e diálogo 

11 
Sim, contribuem para o desenvolvimento do trabalho, especialmente as apresentações e os debates sobre os temas associados à gestão da 

UC. Bem como as responsabilidades na mitigação de conflitos existentes na UC por parte dos membros do Conselho. 
Expressão e diálogo 

12 
Pensamento estratégico desenvolvido a partir de ferramentas de coleta de dados, consagrados como Diagrama de Pareto e matriz de GUT, 

priorizando trabalhos que serão desenvolvidos. 
Organização 

13 Conhecer os interesses e membros; multiplicador de informações. 
Compreensão 
Orientação 

14 Como conduzir para alcançar a solução de uma demanda aprovada pelo Conselho; contribui! Orientação 
15 A integração dos órgãos em forma de programas de resolução e solução dos problemas. Mobilização 
16 A presença inexpressiva de conselheiros do Itapetinga neste 2º Encontro. Oportunidade para todos se expressarem. Expressão e diálogo 

Po
lo

 4
 

1 
Diálogo democrático contribui para o desenvolvimento de novas propostas. A falta de assiduidade dos membros do Conselho prejudica seu 

desenvolvimento. 
Expressão e diálogo 

Mobilização 

2 A ação proporciona a compreensão dos demais conselheiros perante o desempenho do seu papel dentro do conselho. 
Compreensão 
Orientação 
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3 
Abrir novas ideias de como devemos agir; Saber encontrar aspectos ao qual não tínhamos conhecimento; Envolver todos com as dinâmicas 

para sim encontrarmos mais ideias de cada um. 

Expressão e diálogo 
Compreensão 
Mobilização 

4 
Enriquecimento de informações que irá ajudar na elaboração de propostas com ações direcionadas para solucionar causas/problemas 

identificados nas Ucs. 

Compreensão 

Orientação 
Mobilização 

5 
Os aspectos que contribuem são: aproximação com os envolvidos; esclarecimento e conhecimento do cenário e diagnóstico; motivação 

para participação e atração dos agentes e do Conselho e fortalecimento do próprio poder de ação destes. 

Expressão e diálogo 
Compreensão 
Mobilização 

6 
Sistematização da problemática; Conscientização sobre o papel do conselho; Valorização dos conselheiros como agentes de 

transformação; Desenvolvimento de sentimento de pertencimento à UC. 

Organização 
Compreensão 
Mobilização 

7 Diagnóstico de um problema ambiental; Opinião de diversos setores da sociedade buscando uma solução comum. 
Organização 

Expressão e diálogo 

8 
Grande contribuição ao envolvimento do conselho gestor aos problemas enfrentados na UC, uma forma de agrega-los cada vez mais nas 

participações da gestão. 
Mobilização 

9 A participação nas questões relacionadas, apontando soluções possíveis. Orientação 

10 Com a técnica utilizada ficou mais claro identificar os problemas, os descritores e as causas. 
Compreensão 
Organização 

11 
A diferente visão das pessoas envolvidas nas atividades do Conselho. A similaridade dos problemas relacionados aos P.E. permitem que as 
questões sejam discutidas mais profundamente e que sejam levantadas mais causas/agentes/soluções para os problemas destacados. 

Expressão e diálogo 
Orientação 
Organização 
Mobilização 

12 Apenas aspectos positivos: dinamismo; foco; comprometimento dos participantes. 
Organização 
Mobilização 

Po
lo

 6
 

1 
O aspecto de conscientização das questões a serem discutidas; a socialização das informações; planejamento e definição de estratégia; 

qualificação. 

Compreensão 
Expressão e diálogo 

Organização 

2 As ações são de extrema importância para criar entre os conselheiros um olhar mais aguçado para pdoer debater os temas expostos para 
tentar minimizar a problemática pelo menos na área de parque e no entorno. 

Compreensão 

3 A integração entre diversos órgãos e entidades para desenvolvimento de programas para coibir os problemas existentes. 
Mobilização 

Expressão e diálogo 

4 
O trabalho está possibilitando uma participação efetiva do conselho na escolha dos caminhos a serem seguidos para aprimoramento da 

gestão do PESM-C. 
Mobilização 
Orientação 

5 Definição dos agentes sociais. Organização 
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6 
Ações extremamente eficazes para uma abordagem teórico/prática da problemática apontada. Gostaria de ressaltar que a última parte do 
encontro, foi de grande eficácia, de modo que os órgãos foram diretamente apontados, norteando quais setores da sociedade civil podem ser 

abordados. 

Compreensão 

Organização 

7 Fortalecimento das ações tomadas pelo conselho. Mobilização 

8 Definição dos agentes (maiores) de degradação das UC's. Definição dos agentes sociais (fiscalizadores, formadores de opinião, criação de 
leis). 

Organização 

9 Articulação e cooperação de distintos representantes. Representantes em pro de um objetivo. Trazendo diferentes visões e interpretações 
sobre o tema. 

Mobilização 
Expressão e diálogo 

10 
O trabalho ser colaborativo. Heterogeneidade das especialidades/pessoas enriquece na construção das ações. 

Mobilização 
Expressão e diálogo 

11 Creio que todo o trabalho realizado com a formação de um encontro com o papel de cidadania que cada um deve exercer em seu local que 
acaba beneficiando o global. 

Organização 

12 O principal aspecto é a troca de experiências de todos os representantes dos órgãos envolvidos, cada um apresentando sua opinião através 
de suas experiências em cada área. 

Expressão e diálogo 

13 Contribuem muito para enfatizar os causadores do problema e uma possível solução para a causa. 
Compreensão 
Mobilização 

14 Auxiliar na criação de diretrizes para compor políticas públicas de ações positivas, de integração socioambiental. Orientação 

15 Observei que o desenvolvimento das atividades com o grupo é de grande importância, são visto pontos diferentes e contudo poder ganhar uma 
força maior para que a proposta do SIM seja realizado com comprometimento e seriedade, visando ponto positivos para o papel do Conselho. 

Expressão e diálogo 

16 Contribuem com novas informações, troca de dados e experiências. 
Compreensão 

Expressão e diálogo 
17 Aproximação de diversas intidades e serviços com o focus em preservação ambiental. Expressão e diálogo 

Po
lo

 7
 

1 O bom senso de se buscar uma consciência socioambiental entre humildes e bem nascidos. Compreensão 
2 Comunicação; troca de ideias Expressão e diálogo 

3 Interação entre os diversos entes representativos dos vários órgãos envolvidos. 
Mobilização 

Expressão e diálogo 

4 
Todos os aspectos, seja de cunho educacional, fiscalizatório, etc., contribuem para o papel do conselho, que tem como obrigação a 

participação efetiva junto ao plano de manejo da UC. 
Compreensão 
Orientação 

5 
Fomentar o conselho a participar e ser atuante em discutir e trazer soluções às questões dos parques e não somente estar presente nas 

reuniões. 
Mobilização 

Expressão e diálogo 
6 O diálogo é sempre construtivo. Expressão e diálogo 
7 A metodologia desenvolvida simplifica e facilita a compreensão da problemática a ser enfrentada pelo Conselho. Compreensão 

8 Informações que estabelecem o papel do gestor. Destacar os problemas que a UC possui e informar qual a solução para o Conselho. 
Compreensão 
Orientação 

9 Muito importante para conhecer e atuar nos problemas que circundam a UC, fazendo-nos direcionar os esforços para a solução, Compreensão 
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engrandecendo o Conselho nas propostas e ações. Mobilização 
Orientação 

10 A união de organizações em prol de um objetivo comum. 
Organização 
Mobilização 

11 
A formação proposta apresenta metodologia que facilita a compreensão da mesma, bem como permite desenvolver 

mecanismos/instrumentos de participação efetiva na discussão/gestão do PESM. 

Compreensão 
Orientação 
Mobilização 

12 Conselho Consultivo ativo gerando informações para melhorar e desenvolver a fiscalização. Mobilização 

Po
lo

 8
 

1 Dando opiniões e colhendo. Opiniões correta no conselho. Expressão e diálogo 

2 
Integração do grupo; exposição e melhor compreensão dos diversos pontos de vista; democratização da informação; processo 

construtivo/participativo. 
Expressão e diálogo 

Compreensão 
3 Trabalhar em parcerias. Mobilização 

4 O levantamento das causas do problema elencado, que oportunizou reflexões e troca de experiência. 
Organização 

Expressão e diálogo 
Compreensão 

5 O aspecto relacionado ao aumento do espírito crítico, poder de identificação e solução de problemas. 
Mobilização 
Compreensão 

6 Objetividade da proposta. Orientação 

7 
A integração e troca de informações, inclusive as experiências apresentadas sobre o assunto são e foram fundamentações para o 

desenvolvimento da atuação do conselho. 
Expressão e diálogo 

Orientação 
8 São os conhecimento adquirido no decorrer dos trabalhos da importância do conselho. Compreensão 

 

Categorização Descrição 

Mobilização Contém aspectos que valorizam algum tipo de incentivo, fomento, promoção etc. de possibilidades de agir. Termos ou expressões: pôr em prática, engajamento, agir 
(ou algo que implique em agir) entre outros com o mesmo sentido. 

Organização 
Contém aspectos que valorizam a FS como criadora de situações e fornecedora de instrumento que ajudam a organizar ideias, percepções e facilitam a tomada de 
decisões. Termos ou expressõese: organizar, pensar estrategicamente, planejar, diagnóstico entre outros que guardem relação com métodos e técnicas de 

planejamento como organização de ideias e decisões. 

Compreensão Contém aspectos que valorizam descobertas, conhecimentos novos ou ampliados. Termos-chave: ampliar entendimento/compreensão/conhecimento; 
consideração à complexidade de um tema, conhecer, descobrir, novas ideias entre outros no mesmo sentido. 

Orientação Contém aspectos que valorizam percepção de que a FS contribui para orientar ou mesmo oferece instrumentos para que os Conselhos construam orientações próprias. 
Termos ou expressões: nortear, orientar, rumo, direção, apontar entre outras no mesmo sentido. 

Expressão e diálogo 
Contém aspectos que valorizam o encontro, o reconhecimento de diferenças, situações de diálogo e troca de experiência, além de situações nas quais a expressão é 
livre e aberta a todos. Termos ou expressões-chave: debate, troca, diversidade, opiniões, aproximação entre os envolvidos entre outros que tenham o mesmo 

sentido. 
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Polos 

  Plataforma 2 - Execução da proposta   

  Critério: 2.3 Compreensão dos temas trabalhados   

   Indicador: 2.3.3 (O que espera para o próximo encontro?) Categorização 

Po
lo

 1
 

1 Que seja dado continuidade no trabalho feito nos encontros anteriores. Que nós andemos pra frente. Resultados/efetividade 

2 Espero eu (pessoal) conseguir ter maior entendimento do assunto. Maior compreensão 

3 
Conseguir, através do entendimento mais amplo, resgatar parcerias para se alcançar resultados práticos sobre preservação, conservação e 

recuperação da UC. 
Maior compreensão 

Resultados/efetividade 

4 Ter um pouco mais de liberdade para desenvolver pensamentos, discutir mais com o grupo. Maior expressão e diálogo 

5 Critérios e ações desenvolvidos. Resultados/efetividade 

6 Chegar numa estratégia eficaz para atuação do Conselho. Resultados/efetividade 

7 Talvez um espaço menor de tempo entre elas.   

8 Propostas claras de ações factíveis para serem implantados a curto e médio prazo. Resultados/efetividade 

9 Informações sobre agir diante das situações possivelmente encontradas na UC. Maior compreensão 

10 Que seja ainda mais produtivo. Resultados/efetividade 

11 Um encontro dinâmico e com a sequência de trabalho bem esclarecida. E o tempo para as atividades tenha um cronograma efetivo. 
Resultados/efetividade 

Maior compreensão 

12 
Recapitulação dos assuntos desenvolvidos. Explicação da metodologia, novamente, a fim de direcionar a formação de um pensamento 

estratégico. 
Maior compreensão 

13 Aprofundamento das questões. Maior compreensão 

14 A presença de mais conselheiros. Início às 8h00 min - ser pontual. Maior participação 

15 Medidas das ações já estabelecidas nos antecedentes. Resultados/efetividade 

16 Finalizar os objetivos, por se tratar do último encontro. Resultados/efetividade 

Po
lo

 4
 

1 Discussão dos problemas reais. Soluções ou apresentação de propostas factíveis para solucionar estes problemas. Resultados/efetividade 

2 Por parte dos organizadores o mesmo nível aplicado; por parte dos conselheiros mais dedicação e presença. Maior participação 

3 Definir plano de ação (ansioso). Ter mais conselheiros. 
Resultados/efetividade 

Maior participação 

4 Adquir mais conhecimentos, e fazer o fechamento das ações de acordo com os problemas levantados no módulo. 
Maior compreensão 

Resultados/efetividade 
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5 Espero que mantenha-se o foco na abordagem prática e que possamos indicar soluções viáveis, além do aprendizado adquirido. Resultados/efetividade 

6 Identificar parcerias (instituições ou particulares) Resultados/efetividade 

7 Definição das soluções e participação de membro do conselho no que se refere ao problema. 
Maior participação 

Resultados/efetividade 

8 Atingir as metas para solucionar os problemas levantados. Resultados/efetividade 

9 Que tenha participação de outros órgãos e entidades além dos que já estão participando. Maior participação 

10 
Que o objetivo proposto no primeiro seja atingido e que as ações propostas possam realmente ter a possibilidade de serem postas em 

prática, de maneira eficiente, futuramente. 
Resultados/efetividade 

11 Continuidade dos trabalhos e superação dos problemas elencados. Resultados/efetividade 

Po
lo

 6
 

1 Conclusões. Definições das práticas a serem adotadas. Medidas práticas. "mão na massa" Resultados/efetividade 

2 Que os parceiros presentes compareçam com dados quantitativos e qualitativos dos problemas apresentados. 
Maior participação 

Maior compreensão 

3 Continuidade do processo. Resultados/efetividade 

4 Que o encontro possa ser e render políticas altamente aplicáveis. Que destes encontros possam ser geradas interseções positivas sobre a 
ocupação irregular. 

Resultados/efetividade 

5 Que o grupo continue caminhando unido num mesmo objetivo e que cada vez mais cresça para o desenvolvimento da UC. 
Resultados/efetividade 

  

6 
Mais clareza no objetivo final da metodologia.A finalização da construção da ação com metas, cronogramas e avaliação (sistemática) e 

contínua da ação para aprimoramento e adequações. 
Maior compreensão 

Resultados/efetividade 

7 Um conselho atuante em suas propostas. Resultados/efetividade 

8 Interação maior com os colaboradores e uma solução para o tema citado. 
Maior expressão e diálogo 

Resultados/efetividade 

9 Sintetização das informações e formas/estratégias de ações resultante dos levantamentos realizados, o que depende do grupo. Resultados/efetividade 

10 Que todos estejam presentes, para continuar a proposta. 
Maior participação 

Resultados/efetividade 

11 Espero que nossas resoluções sejam atendidas. Resultados/efetividade 

12 Ter material com os trabalhos e resultados anteriores. Maior compreensão 

Po
lo

 7
 

1 Apresentação de propostas mais objetivas. Resultados/efetividade 

2 Continuidade das ideias e do cronograma proposto. Resultados/efetividade 
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3 Maior participação; presença de atores do projeto a nível federal, estadual e municipal. Maior participação 

4 Um fechamento com conclusão e disponibilidade de contato para futuras intervenções e tira dúvidas. Resultados/efetividade 

5 Uma construção de conhecimento para melhorar a gestão da UC. Maior compreensão 

6 A continuidade do debate com envolvimento dos integrantes do grupo em sentido crescente. 
Maior expressão e diálogo 

Maior participação 

7 
Espero sistematizar as informações de cada grupo, que na minha concepção estão se desenvolvendo no mesmo caminho, e encontrar as 

soluções dos problemas. 
Resultados/efetividade 

8 A continuação do propósito apresentado. Resultados/efetividade 

9 Mais informações sobre as ocupações irregulares. Maior compreensão 

10 Mais participação dos agentes do Conselho. Maior participação 

11 Dar continuidade e chegar a uma solução de aplicação viável. Resultados/efetividade 

Po
lo

 8
 

1 Espero um encontro bom igual o anterior   

2 Continuidade das ações e que possamos traçar metas para chegarmos ao objetivo. Resultados/efetividade 

3 Boas proposta. Resultados/efetividade 

4 Que possamos apontar soluções factíveis ao problema. Resultados/efetividade 

5 Contribuir na construção das propostas para resolução dos problemas (causas) identificadas. Resultados/efetividade 

6 Maior número de conselheiros para esta capacitação. Maior participação 

7 Que as questões levantadas sejam objeto de reflexão. Maior compreensão 

8 Esperança de achar uma possível solução para amenizar os problemas tanto da UC como das comunidades envolvidas. Resultados/efetividade 

 

Categorização Descrição 
Resultados/efetividade Contém termos/expressões que apontam para a espera por resultados concretos, que todo o trabalho de planejamento saia do papel e por aí vai. 

Maior compreensão Contém termos/expressões que apontam para a espera por maior compreensão, mais informações, maior entendimento etc. (seja da FS, seja sobre a UC, sua gestão. 

Maior expressão e diálogo Contém termos/expressões que apontam para a espera por mais espaços/tempo para se expressar, dialogar/debater/decidir. 

Maior participação Contém termos/expressões que apontam tanto para a espera por mais instituições presentes, como também maior compromisso e qualidade na participação daqueles 
que já estão presentes. 
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Polos 

  Plataforma 4 - Efetividade da proposta    
  Critério 4.4: Significados do processo aos participantes   
  Indicador 4.4.2 (Você identifica algum aprendizado seu ou do grupo com este processo? Se sim, o que? Se não, justifique, por favor.) Categorização 

Po
lo

 1
 

1 Sim. As possibilidades que nós do Conselho podemos atingir com a cooperação e ajuda de todos. Articulação política e institucional 
2 Sim. O grupo vem crescendo em nível de informações e entendimento. Maior compreensão 

3 
Sim. Que as ações e decisões precisam transpor as barreiras burocráticas e setoriais da sociedade, a fim de que todos os envolvidos 

possam fazer parte da solução que é a efetiva proteção da UC. 
Articulação política e institucional 

4 Sim. Aprendizado em saber ouvir, entender as dificuldades da UC. 
Expressão e diálogo 
Maior compreensão 

5 Sim. Todos os órgãos envolvidos estão se esforçando positivamente na demanda apresentada. Articulação política e institucional 
6 Sim. Conhecer as diversas óticas e percepções dos problemas das UC. Maior compreensão 
7 Sim, claro. Identifico muitos aprendizados. Um deles realmente é de como desempenhar o papel no Conselho. Orientação 

8 
Sim. Ampliação dos conhecimentos quanto aos instrumentos de planejamento e possibilidade de aplicação nos processos de gestão 

participativa. 
Maior compreensão 

Orientação 
9 Sim. Como relacionar os conflitos de uma UC para chegar a uma causa. Orientação 
10 Sim. Principalmente com relação às questões burocráticas do parque. Maior compreensão 
11 Sim. As técnicas utilizadas tem sido bastante vantajosas. Orientação 
12 Sim. Desenvolver o pensamento lógico para solução de problemas dá um caráter profissional e técnico às decisões tomadas. Orientação 

13 
Aprendendo a lidar com conflitos e divergências. Com conflito de informações aprendemos a respeitar a opinião e "falar qual é o certo e o 

errado". 
Maior compreensão 
Expressão e diálogo 

14 Sim! Planejamento. Orientação 
15 Sim. Os temas trabalhados é de suma importância e de interesse coletivo.   
16 A metodologia trabalhada é novidade para mim. Orientação 

Po
lo

 4
 

1 Sim, a convivência em grupo e o diálogo aberto para estabelecimento e hierarquização das propostas de resolução dos problemas. 
Expressão e diálogo 

Organização 
  Sim. A mobilização de todos do conselho. Capacidade de agir 
3 Sim: conhecendo um pouco da gestão ambiental inicialmente teórica, mas que está chegando na sua prática. Maior compreensão 
4 Aprendizado foi a forma participativa com a forma de exposição de ideias em targetas para facilidade de fechamento das propostas. Organização 

5 Acredito que o principal aprendizado hoje foi buscar e compreender a visão de todas as partes envolvidas com o problema. 
Maior compreensão 
Expressão e diálogo 

6 
Sim, o problema de uma UC pode ser resolvido com a colaboração de todos os membros, sendo assim fortalece a gestão e os caminhos a 

serem tomados para uma melhor gestão para a participação de todos. 
Articulação política e institucional 

Capacidade de agir 
7 Sim. Pode ajudar a resolver problemas de difícil solução. Orientação 
8 Sim. A técnica apresentada para melhor aproveitamento do tempo nas reuniões, na identificação de problemas. Orientação 

9 
Muito aprendizado. Não tinha muito conhecimento sobre as questões que envolvem a conservação dos parques, nem tanto conhecimento 

sobre as dificuldades encontradas na região para atuar nessa conservação. 
Maior compreensão 
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10 Sim. Metodologia para a solução de problemas. Organização 
Po

lo
 6

 

1 Identificação dos problemas, de suas causas e consequências. Intercâmbio de informações e conhecimento. Importância do Conselho Consultivo 
do PESM 

Expressão e diálogo 

Maior compreensão 
2 Sim. Situações referentes ao uso irregular do solo na região, fato este que não conhecia. Maior compreensão 
3 Sim, principalmente a riqueza dos diversos olhares sobre um determinado tema. Expressão e diálogo 

4 Sempre há aprendizado, uma vez que a sociedade civil aqui reunidas opinam de forma diferenciada sobre o tema, agregando positivamente 
informações que algumas vezes acabamos desconhecendo. 

Maior compreensão 
Expressão e diálogo 

5 Diferentes visões sobre um mesmo assunto. Expressão e diálogo 
6 Sim: debate, colaboraçãpo e respeito com a opinião - várias visões. Expressão e diálogo 
7 Aprendemos todos. Maior compreensão 
8 Sim, pude perceber a imensa deficiência em relação à causa ambientalista. Maior compreensão 

9 Sim. Discussão do papel/responsáveis, maior clareza e alimentação de informações para compor futuros planejamentos. 
Orientação 

Maior compreensão 
10 Sim. Nós temos em mente em criar um projeto para atuar com a comunidade do entorno da Ucs. Capacidade de agir 

11 Aprendizado em compreender a opinião de outras pessoas e chegar em uma contextualização comum. 
Maior compreensão 
Expressão e diálogo 

12 Sim. Conhecemos as associações e gestores no processo de ensino, turismo, associações e altarquias (secretarias). Expressão e diálogo 

Po
lo

 7
 

1 Por enquanto só os debates. Expressão e diálogo 

2 Sim, a identificação da possibilidade de produção de ações concretas à partir do Conseho Consultivo. Capacidade de agir 
3 Sim. A necessidade de articulação com todos os órgãos envolvidos na implementação das atividades relacionadas à UC. Articulação política e institucional 
  Sim. Muitas vezes pensamos no problema e não o descrevemos, realizando desta maneira fica mais claro e eficaz a visualização de soluções e 

meios de chegar. 
Orientação 

4 Maior compreensão 
5 Sim, que os participantes aprendem a participar mais ativamente do Conselho. Maior compreensão 

6 Sim. Houve troca de informações sobre a problemática que enriqueceu o meu entendimento. 
Expressão e diálogo 
Maior compreensão 

7 Ficou o aprendizado de que, se tudo for trabalhado com seriedade e total ajuda do poder público, essas causas serão solucionadas. Articulação política e institucional 
8 Sim, na dinâmica apresentada. Organização 
9 Sim. As informações exploradas mostram a realidade dos problemas existentes. Maior compreensão 
10 Todo conhecimento adquirido é aprendizado. Maior compreensão 
11 Não. Já houve outros estudos aplicados anteriormente que não resultou em nada. Nenhum aprendizado 

Po
lo

 8
 

1 Sim porque todas as pessoas compreenderam os grupos e todos deram opiniões na reunião. 
Expressão e diálogo 
Maior compreensão 

2 Sempre - pontos de vista diferentes sobre um mesmo problema - levam a reflexão e um melhor entendimento dos problemas. 
Expressão e diálogo 
Maior compreensão 
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3 
O aprendizado foi muito da participação efetiva do grupo no desenvolvimento das atividades; a troca de experiências olhares e pontos de 

vista. O que me chamou a atenção é que o problema da renda familiar baixa, foi diagnosticado como causa a ser trabalhada por todos os 
grupos. 

Capacidade de agir 

Expressão e diálogo 

4 Sim, sempre tudo é aprendizado, melhorar o espírito crítico, melhorar a identificação e proposição de soluções. 
Maior compreensão 

Orientação 

5 Desconhecia esta metodologia. Muito boa. 
Orientação 
Organização 

6 
A integração de diferentes agentes, com experiências distintas durante a oficina e o respeito entre todos é e sempre será um exercício de 

aprendizado. A oficina traz este exercício e o executa com muita eficiência. 
Organização 

Expressão e diálogo 
7 Sim: pois os temas são diversos e apesar de complexo existem muitas coisas que dão pra entender. Maior compreensão 

 

Categorização Descrição 

Articulação política e institucional Apresenta termos/expressões ligados à percepção do necessário e possível relacionamento e comunicação entre diferentes agentes sociais (relação política e/ou 
institucional. 

Maior compreensão Apresenta termos/expressões ligados ao reconhecimento de ampliação do entendimento, da compreensão, do conhecimento etc. 

Expressão e diálogo Apresenta termos/expressões ligados ao aprendizado sobre o necessário respeito, à importância de ouvir, se colocar no momento adequado, dialogar, entender outros 
pontos de vista etc. 

Orientação 
Apresenta termos/expressões ligados a apropriações de instrumentos e técnicas de procedimentos oferecidos pela FS. Geralmente iniciam com "aprendizado sobre 

como...".  
OBS: partindo do pressuposto de que planejamento é um instrumento de orientação dos Conselhos: de onde partir, para onde ir, que percurso fazer. 

 
 

Polos 

  Plataforma 2 - Execução da proposta   
   critério: 2.3 compreensão/opinião da/sobre a proposta   
  Indicador: 2.3.3 (Do que você sentiu mais falta neste percurso da Formação Socioambiental?) Categorização 

Po
lo

 1
 

1 Não tive falta. O formato foi adequado. Avaliação positiva 
2 Maior representatividade de orgãos públicos nas 3 esferas. Representatividade/participação 
3 De mais atores envolvidos com as UCs Representatividade/participação 
4 De maior número de atores Representatividade/participação 

5 Achei bastante interessante a proposta do trabalho, porém senti falta da comunicação por parte da organização, porque, até dia 04 eu 
não sabia se haveria tal encontro, não recebi convite! 

Comunicação 

6 Avalio como muito boa. Avaliação positiva 
7 Visita in loco. Opções metodológicas 
8 No geral foi tranquilo, vide [incompreensível] Avaliação positiva 

9 
Senti falta de termos o Conselho Consultivo, pois se houvesse os conselheiros poderiam levar as oficinas e seus resultados mais eficaz 

para seus municípios. 
Representatividade/participação 
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10 Ações em campo e práticas efetivas em campo (fiscalização, comunicação, ocupação, uso sustentável) Opções metodológicas 
11 Nada Avaliação positiva 
12 Não me ocorreu nada de efetivo no momento. Registro sem avaliação 

Po
lo

 4
 

1 mais envolvimento de outros segmentos Representatividade/participação 

2 Senti falta de mais representantes que de alguma forma direta ou indiretamente devem estar por dentro dos assuntos que aqui ocorrem. Representatividade/participação 
3 Efetivação do processo Resultados da FS 

4 
Não sei, se nessa hora que se comenta, mas eu gostaria de um parque ou parques mais acessíveis a população com áreas com uso da 
população, respeitando os critérios do parque, mas enfim tentar agregar um divertimento e não só o conhecimento para se tornar atrativos 

a visita e mais fácil a divulgação da responsabilidade ambiental de cada um. 
Registro sem avaliação 

5 Nada a comentar. Não houve falta de nada. Avaliação positiva 
6 Que nós dependemos muito de ações do governo. Registro sem avaliação 
7 Senti falta de experiências e casos de outras Ucs, que, se possível devem ser trazidos em próximas oportunidades. Opções metodológicas 
8 Conhecimento de informações e ações já propostas. Opções metodológicas 
9 Dos participantes do conselho em estar presentes nas reuniões. Representatividade/participação 
10 Da presença de todos os membros do Conselho Deliberativo. Representatividade/participação 
11 Uma proposta de algo mais palpável, proximo da realidade. Resultados da FS 
12 Falta seguimento, já que nem todos vem a todas as reuniões. Representatividade/participação 
13 É o comparecimento de todos os conselheiros. Representatividade/participação 

14 Dados físicos dos parques (fotos, mapas). Atribuições do Instituto Florestal e Polícia Ambiental (autuações, conscientização, 
programas das secretarias, verbas, orçamento anual, emendas, deputados parceiros). 

Opções metodológicas 

15 Não faltou nada. Avaliação positiva 

Po
lo

 6
 

1 Da participação maior da comunidade. Representatividade/participação 

2 Atividades práticas; presença de instituições importantes. 
Opções metodológicas 

Representatividade/participação 
3 De motivação de alguns membros. Representatividade/participação 

4 Das instituições para complementação na formação. 
Representatividade/participação 

Opções metodológicas 
5 diante da complexidade e abrangência vale mais as conquistas, mesmo que "pequenas". Avaliação positiva 
6 Da participação mais efetiva dos repreentantes públicos. Representatividade/participação 
7 De uma relação maior com todos os participantes. Mas a experiência foi ótima. Representatividade/participação 
8 Sairmos com um plano de trabalho fixo (mesmo que flexível). Resultados da FS 
9 Da presença do gestor para acompanhar a riqueza das discussões. Representatividade/participação 
10 Da participação da comunidade. Representatividade/participação 

11 
Creio que a carga horária. Em minha opinião os encontros deveriam ser semanalmente ou a cada 15 dias. As discussões ficam mais 

claras em nossas mentes se há um intervalo menor entre os encontros. 
Opções metodológicas 

12 A falta de divulgação para a população. Comunicação 
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13 Maior periodicidade nos encontros para construir um planejamento de ações mais intenso. 
Opções metodológicas 
Resultados da FS 

14 Mais tempo, alguns temas serem mais específicos. Opções metodológicas 
15 Participei de apenas uma atividade. Não posso julgar. Registro sem avaliação 

16 Continuidade do processo para auxílio nos trabalhos a serem realizados pelo conselho. 
Resultados da FS 

Opções metodológicas 

17 
Como entrei com o processo em andamento não me sinto no direito de dizer o que faltou. Isso pode ter sido oferecido quando eu não 

estava. 
Registro sem avaliação 

Po
lo

 7
 

1 Mais tempo para o desenvolvimento dos debates e atividades. Opções metodológicas 

2 
Senti falta do uso de recursos como mapas para contextualizar a região. Faltou representantes de alguns municípios e empresas da 

região. 
Opções metodológicas 

Representatividade/participação 
3 Da presença das prefeituras e os demais conselheiros que não estariam presente. Representatividade/participação 

4 
De encontros mais periódicos e de aplicar a metodologia com um outro item para ficar mais próximo e mais habitual a aplicação da 

metodologia. 
Opções metodológicas 

5 Flexibilidade de tempo. Opções metodológicas 
6 Da presença das prefeituras. Representatividade/participação 
7 Participação dos demais municípios. Representatividade/participação 

Po
lo

 8
 

1 Foi dos entendimentos das conversa que foram muito técnica pois. Opções metodológicas 

2 Mais dempenho da prefeitura. Representatividade/participação 
3 Participação de outros representantes da sociedade civil. Representatividade/participação 
4 Ausência de alguns atores do conselho neste trabalho - a participação da prefeitura, departamentos. Representatividade/participação 
5 De órgãos como prefeitura e ONGs Representatividade/participação 

6 Falta de presença de alguns órgãos que deveriam aparecer. Todos os órgãos deveriam estar numa reunião como esta, mesmo os 
conselheirosdeveriam ter mais gente, comparecendo. 

Representatividade/participação 

 
 

Categorização Descrição 
Avaliação positiva Quando não há apontamentos de ausência de algo na FS; menções a adequações, menções positivas objetivas 

Representatividade/participação Apontamentos relativos à questão dos presentes: não formalização do Conselho, poucos presentes, poucos conselheiros titulares, poucos representantes de algum 
setor, pouco envolvimento etc. 

Comunicação Apontamentos relativos à questão da comunicação entre organização e participantes. 

Opções metodológicas Apontamentos relativos à questão das informações, conteúdos, técnicas, equipamentos e recursos utilizados na FS. 

Avaliação positiva Quando o respondente escreve algo, mas sem sentido de avaliação. 
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Polos 

  Plataforma 3 – Receptividade da proposta   
  Critério: 3.6 – Percepção de conselheiros/participantes   

  
Indicadores 3.6.1; 3.6.2 e 3.6.3 (Dimensão educadora da fiscalização) Observando o percurso realizado, identifica alguma relação entre 
educação e fiscalização? Se sim, por favor, exponha qual a relação e o que espera dela. Se não, por favor, justifique. Categorização 

Po
lo

 1
 

1 Total ! Um integra o outro. Alguma integração 
2 Sim. Sem educação não há mudança da atividade - tanto preventivamente, quanto na repressão. Educação em perspectiva instrumental 
3 Dar exemplos práticos de autuações e como estão se resolvendo.   

4 
Sim - a educação pode ser fundamental para conscientização das peculiaridades da UC. Ações educativas geram modificação na 

sociedade. 
Educação em perspectiva instrumental 

5 Sim. A fiscalização também deve ser concebida como um processo educativo e não apenas punitivo. Neste sentido aliar os dois 
programas será uma grande oportunidade de [incompreensível] 

Educação a mudar a fiscalização 

6 
A educação permeia tudo, os atores, as normas, as leis, os orgãos, as entidades. Maior capacitação de todos os atores para melhorar o 

seu papel no Conselho. 
Alguma integração 

7 No que antecede a punição cabe a importância do acesso de informação inclusive no ato de fiscalizar como na ação de prevenir. Educação em perspectiva instrumental 
8 Sim, pois é na educação que evitamos ações de fiscalização repressiva. Educação em perspectiva instrumental 

9 
A decodificação das informações, processos e etapas de trabalhos como composição do planejamento de ações estratégicas com foco 

na fiscalização. 
Alguma integração 

10 Certamente há uma relação direta entre educação e fiscalização. Com as informações voltadas as áreas de educação, contribuirão 
para a conscientização e consequentemente na fiscalização. 

Educação em perspectiva instrumental 

11 Com a educação chega-se ao conhecimento, aonde os envolvidos possa ter ciência das ações. Educação em perspectiva instrumental 
12 Sim, a fiscalização e a educação são formas preventivas de gestão. Educação em perspectiva instrumental 

13 É preciso conhecer para fiscalizar, conhecer profundamente, discutir, se relacionar, interagir, se articular, produzind informação, 
promovendo uma educação/conscientização para assim fiscalizar de forma envolvida. 

Educação em perspectiva instrumental 

14 Sim, a educação é a base de toda a sociedade, e o ponto de partida para efetividade de todas as ações propostas. Alguma integração 

15 Sim, grande parte dos problemas de fiscalização que enfrentamos são decorrentes de falta de informação e outras vezes de falta 
de educação. O processo especulativo pode somar os dois fatores. 

Educação em perspectiva instrumental 

16 
Sim, educar é tornar-se mais conhecedor, logo terá subsídios, "obrigação", técnias para fiscalizar, frequentar-fiscalizar. TEMOS QUE 

ESTAR LÁ! 
Educação em perspectiva instrumental 

17 Embora só tenha participado deste encontro, acredito que há relação, pois são estratégias complementares. A educação bem trabalhada 
pode minimizar os esforços de fiscalização. 

Educação em perspectiva instrumental 

Po
lo

 4
 1 A educação gera a conscientização sobre os atos ilícitos das pessoas enquanto a fiscalização reprime esses atos. Educação em perspectiva instrumental 

2 Sim, a fiscalização para ser efetiva, necessita do comprometimento de todas as pessoas. Educação em perspectiva instrumental 
3 Sim, com a vivência da fiscalização, a educação é reforçada e a temática se faz presente nas discussões. Alguma integração 
4 Espero uma ótima relação pois eles tende a andar juntos pois o trabalho consegue ser bem desenvolvido. Alguma integração 
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5 Com certeza, pois a educação tem que vir antes da fiscalização e também durante ela para que haja efetividade, é necessário não só 
a fiscalização punitiva, mas também a fiscalização educativa. 

Educação a mudar a fiscalização 

6 Fiscalização dimensionar para região que o parque tem fiscalização e que estamos de olho.   
7     

8 
Todas as formas de proteção tem grande importância, a relação entre educação é enorme pois desta forma podemos diminuir num 

futuro os fiscalizados. 
Educação em perspectiva instrumental 

9 
Sim, a fiscalização deve ser precedida por processo educativo e ao mesmo tempo durante a fiscalização pode-se usar ferramentas 

de uma forma educativa. 
Educação em perspectiva instrumental 

10 Sim! Processo educacional, item de maior importância. Alguma integração 
11 Sim. O conhecimento acerca dos problemas e consequências ambientais move ações de benefício àqueles que detém o conhecimento. Educação em perspectiva instrumental 

12 
A educação é fundamental para o funcionamento da fiscalização, no sentido de fazer as pessoas se sentirem co-responsáveis pelo 

parque. 
Educação em perspectiva instrumental 

13 Sim. Para se fiscalização é necessário entender todo o procedimento. Alguma integração 
14 Sim, é de vital importância principalmente para ser educativa, e não repressiva apenas. Necessidade trabalhar as crianças. Educação a mudar a fiscalização 

15 Com certeza a educação vai dar o entendimento por que temos que preservar e ajudar a fiscalizar, para que pessoas que não tem 
este conhecimento fiquem sabendo. 

Educação em perspectiva instrumental 

16 Sim, a educação leva a diminuição das medidas punitivas. Ótima ideia em começar essa ação educadora no Conselho. Educação em perspectiva instrumental 
17 Sim, para que ocorra fiscalização se faz necessário a educação das pessoas. Educação em perspectiva instrumental 
18 Sim, quanto maior a educação maior a conscientização, e menor as ações fiscalizadoras. Educação em perspectiva instrumental 

19 
Sim, após a educação todos sabem, quais os procedimentos corretos de uma UC, sabendo quais são, possível de fiscalizar quando a 

alguma irregularidade. 
Educação em perspectiva instrumental 

20 Sim - educação e base para gestão ambiental e fiscalização. Alguma integração 
21 Sim, a união da parte que fiscaliza com a que educa facilita no manejo, na aplicação, na forma das informações que foram introduzidas. Educação em perspectiva instrumental 
22 É por meio da Educação (informação, conhecimento, mudança de hábitos) que conseguimos uma fiscalização mais efetiva. Educação em perspectiva instrumental 

Po
lo

 6
 

1 Sim. A relação é a manutenção das Ucs. Eu espero que através da educação, seja necessário cada vez menos fiscalização. Educação em perspectiva instrumental 
2 Ainda não. O espaço entre os dois ainda é muito periféricos, falta caminhar mais próximo. Não identifica relação 

3 
Sim. A falta de educação/conhecimento está estritamente relacionado com as invasões e atitudes extremas da população invasora 

frente aos fiscalizadores. 
Educação em perspectiva instrumental 

4 A educação é a principal ferramenta pois se a população não compreender quais são os malefícios ao meio ambiente eles vão continuar 
se apropriando de áreas de preservação. A fiscalização também é muito importante para as leis serem cumpridas. 

Educação em perspectiva instrumental 

5 Um indivíduo informado através da educação socioambiental e até de sua formação acadêmica adquire uma visão mais ampla do que 
deve ser respeitado e preservado (fiscalização). 

Educação em perspectiva instrumental 

6 Sim. Atravez da educação pode-se estar formando pessoas para a fiscalização. Educação em perspectiva instrumental 

7 
Sim. Toda ação fiscalizadora vem acompanhada de um processo educativo, na medida em que informações são prestadas para o 

sujeito fiscalizado. 
Educação em perspectiva instrumental 

8 
Sim, a educação ensina e quando ocorre o aprendizado as ações impactatntes (ou erradas) podem diminuir ajudando a 

fiscalização. 
Educação em perspectiva instrumental 

9 Sim, a educação vem como medida preventiva, enquanto a fiscalização cuida dos problemas já existentes. Educação em perspectiva instrumental 
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10 Ambos se constituem como processos de transformação e conscientização. A diminuição da fiscalização vincula-se à transformação 
uma vez que a será menos necessária na medida em que a população se educa. 

Educação em perspectiva instrumental 

11 
A educação está instrinseco na fiscalização, tanto nos agentes fiscalizadores, como na população que convivem com o parque 

estadual. 
Alguma integração 

12 Havendo educação pouco se necessita de fiscalização. Educação em perspectiva instrumental 

13 
Sim. Através da educação conseguimos diminuir os casos problemas da unidade, seja de fiscalização ou qualquer outro assunto 

relativo. 
Educação em perspectiva instrumental 

14 
A educação é uma forma de prevenção de atitudes ilegais, deve ser vista como complemento para a fiscalização, deve partir de 
todas as entidades. Com formato educador e fiscalizador, ações de cada instituição têm o potencial de transformar, ou, pelo menos 

reorganizar os olhares e as responsabilidades sobre o objeto de estudo: o parque neste caso. 
Educação em perspectiva instrumental 

15 Total relação por que a educação é base da formação do ser humano. População educada prescinde (dispensa) de fiscalização. Alguma integração 
16 Sim, a fiscalização de certa forma, mostra a situação, entrando aí a educação que propagará de forma melhor a situação. Educação em perspectiva instrumental 

Po
lo

 7
 

1 Educação e fiscalização se complementam com a capacitação do agente, sem isso o trabalho se resume apenas em coibir. Educação em perspectiva instrumental 
2 Não há efetivação de educação sem parâmetros regulatórios e fiscalização sem conscientização é ação insípida. Alguma integração 
3 Sim, espero que através seja mais fácil o tratamento nas situações e locais das fiscalizações. Alguma integração 

4 Com certeza. Se você não têm informação não se apropria da necessidade de preservar e não se identifica com o local, pois não 
sabe a importância e muitas vezes não sabem nem que o parque existe e que está tão próximo. 

Educação em perspectiva instrumental 

5 Totalmente relacionado pois é através da educação e conhecimento é que se forma futuros fiscais e multiplicadores. Educação em perspectiva instrumental 

6 
Sim, a relação parece ser direta. Para que a fiscalização seja efetiva, é preciso haver educação, oportunizando uma expansão da 

consciência cidadã. 
Educação em perspectiva instrumental 

7 
Sim, espero uma maior integração, com o desenvolvimento do cunho de educador nos agentes fiscalizadores, responsabilizando-os pela 

formação educacional da consciência ambiental no cidadão. 
Educação em perspectiva instrumental 

8 Sim. Utilização da educação na prevenção do dano. Educação em perspectiva instrumental 

Po
lo

 8
 

1 Sim, espero melhorar, que órgãos competentes reconheçam os erros e tentem melhorar. Educação a mudar a fiscalização 

2 É sempre bom aprender com pessoas que conhece.   

3 
Sim, há uma ampla relação entre educação e fiscalização, pois com educação muitas ações proibidas não seriam executadas e 

assim a fiscalização seria facilitada. 
Educação em perspectiva instrumental 

4 Mais educação nas escolas com as criança.   
5 Sim a fiscalização e a educação ambiental tem que andar junto, enquanto isso não acontecer o (SIM) pode funcionar 50 por %. Alguma integração 

 
Categorização Descrição 

Alguma integração Respostas que sugerem algum tipo de intergação entre educação e fiscalização, sem especificar que tipo de relação. 

Educação em perspectiva 
instrumental 

Respostas que apontam para a educação com papel de servir a objetivos da gestão ambiental, especialmente da fiscalização. Educação para informar, para comunicar, 
com a finalidade de adequar as pessoas às regras (legislação ambiental). Educação para desenvolver o apoio à fiscalização. 

Educação a mudar a fiscalização Respostas que indicam que a educação pode transformar a fiscalização, sem especificar de que forma. 
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Polos 

  Plataforma 4 - Efetividade da proposta   

  
Critério 4.3 – Utilização (ou intenção de utilização) da metodologia para abordar outras questões da UC, além de problemas ambientais de 

fiscalização.   

  

Indicador 4.3.1 Considerando o contato que teve com a proposta metodológica trabalhada, qual seja: 
 
1. Definir problema ambiental (ponto de partida);  
2. Levantar seus efeitos e causas (diagnóstico);  
3. Mapear os agentes sociais a ser envolvidos (diagnóstico); 
4. Planejar intervenções para enfrentar as causas do problema que gera impacto na UC (planejamento), 
 
Acredita que seus procedimentos e técnicas são úteis ao envolvimento do Conselho com a fiscalização da UC? E a outras 
questões relativas à gestão da UC? Se sim, quais? Categorização 

Po
lo

 1
 

1 Sim, pois auxilia no trabalho do conselho. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

2 Sim, as técnicas e procedimentos que passamos a adquirir trará um novo vislumbre na gestão das UCs 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

3 Sim. Para alguns fatores locais, voltados à comunidade, proprietários locais. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 
4 Muitos esclarecedoras na construção coletiva de planos de ações. Não responde à pergunta 

5 Sim, pois propicia uma interatividade com a causa efeito. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

6 
Sim, os procedimentos e técnicas são úteis ao envolvimento do Conselho com a fiscalização da U.C. O que mais me preocupa é o acesso 

a formas legítimas e efetivas de capacitações de agentes e formação de conselhos. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 
7 Sim, a UC é pública e deve ter participação dos atores. Uso público, fundiário, gestão, captação de parcerias e recursos financeiros. Resposta indica outros usos 

8 
Sim, na medida que se faz a construção de forma participativa e também torna o conselheiro co-responsável pela gestão. Outras 

questões: educação ambiental, implantação do plano de manejo. 
Resposta indica outros usos 

9 
Acredito que as técnicas são úteis, apresentam metodologia para acompanhamento da implementação da sações e seus resultados. Ter 

condições de refletir e melhorar as ações é fundamental para a gestão da UC. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

10 
Sim. Para termos a ampla visão das atribuições do estado, município e federação, na questão da gestão e da fiscalização. Mostrou que 

temos dados que mas estão separados. Temos que unificar os dados. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

11 Sim. Participação - o conselho deve efetivamente participar. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

12 Sim acredito se uma coisa não andar na frente da outra. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 
13 Sim. Zoneamento da UC, ordenamento das atividades de uso público, educação ambiental, gestão de conflitos. Resposta indica outros usos 
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14 Sim. Organiza, proporciona ajuda ou indica sequência lógica-prática-organizacional. TRANFORMADORA. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

15 Sim, inclusive nas questões apareciam a todo momento, muitas vezes tirando o foco da fiscalização: - uso público/turismo; - projetos 
possíveis; - divulgação; - desapropriação. 

Resposta indica outros usos 

16 A metodologia de trabalho é bastante abrangente e pertinente  em minha avaliação Não responde à pergunta 

17 Sim, pois norteiam ações a serem realizadas. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

Po
lo

 4
 

1 
Sim 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

2 
Sim. Porque dessa maneira podemos ver e estar mais envolvidos e intensificando a mobilização social do nosso entorno. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

3 Creio que a definição do problema não está correta, ou o problema levantado não é o mais importante. Não responde à pergunta 

4 
1. Falta de conscientização; 2. sim são úteis, pois estimulam ao debate detectando os agentes causadores dos problemas. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

5 
Acredito que as Ucs precisam ser mais divulgadas na região, tanto para serem visitadas pela população como pra serem conservadas pela 

comunidade. 
Não responde à pergunta 

6 
Sim. Muito úteis pois provoca interação e envolvimento dos conselheiros na questão fiscalização. Outras questões: visitação e até gestão 

financeira. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

7 
Sim, envolvendo o Conselho, abrange toda a UC. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

8 Sim, todas elas. Não responde à pergunta 

9 
Sim, embora muito lento, sem entretanto conhecer melhor técnica. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

10 
Sim, são úteis pois desenvolve um procedimento de trabalho melhor as UC. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

11 Sim, em absolutamente todas. Não responde à pergunta 

12 
Sim. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

13 
Sim, participativo. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

14 Sim, pois a metodologia trabalha envolve técnicas que usam o trabalho em grupo de forma participativa de todos os segmentos 
representados no conselho com intenção de trabalhar ações e formas de conselho. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

15 Estamos no caminho certo começando lá de baixo e não dando um passo maior. Não responde à pergunta 

16 
Acredito que a metodologia desperta a participação efetiva de todo o grupo. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

17 
Foi muito importante o levantamento de cada conselheiro tem uma visão discutindo conseguira coordenar e ordenas as questões 

principais. 
Não responde à pergunta 
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18 Sim. Com a abordagem de cada temática nos obriga a refletir sobre a gestão da unidade em vários aspectos, por ex.: disponibilidade, 
aplicabilidade e eficiência dos recursos disponíveis. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

19 
Sim pois o planejamento traçado envolve a participação direta dos órgãos e/ou entidades sociais, fator que proporciona o 

comprometimento para atingir o objetivo. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 
20 Sim, papel na divulgação, conscientização ambiental de jovens na mídia. Resposta indica outros usos 

21 
Sim, acredito que o conselho dissemina as informações e a educação ambiental e que aos poucos diminuiremos a exploração sobre o 

parque. 
Resposta indica outros usos 

Po
lo

 6
 

1 
Sim. Principalmente com a fiscalização! Pois o que observei foi a divulgação e conscientização com os cuidados e conservação com o 

local 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

2 
Tão útil quanto a existência do próprio conselho. Metodologias e técnicas que facilitam a gestão. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

3 
Com certeza. Muito apropriado. Uma boa metodologia para ser aplicada a todas as questões da UC. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

4 Sim. Mapeamento das áreas do parque, levantamento de diversas questões da unidade, uso público, regularização fundiária etc. Resposta indica outros usos 
5 Para a UC o diagnóstico apresenta vários itens a serem trabalhados. Não responde à pergunta 

6 
Sim. Dando informações e gerando uma direção para o desenvolvimento do trabalho do conselho. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

7 
Evidentemente. É uma metodologia que poderá facilitar a ação de fiscalização. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

8 São úteis sim, pois são um modelo básico a ser seguido para os primeiros passos de pesquisas e disseminação de informações, sendo o 
conselho a organização programática das ações. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

9 
Sim. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

10 Sim, o próprio funcionamento do conselho. Resposta indica outros usos 

11 Sim. Dessa forma definindo um ponto de partida, diagnósticos e planejamento, podemos enxergar melhor as situações adversas que 
envolvem a UC, e com esta "receita de bolo" que por sinal é muito esclarecedora, podemos tratar os problemas direto na "ferida" 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

12 
Muitas técnicas e procedimentos são úteis. Mas temos que selecionar as melhores opções e ir direto nos pontos críticos que atingem o 

meio ambiente. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

13 Técnicas abordadas foram excelentes para criar práticas junto ao conselho. Da problematização até os planejamento foram bem 
estruturadas e conceituados pelos diferentes conselheiros. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

14 
Nitidamente. Tenho participado de formações anteriores. Ve-se que essa gestão parte mais firmemente no sentido de atuar depois de 

discutir. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 
15 Acho que o conselho já está envolvido com as questões de fiscalização. Não responde à pergunta 
16 Sim. Sim. Ponto de revisão do plano de manejo, avaliação de impactos sobre a UC etc. Resposta indica outros usos 

Po
lo

 7
 

1 Sim. De modo geral ajuda o Conselho a desenvolver suas atribuições visando sua finalidade. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

2 
Entendo que uma metodologia definida de diagnóstico e planejamento seja fundamental para formação de um conselho atuante e 

produtivo. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 
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3 
Sim, a metodologia proporciona o envolvimento do conselho a partir do debate e exposição de posicionamentos quanto a questões 

diversas. Acredito que todas as citadas acima. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

4 A atividade define os pontos através de uma agenda. A serem diagnosticados... A serem levantados... A serem planejados. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

5 
Desta forma o conselho têm uma direção a seguir e têm técnica para isso, para chegar a um diagnóstico e ações para ele e não somente 

discutir por discutir. 
Não responde à pergunta 

6 Tudo que venha a contribuir para melhoria é ótimo. Não responde à pergunta 

7 Sim, em todos, dada característica dialógica. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

8 Acredito que sim. Nada a acrescentar, no momento. 
Resposta positiva, mas sem indicação de outros 

usos 

Po
lo

 8
 

1 
Sim pois todos nós temos a obrigação de preserva não só as U.C. mas toda a natureza. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

2 
Sim. Trabalha com as comunidade paratirar estrai palmito da are de conservação. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

3 Sim. Sim. Além de auxiliar o gestor da UC na tomada de atitudes, também torna o conselho participativo, inserindo as comunidades do 
entorno da UC na redução de problemas que afetam ambos, comunidades e UC. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

4 Sim, é uma boa metodologia - plano de uso público. Resposta indica outros usos 

5 
Sim sempre bom aprender mais. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 

6 
São úteis para a fiscalização. Para os outros também, eu acho continuar discutindo os problemas de cada um, são diversos problemas. 

Resposta positiva, mas sem indicação de outros 
usos 
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Apêndice G – Quadro analítico 
 
 

O quadro a seguir teve a finalidade de organizar as análises realizadas a partir da relação entre os grandes eixos temáticos trabalhados pela FS com 
observações construídas com base nos indicadores consolidados. Esta relação subsidiou posterior análise crítica sobre as aproximações e distanciamentos entre a 
realização da proposta e seus pressupostos que deram origem ao seu formato, conteúdo e estratégias. 

 
Outra relação feita é destas mesmas observações com contribuições da FS a partir de três perspectivas:  
 
1) do planejamento dos próprios Conselhos;  
2) a políticas públicas, tanto voltadas à gestão de UCs e de Conselhos, como dirigidas à gestão ambiental pública (especificamente de fiscalização);  
3) ao desenvolvimento de meios de se trabalhar o envolvimento de Conselhos de UCs com a fiscalização ambiental, bem como tornar tal envolvimento um 

percurso formativo com orientação socioambiental. 

 

Tema geral Observações + dados/indicadores Contribuições Em relação à discussão proposta 

Sobre 
Conselhos 

Reflexão e debate sobre o papel do 
Conselho. 51 ações encaminhadas. 
57% das ações dirigidas para fora 
das UCs; 77% de “alto grau” de 
aprendizagem sobre o papel e 

atuação do Conselho; 68% de “alto 
grau” de aprendizagem sobre 

participação na gestão, a partir da 
fiscalização ambiental. 

-Planejamento dos Conselhos; 

Contribuição no sentido de os Conselhos: 1) terem um plano de ações (o 
que não demonstraram ter antes); 2) as ações serem direcionadas, 

também, para fora da UC; 3) os agentes sociais dos Conselhos 
articularem suas ações com aquelas construídas no âmbito dos 

Conselhos; os problemas de fiscalização servem como “temas geradores” 
para as agendas dos Conselhos; 4) os Conselhos envolvem-se com a 

gestão das UCs “de fora para dentro”; 5) pode evoluir para o Conselho ter 
em sua composição representantes de grupos sociais ausentes, mas que 
têm relação direta com a problemática que manifesta-se na UC. Além 
destes grupos poderem ser representados nos conselhos, as ações 

também podem ser direcionadas/envolver estes grupos. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: contribuições para diretrizes que 
reafirmem os Conselhos como espaços nos quais o contraditório se 

apresenta, é debatido e orienta ações do Conselho e dos órgãos gestores 

- Aproximações: 

Os indicadores, observações e contribuições aqui relacionadas ao debate sobre 
Conselhos apontam para aproximações com a constatação de que é 

razoavelmente recente a obrigação de UCs formarem seus Conselhos. Portanto, 
aproximamos o debate com o que entendemos por estratégias e potenciais. 

Considerando que a Fundação Florestal (FF) reuniu esforços para instituí-los há 
menos de cinco anos, houve tempo para aproximadamente duas gestões/ 
mandatos (de dois anos cada), nos casos de renovação contínua dos 

Conselhos. Anteriormente o Instituto Florestal (IF) já empregara esforços na 
direção de cumprir a legislação que rege a gestão ambiental de áreas 

protegidas. Após 2009 a maior parte de UCs estaduais passa à gestão da FF. 
Assim, depreende-se que há um percurso longo de amadurecimento dos 
Conselhos Gestores de UCs, especialmente no que refere ao seu papel na 

gestão destas áreas protegidas. Observa-se, portanto, um passo importante aqui 
tomado como estratégico neste percurso: o desenvolvimento da capacidade de 
organizar-se, de posse de instrumentos e procedimentos técnicos de auto-

organização e construção de agendas objetivas. No atual “momento histórico”, 
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das UC (existem posições divergentes, podem ser antagônicas; o debate 
pode e deve caminhar para o consenso sempre que possível; o consenso 

deve gerar encaminhamentos: ações dos Conselhos voltadas ao 
atendimento dos objetivos da UC e de sua compatibilização com os 

interesses dos diversos segmentos sociais); políticas que apontem para 
maior representatividade de grupos afetados pela existência das UCs. 

-Para a fiscalização: contribuições no sentido de a CFA/SMA reconhecer 
os Conselhos como espaços legítimos para aumento da participação 
social nas discussões sobre fiscalização ambiental (objeto, estratégias, 
monitoramento, abordagem) e, inclusive, sobre a própria normatização; 
necessidade de reconhecer a ação preventiva como necessária aos 
objetivos de fiscalização, enfrentando os problemas reprimidos pela 

própria fiscalização (que não são suficientes). 

 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Os indicadores apontam para: 1) o resultado de envolver os Conselhos 
com a fiscalização a partir de ações voltadas às causas foi alcançado; 2) 

se tratou de um processo formativo devido aos bons índices de 
aprendizagem apontados pelos participantes e, também, aos diálogos e 
trocas de informações, conhecimentos e representações sociais sobre 

meio ambiente, natureza e UC. 

esta estratégia ainda se desprende da orientação – aqui considerada 
circunstancial - da agenda (se voltada a apoiar a fiscalização, a executar 

funções que seriam do Estado ou se predominantemente reivindicatórias). Ao 
projetarmos desdobramentos desta estratégia de instrumentalizar os Conselhos 

para “caminharem na direção de um rumo definidos por eles próprios”, é 
possível vislumbrar um percurso formativo – que deve ser acompanhado, não 

tutelado, de perto – constituído de aprendizados sobre a construção de leituras e 
propostas próprias. Tal aprendizado, que deve receber contribuições de 

conteúdos conceituais, teóricos, metodológicos (contextualizados pelas agendas 
dos Conselhos) é acompanhado de outro, talvez mais abstrato e de complexa 
avaliação: a capacidade de construir subsídios à participação qualificada nas 
tomadas de decisão. Aqui apontamos a relação direta com o debate sobre a 
participação da sociedade civil na gestão pública (mais efetivamente nas 

decisões sobre como o Estado deve responder a demandas sociais, do que 
propriamente executar decisões tomadas sem participação pública). 
Entendemos, em suma, que a estratégia de subsidiar os Conselhos a 

construírem agendas próprias caminha no sentido da autopreparação nas 
tomadas de decisões, numa perspectiva emancipatória (política e 

intelectualmente). 

Outro ponto de aproximação se refere à possibilidade, também estratégica, dos 
Conselhos voltarem-se aos seus territórios, aos agentes sociais e às causas 
estruturais de problemas ambientais que afetam as UCs, ampliar a capacidade 
de “enxergarem” um papel político de buscar interferir em decisões afetas a 

políticas públicas deste território, tais como habitação, fiscalização, ordenamento 
territorial, de desenvolvimento socioeconômico, de educação, saúde (ambiental) 

etc. Esta projeção guarda relação com a participação social mais ligada à 
tomada de decisões sobre gestão pública, do que da execução de funções do 

Estado. 

-Distanciamentos: 

Elencamos os seguintes pontos de distanciamento, que hipoteticamente 
esperamos serem superados ao longo do tempo (seja na continuidade de 

iniciativas como a FS, seja pela dinâmica dos próprios Conselhos): 

1) Composição dos Conselhos predominantemente paritária, mas 
presencialmente (ao menos nos encontros da FS) indicam haver maioria de 
efetiva participação dos representantes do poder público. Disso decorre uma 
leitura das questões ambientais e de gestão pública potencialmente enviesada 
(apesar de os indicadores apontarem para o reconhecimento de que a FS 

contribui para aumentar a capacidade de expressão e diálogo entre pontos de 

Agendas do Conselho (8 Conselhos 
com quadros de ação) que articulam 

140 diferentes agentes sociais do 
território em 51 ações de 

enfrentamento de causas dos 
problemas de fiscalização (mais de 

140 grupos sociais, instituições, 
órgãos públicos etc. foram 

reconhecidos como agentes sociais 
presentes nos territórios das UCs e 

ligados à problemática 
socioambiental debatida). NOTA: não 

alcançamos grupos sociais mais 
vulneráveis ou diretamente 

-Planejamento do Conselho; 

Contribuições no sentido de as agendas dos Conselhos terem um 
instrumento objetivo: os quadros de ação (fácil visualização). 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: contribuições para os Conselhos 
compreenderem-se como espaços plurais de participação (abertos, 
inclusive, àqueles agentes sociais que não possuem cadeira); o 

mapeamento de agentes sociais deve servir, também, para refinar o 
entendimento sobre os grupos sociais e instituições (que se relacionam 
direta e indiretamente com a UC, com seus problemas e com as ações 
para enfrentá-los), com base nas desigualdades em termos de recursos 

econômicos e políticos. 

-Para a fiscalização: contribuições no sentido de a CFA/SMA identificar a 
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relacionados a vetores de pressão. quantidade e capilaridade dos agentes sociais que podem/devem ser 
articulados para a construção de redes de monitoramento dos territórios 
onde se localizam as UCs, bem como se relacionam com outros planos 

de fiscalização. Possibilidade de desenvolvimento de ações que 
contribuem para o enfrentamento de causas estruturais dos problemas de 

fiscalização. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Observações sugerem que: 1) o envolvimento dos Conselhos com a 
fiscalização ocorre com a extensão e articulação com o território e seus 
agentes sociais; 2) essa ampliação fomenta o debate sobre um dos 
papéis dos Conselhos: servir de espaço para participação na gestão 
ambiental pública e tornar-se agente social provocador de debates 
públicos com vistas a transformações culturais, mas também sociais. 
Carece, ainda, de envolvimento de grupos sociais que ainda estão 

distantes de espaços de participação e guardam relação direta com os 
problemas que se manifestam nas UCs. 

vista e posicionamentos diferentes). 
2) Alcance de agentes sociais: foi nítida a ausência de grupos sociais 
afetados pela existência das UCs, zonas de amortecimento e normatização 
subsequente (com exceção de Cananéia, em que havia representação de 

comunidades tradicionais). Mesmo que as ações projetadas no âmbito da FS 
apontem para alguma aproximação entre os Conselhos e tais grupos sociais 
“ausentes”, a característica das ações é a da informação (com vistas a uma 

suposta adequação e a mudanças culturais e comportamentais). 
3) Representatividade: não há indicadores precisos sobre a capacidade 
de os representantes do poder público, assim como da sociedade civil, tomarem 
decisões com maior autonomia. No entanto, observa-se que, no caso do poder 

público (estado e municípios) houve encaminhamentos de elos de 
comunicação, no mínimo; já em relação à sociedade civil, ONGs e mesmo 
indivíduos, sem indícios de representatividade comunitária/social relevante 

(mais uma vez, à exceção de Cananéia). 
4) Sentido e papel dos Conselhos: nas observações e registros 

sistemáticos a cada encontro em cada polo da FS, foi recorrente a anotação 
sobre uma marca das ações engendradas nas técnicas da FS: foram muito 
frequentes ações de solicitar e pedir a órgãos públicos (sobretudo aquele 

responsável pelas UCs) qualquer coisa (pedir um plano, solicitar recursos, pedir 
acesso, pedir ações etc.). 

Consideramos um afastamento do debate sobre Conselhos como espaços de 
construção de políticas públicas a disputarem espaço político nas tomadas de 
decisão sobre gestão pública. Ao longo do acompanhamento técnico dos 

grupos, neste trabalho de apontamento de ações que comporiam uma agenda 
de cada Conselho, houve a iniciativa de intervir no rumo destas ações. O rumo 
apontado pela equipe da FS foi o de os Conselhos indicarem ações a serem 

executadas por eles próprios. Não com vistas a cumprir funções do Estado, mas 
sim na direção de qualificar e dar consistência a posicionamentos em futuras e 

eventuais participações em tomadas de decisão. Em outras palavras: ter 
propostas próprias, amadurecidas internamente em cada Conselho. 

Com relação ainda ao papel e sentido da atuação dos Conselhos, pode-se 
considerar ainda afastado do debate sobre Conselhos qualificados e a 

disputarem espaço político em tomadas de decisões sobre gestão pública, o 
fato de, no âmbito da FS, reconhecerem como predominantes as causas 

estruturais de ordem socioeconômica, mas escolherem atuar sobre aqueles, 
também estruturais, mas de ordem diferente daquela predominante. Uma 

leitura, também hipotética, é a de que os Conselhos não enxergam sua atuação 
a partir das UCs na direção de debater políticas públicas de habitação, de 

Predomínio de representantes do 
Poder Público nos encontros (média 

de 68%, sendo, do total de 
representantes do poder público, 
33% da esfera municipal, 65% da 
estadual e 4% federal). Reflexão 

sobre a relevância deste dado diante 
das leituras e escolhas feitas pelos 
participantes (possivelmente sem 
diálogo com compreensões mais 

presentes na sociedade civil). Entre 
sociedade civil e setor produtivo, foi 

identificado predomínio de 
representantes da sociedade civil 
(74%) frente ao setor produtivo 

(26%). 

-Planejamento do Conselho; 

Contribuição para a necessidade de se rever a motivação dos 
representantes da sociedade civil, bem como a premência de se discutir 

mais os quadros de ações. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: aponta para a necessidade de um 
diagnóstico sobre as razões da baixa participação da sociedade civil nos 
Conselhos; até mesmo as tendências de queda na frequência ao longo de 

cada gestão. Afinal, a política pública voltada ao atendimento do que 
estabelece a legislação sobre gestão de UCs não demanda limitar-se 
essencialmente à criação e manutenção dos Conselhos. O indicador 
sugere a necessidade de políticas de fomento e qualificação (acesso a 
instrumentos, informações e disponibilidade) da participação social. 

-Para a fiscalização: Aproveitando o predomínio de representantes do 
poder público (sendo 33% da esfera municipal), observa-se a 
possibilidade de articular redes de monitoramento e também de 

integração ao “módulo denúncia” com acesso ao SIGAM às prefeituras 
representadas. No que se refere à presença – mesmo menor – da 

sociedade civil, vislumbra-se a mobilização e formação de brigadas de 
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incêndio, por exemplo; contribuiu ainda para reforçar o debate sobre o 
reconhecimento da importância da transparência do poder público sobre 

as decisões a serem tomadas nos territórios (ampliação do diálogo 
também entre sociedade civil e poder público). Neste caso, a contribuição 

demanda sistematicidade no acesso a informações e processos 
decisórios 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

A contribuição destes indicadores é de demonstrarem a premência de a 
FS buscar maior inserção na definição dos agentes a serem convidados, 
seja na continuação dos trabalhos dos Conselhos já trabalhados, seja em 
relação àqueles nos quais a FS ainda deverá trabalhar. Esta inserção terá 

como direção alcançar: 1) maior participação da sociedade civil (ao 
menos na mesma proporção do poder público); 2) alcance de agentes 

relacionados com os problemas de fiscalização. 

ordenamento urbano, de desenvolvimento, de saneamento etc. 

5) À identificação de agentes sociais do território: dentre os mais de 140 
agentes sociais identificados (com algumas repetições) não observamos 

nenhuma tendência de os participantes da FS reconhecerem outros colegiados 
(conselhos e comitês) como agentes sociais (houve apontamentos nos mapas 
de agentes sociais, mas não significaram um padrão, em todos os mapas). 
Neste sentido a equipe não interveio com vistas a lembrá-los da existência 

destes espaços de participação na gestão pública. Ainda que sejam espaços de 
participação social na gestão de políticas públicas, há raros casos de tomadas 
diretas de decisão. O não reconhecimento espontâneo de outros colegiados 
indica o distanciamento entre o debate sobre participação direta nas decisões 
de gestão ambiental de áreas protegidas e mesmo naquelas afetas a políticas 
de outras áreas, que incidem sobre as causas levantadas nos Conselhos de 

UCs. 

 

Causas levantadas 
predominantemente 

socioeconômicas (41%). Causas 
escolhidas substancialmente de 
ordem cultural e relacionadas à 

gestão da UC e à fiscalização (64%). 
Tal distanciamento entre o que se 

reconhece como causas estruturais e 
o que se pretende enfrentar sugere a 
compreensão que os Conselhos têm 

de si mesmos: ao optarem por 
causas que demandam ações que 
eles têm governabilidade maior 
(podem produzir e disseminar 

informação, demandar e apoiar a 
fiscalização e outras ações de gestão 
das UCs), demonstram que ações de 
natureza política e direcionadas às 
políticas sociais e econômicas (mais 
vinculadas às causas levantadas) 
não estão no horizonte de atuação 
dos Conselhos (ao contrário do que 

se esperava). 

-Planejamento do Conselho; 

Contribuição tanto em termos de reconhecimento de causas estruturais de 
problemas manifestados nas UCs, como também na possibilidade de 

vislumbrar horizontes para atuação e papéis dos Conselhos. O dado, em 
si, por demonstrar o distanciamento entre o que os Conselhos 

compreendem como causas, e aquilo que escolhem como objeto de 
“enfrentamento”, contribui ao debate sobre as possibilidades de atuação 

dos Conselhos diante de problemas estruturais. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: contribuição de apontar a possibilidade 
(a ser incentivada pela SMA) de: 1) os Conselhos atuarem no território 
das UCs; 2) a partir disso, articularem-se com outros Conselhos com 
vistas à gestão dos territórios. Incrementar a instrumentalização dos 
Conselhos nesta direção (informações, ferramentas, tecnologias etc.) 

pode configurar-se em políticas eficazes. 

-Para a fiscalização: aponta para investimento na integração dos 
agentes sociais representados nos Conselhos à política de monitoramento 

da SMA. (Possibilidade de levar em consideração o diagnóstico de 
variáveis sociais, econômicas e culturais tanto no mapeamento e 

diagnóstico dos problemas relacionados à fiscalização, como na avaliação 
e medição da eficácia e efetividade das ações empreendidas pela 
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fiscalização nos territórios das UC. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

A intenção de “facilitar” a dinâmica dos grupos sugerindo que refletissem 
sobre a “governabilidade” dos Conselhos diante das causas a serem 
enfrentadas pode ter condicionado as escolhas por causas de ordem 

cultural, de fiscalização e de gestão da UC. A contribuição que fica é que 
a interferência da equipe pode se dar na direção de fazê-los refletir e 

debater sobre o que os Conselhos podem fazer diante de causas sociais 
e econômicas. 

Entre ações apontadas pelos 
participantes, 42% se remetem à 
informação/comunicação pelos 
Conselhos e capacitações dos 

próprios Conselhos; 20% 
direcionadas à articulação político-

institucional. Dados sugerem 
agendas que reconhecem tanto uma 
dimensão do papel dos Conselhos 

(articulação e vetorização de debates 
públicos), como a necessidade de 
qualificação de seus participantes 
(conhecimento, informação, acesso 

aos instrumentos disponíveis). 

Demanda por uma reflexão sobre a 
razão disso. Se é devido à visão que 
se tem do papel dos Conselhos; se 
tem relação com o entendimento 

sobre Educação etc. 

-Planejamento do Conselho; 

Contribuição objetiva em termos de possibilitar a definição de rumos para 
os Conselhos e o planejamento coletivo de ações. Contribuição também 
em termos de os Conselhos poderem visualizar como eles próprios se 

veem. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: podem ser pensadas estratégias de se 
produzir e disseminar informações (sobre a UC, seus problemas etc.) a 

partir dos Conselhos. (Deve-se reconhecer a necessidade de capacitação 
constante dos Conselhos, orientadas à fortalecer a gestão ambiental 

pública). 

-Para a fiscalização: aponta para investimento na integração dos 
agentes sociais representados nos Conselhos à política de monitoramento 
da SMA, assim como coparticipantes de discussões sobre as normas que 

regem a fiscalização ambiental (aquelas que são de competência da 
SMA, como resoluções e portarias). 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Os indicadores sobre as características das ações apontam que a 
formação dos Conselhos pode contemplar, também, discussões mais 
aprofundadas sobre a relação entre educação e gestão ambiental (que 
engloba a fiscalização). Também sugerem que a intenção de direcionar a 
atuação dos Conselhos para fora das UCs foi alcançada com o resultado 

de 20% das ações serem de articulação político-institucional. 
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Sobre Gestão 
Ambiental 

Ampliação do olhar do Conselho 
também para o fora da UC. 

Tendência para “gestão do/para o 
território” formado pelas UC de 

proteção integral e de uso 
sustentável.  (57% das ações dos 
Conselhos se dirigem ao território). 

-Planejamento do Conselho; 

O plano de ações dos Conselhos pode dirigir-se à cogestão das UCs a 
partir de uma “agenda positiva”, ou seja, com ações propositivas que 

enfrentem problemas que afetam as UCs, considerando as atribuições e 
competências dos Conselhos (art. 20, inciso IX Decreto SNUC – “propor 
diretrizes e ações para compatibilizar, integrar, otimizar a relação com a 
população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso”). Há 

contribuições também no sentido de possibilitar que os Conselhos tomem 
decisões (não relativas à gestão das UCs – de competência dos órgãos 
gestores – mas sim a ações, fora das UCs, que podem ser executadas 

por seus integrantes). 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: programas e projetos que reforcem a 
integração entre os Conselhos de UCs e outros espaços de participação 
na gestão ambiental pública (comitês de bacia, Conselhos de outras UCs, 
conselhos municipais e regionais de meio ambiente, habitação, educação, 

saúde etc.). 

-Para a fiscalização: considerar os Conselhos de UCs como espaços 
para se trabalhar demandas de outros planos de fiscalização (pesca, 
fauna, áreas rurais, mananciais, atividades potencialmente poluidoras, 

incêndios florestais etc.). 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Os resultados indicam que a intenção de direcionar o olhar dos Conselhos 
para o território foi alcançada. Ainda assim, talvez seja necessário reforçar 
esta necessidade, tornando mais aprofundada a noção de qual território 
se está tratando e dando maior tempo para levantamento de agentes 

sociais (sobretudo aqueles espaços de participação na gestão de políticas 
públicas) e para a reflexão sobre a necessidade de ações que estejam 

direcionadas/ articuladas com os agentes mapeados. 

- Aproximações: 

Antes de fazer a análise a partir de aproximações e distanciamentos do debate 
sobre gestão ambiental, é preciso reconhecer que o contexto, por si, dialoga 

com as correntes, discursos e práticas de gestão ambiental brevemente tratados 
na respectiva seção. O fato de a FS fazer parte de um plano dedicado a definir 
estratégias de “estancamento” de manifestações de problemas ambientais no 
interior e entorno de UC de proteção integral sugere vínculos com a noção de 
uma gestão ambiental conservadora ou ecocêntrica (pelas razões de criação 

destas áreas protegidas). 

Alguns desdobramentos, como será visto adiante, dialogam com a busca por 
alternativas conciliadoras entre o ordenamento e uso do solo em dependência 
mútua com um modelo de produção hegemônico. Outros apontam para uma 
compreensão de que o papel do Conselho não se dirige ao enfrentamento de 
uma lógica de apropriação do espaço que impacta tanto a conservação da 
biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, como também as culturas 

tradicionais do entorno da UC. Mas sim à busca por alternativas amenizadoras 
destes impactos que poderíamos compreender como “naturalizados”. 

A observação de que houve ampliação do olhar dos Conselhos para além das 
UCs, no sentido dos territórios a que pertencem, estabelece pontos de contato 

com o debate sobre gestão ambiental realizado neste trabalho. Se não 
especificamente um diálogo direto com algumas das três correntes de 

pensamento que orientam discursos e práticas de gestão ambiental, ao menos 
não se restringem à gestão ambiental de áreas protegidas como sendo 

essencialmente direcionada ao interior das UCs. 

Considerando a observação relacionada com o alcance de participação (ao 
apontar para a articulação com os agentes sociais do território da UC), tanto a 
proposta como os indicadores de resultados sugerem alguma aproximação com 
a proposta teórica de gestão ambiental pública. Senão, até aqui, em termos de 
efetividade da participação qualificada de grupos desfavorecidos, ao menos 

aponta objetivamente para o seu envolvimento. Ainda, indica que grupos sociais 
e segmentos da sociedade podem e devem participar das tomadas de decisão 
relativas às políticas públicas. Inicialmente afetas à gestão de áreas protegidas, 
mas relativamente bem encaminhadas em termos de se articular com outras 

políticas (devido ao reconhecimento das causas estruturais, predominantemente 
socioeconômicas). Ou seja, inicia-se um percurso de consolidação da ideia de 
que a gestão pública é publicamente construída (e não exclusivamente técnica e 

burocraticamente). 
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O processo foi de gestão ambiental 
porque trabalha os problemas de 
fiscalização observando, também, 
suas causas estruturais e atuação 
possível dos Conselhos (120 causas 
levantadas, com foco de atuação dos 

Conselhos em 12 delas). 

-Planejamento do Conselho; 

Os dados indicam que a FS contribuiu tanto para se reconhecer o 
“problema de fiscalização” inserido em uma problemática socioambiental, 
como também para se concentrar em causas consideradas estratégicas 
para os Conselhos (independente dos critérios usados para as escolhas). 

Foi demonstrado, na prática, que este processo de levantamento e 
escolha pode ser realizado dentro de um coletivo com diferentes agentes 

sociais representando pontos de vista e representações diversas. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: políticas de gestão de UCs podem 
receber mais contribuições dos Conselhos e/ou articularem ações 

governamentais com aquelas não governamentais. 

-Para a fiscalização: a observação sinaliza que políticas de fiscalização 
devem considerar (em seu planejamento, monitoramento, avaliação), 

também, a existência dos condicionantes das manifestações de 
problemas ambientais nas UCs. Para tanto, pode organizar-se 

internamente (com a continuidade de trabalhos e equipes), e ainda abrir 
canais de diálogo e articulação com outros órgãos da própria SMA (CEA-
FF-IF para ampliação do alcance da FS; CBRN para o direcionamento de 

ações e programas de desenvolvimento sustentável; CPLA para o 
desenvolvimento de estudos e análises voltados a ordenamentos 

territoriais nas regiões das UCs). 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

O indicador mostra que a metodologia alcançou os resultados de 
concentração em causas dos problemas de fiscalização das UCs. 

Permitiu também a reflexão e o debate direcionados à hierarquização e 
priorização para fins de planejamento estratégico. Contudo, para além do 

dado em si e considerando observações feitas in loco, o tempo mais 
dilatado pode contribuir para decisões mais consistentes dos Conselhos. 

Um ponto nítido de aproximação com a noção de gestão ambiental pública é o 
reconhecimento da existência, mesmo que implícita, da lógica segundo a qual os 
objetivos de conservação das UCs serão atingidos quando outros – sociais e 

econômicos, por exemplo – forem também atendidos. 

-Distanciamentos: 

Pode-se compreender que a proposta da FS e seus resultados ilustrados nestes 
indicadores e respectivas observações estão distantes da ideia de gestão 

ambiental pública (ainda que tenhamos identificado alguns pontos de contato). 
Apoiamos este distanciamento na observação de que o olhar para o território 

ainda não efetivou que causas estruturais fazem parte do “rol” de preocupações 
dos Conselhos Gestores de UCs. 

Os indicadores sobre participação também afastam a FS e seus resultados da 
proposta de gestão ambiental pública, quando esta afirma a necessidade de se 
buscar a integração de grupos sociais com menores recursos econômicos e 
políticos e afetados por decisões da gestão ambiental levada a cabo pelo 

Estado. 

Pela FS por conta de se ter previsto que a equipe responsável mapearia tais 
grupos e os integraria (a função de convidar aos encontros ficou a cargo das 

UCs, como forma de envolvê-las com a FS). 

De seus resultados com base em dois dados: 1) a ausência de tais grupos; 2) o 
não reconhecimento deles como agentes sociais relacionados às causas 

escolhidas pelos Conselhos. 
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Situações em que o debate e as 
escolhas feitas apontam para o 

seguinte raciocínio: para alcançar os 
objetivos de conservação da UC, 
objetivos sociais e econômicos 

devem ser alcançados antes (55% 
das causas levantadas são de ordem 
econômica, social ou cultural). O 
apontamento das causas como 
predominantemente estruturais 

sugere esta observação. No polo 8 
(Lagamar de Cananéia) tanto as 
causas escolhidas como as ações 

refletem exatamente isso. 

-Planejamento do Conselho; 

O indicador sugere que a FS contribuiu para o reconhecimento – e 
registro – de que os problemas ambientais das UCs refletem outras 

questões, de ordem social e econômica. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: possibilidade de se trabalhar os 
Conselhos com base em maiores informações e conhecimentos sobre as 
dinâmicas socioeconômicas dos territórios onde estão as UCs. Os órgãos 
gestores dedicarem atenção às causas e origens dos vetores de pressão 

sobre a UC. 

-Para a fiscalização: idem às contribuições do item anterior. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Embora o raciocínio observado não tenha sido explicitamente verbalizado 
ou debatido nas oficinas, o indicador que o sustenta aponta para a 
eficácia da metodologia no que se refere ao objetivo de ampliar o 

entendimento dos Conselhos sobre os problemas que afetam as UCs. 

Sobre 
Participação 

Aprendizagem sobre instrumentos de 
participação, planejamento e gestão 
(36% dos respondentes destacaram 

aspectos de orientação e 
organização – de ideias, de pessoas, 

de decisões – e de orientação – 
definição de rumos aos Conselhos; 

69% apontaram “alto grau” de 
aprendizagem sobre o “uso das 

técnicas e procedimentos”; 95% em 
média consideraram os “recursos” 
(entre eles, as técnicas e materiais 

utilizados) “adequados”). 

-Planejamento do Conselho; 

Os indicadores mostram que as técnicas, procedimentos e materiais 
utilizados foram úteis e razoavelmente assimilados. Assim, podem ser 

considerados com alto grau de contribuição como meios de planejamento 
dos Conselhos. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: Contribuições para programas e ações 
que envolvam o assessoramento à participação em Conselhos 

Consultivos, e especialmente a articulação com seções ou áreas já 
instituídas nos órgãos e instituições envolvidas, como a Assessoria 

Técnica de Educação Ambiental da FF. 

-Para a fiscalização: contribuições para potencializar mecanismos de 
compartilhamento e troca de informações e instrumentos para fins de 

monitoramento em rede. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 

- Aproximações: 

Do ponto de vista da participação, buscou-se inspiração no respectivo debate, 
no que tange àquela orientação democrático-radical, tendo-a como horizonte, 
não meta. Em sendo uma concepção de participação que objetiva fortalecer a 
sociedade civil e tem os movimentos sociais como tão importantes quanto os 
partidos políticos, a intencionalidade da FS neste aspecto voltou-se a reforçar 
junto aos Conselhos que estes poderiam assumir-se como “vetores” de debates 
públicos, nos respectivos territórios, sobre aquelas causas identificadas como 

estruturais dos problemas que afetam as UCs. 

Utilizando a “escada de participação” de Arnstein como referência, encontra-se 
na possibilidade de “enquadrarmos”, tanto em termos de proposta da FS como 
de resultados alcançados, nos degraus da “parceria” e da “delegação de poder”. 
De parceria devido ao caráter das ações, voltadas ao enfrentamento de causas 
que, em tese, reduziriam a dimensão dos problemas ambientais e, assim, de 
suas manifestações nas UCs. De “delegação de poder” porque, ao longo dos 

encontros, foi possível observar que, embora de natureza consultiva, os 
Conselhos assumiram decisões próprias relacionadas àquilo que os próprios 
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ambiental e formação socioambiental; 

Indicadores apontam para contribuições da experiência à construção de 
uma metodologia que subsidie os Conselhos com instrumentos de 

organização (de pessoas, de ideias, de decisões) e orientação (definição 
de rumos e papéis para os Conselhos). 

participantes deverão realizar, ou seja, uma característica identificada com a 
deliberação. Houve, inclusive, menções por parte da equipe da FS de que os 
Conselhos permaneciam consultivos sobre a gestão das UCs (de competência 
do Estado), mas estariam “deliberando” sobre a própria agenda de Conselho 

Gestor. 

Já observando a “régua de participação” de Bordenave, identificamos 
aproximação com o ponto de “delegação”, caracterizada pelo poder de decisão 

sobre “partes ou setores” por determinados membros. 

 

-Distanciamentos: 

Em relação ao debate sobre participação, identificamos um distanciamento 
entre aquilo que se pretendeu em termos de formatação e intencionalidade da 
proposta (FS) e os resultados alcançados. O indicador que distancia as causas 
levantadas (socioeconômicas) e as escolhidas (culturais e vinculadas à gestão 
da UC e à fiscalização) sugere esse distanciamento. Os Conselhos, com base 
neste indicador, aparentam não enxergar (em princípio) seu papel vinculado à 
vetorização de debates públicos e mesmo de “vanguarda” política no que se 
refere à discussão (e identificação de alternativas) sobre a problemática 

socioambiental do território. 

O distanciamento que talvez seja o mais significativo, embora não possa ser 
definido como desanimador ou mesmo “imobilizador”, relaciona-se, no debate 
sobre participação, com as contribuições de Pedro Demo, sobre a participação 

como conquista. O fato de ser uma iniciativa do Estado, da SMA mais 
especificamente, ao promover a participação e sua qualificação, abre espaço 
para a pergunta: se não houvesse tal iniciativa, haveria demanda por algo 

similar nos Conselhos? 

Talvez sim, talvez não. E mais, ao considerarmos a ainda (e aparente) “miopia” 
em relação ao potencial de alcance do papel dos Conselhos (de agente que 
interfere nas decisões da gestão pública em diferentes áreas), identificamos a 

distância em relação à mesma afirmação do mencionado autor. 

No entanto, podemos, partindo do reconhecimento da distância entre a 
participação como conquista e todo o percurso e resultados, é possível 
vislumbrar algumas trilhas, como já nos referimos acima: a estratégia de 

qualificação pode levar a um processo de empoderamento. Não no sentido de 
poder de “execução”, mas sim de querer participar das decisões sobre o que e 

como será feito. 
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Pode-se reconhecer que a FS levou 
a escolhas feitas de forma coletiva 

(em todos os polos foi bem 
sucedida a técnica de reunir em 
grupos menores para aumentar a 

possibilidade de expressão e diálogo. 
Mesmo no 3º encontro do polo 7, em 
que não houve a técnica, houve 
possibilidade de participação de 
todos os presentes, embora com 
menor espaço do que se a técnica 

fosse utilizada). No entanto, é preciso 
refletir sobre a legitimidade das 

decisões tomadas, frente à situação 
dos Conselhos (“em 

transição/renovação” em 
praticamente todos os polos; “em 

criação” em duas UCs do polo 1 e no 
polo 8). Exceção feita ao polo 6, que 
iniciou a formação na logo após a 
posse dos novos conselheiros. 

-Planejamento do Conselho; 

A experiência contribuiu para: 1) reconhecer que é possível (em situações 
conduzidas de fora) organizar grupos que facilitam o debate e otimizam a 

produção de informação e de conhecimento; 2) é preciso possuir 
estratégias para evitar o domínio de um debate por sujeitos com mais 
recursos (conhecimento, capacidade de expressão etc.); 3) o Conselho 
pode ser visto como espaço de legitimação de decisões construídas de 

maneira mais ampla que sua representação formal. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: programas que contenham ações de 
instrumentalização dos Conselhos com técnicas de elaboração de 

diagnósticos socioambientais e de planejamento participativo devem ser 
sistematicamente compartilhadas a partir de situações concretas (como 
na FS foram os problemas de fiscalização). Tais técnicas devem ser 

acompanhadas do devido acesso a informações (muitas vezes acessadas 
pelos representantes do poder público) e também de aportes conceituais 
necessários ao aprofundamento da compreensão sobre os temas em 

questão. 

-Para a fiscalização: houve a demonstração de que é possível a 
construção de consensos no âmbito dos Conselhos (com a devida 

ressalva sobre o perfil de seus participantes – predominância do poder 
público). Ainda assim, a informação demanda políticas de fiscalização que 

considerem a possibilidade de ouvir segmentos da sociedade, via 
Conselhos, ao longo do desenvolvimento de planos de fiscalização, por 

exemplo. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Demonstração  de que foi possível a participação efetiva de todos os 
presentes às oficinas na construção tanto de uma leitura e compreensão 
mais complexa sobre a relação do sistema social com os ecossistemas 
conservados pelas UCs, como também na elaboração de planos de 

intervenção consciente nas problemáticas identificadas. 

Um risco que deve ser considerado neste percurso é, dependendo da 
composição e representatividade dos Conselhos, e consequentemente dos 

interesses ali representados, pode haver a tendência de “reproduzir” o próprio 
Estado e/ou o mercado, em uma perspectiva conservadora. Uma manifestação 
deste risco encontra-se na perpetuação de ações marcadas pela informação 

unidirecional “da UC para a ‘comunidade’” e uma educação ambiental 
instrumental, partindo do pressuposto de que não há conflitos socioambientais a 
serem superados com políticas públicas discutidas amplamente e construídas de 
forma participativa, mas sim, pura e simplesmente, desinformação e “falta de 
educação ambiental” como instrumento de adequação às normas, e não ao 
debate sobre beneficiários e prejudicados. Em síntese, o risco estaria na 

manutenção de uma concepção de gestão e de educação ambiental que aponta 
para mudanças culturais como suficientes, abrindo mão daquelas mudanças de 

ordem social. 

Ausência de representantes de 
grupos sociais afetados pela 

-Planejamento do Conselho;  
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existência das UCs e das normas de 
forma geral (com exceção do polo 8, 
em Cananéia, cujos indicadores 

isolados são: 43% “linguagem pouco 
adequada”; 29% “tempo pouco 

adequado”; 43% “baixa clareza”; 25% 
“pouca utilidade”; 80% “média 
complexidade das atividades”). 

A contribuição, neste caso partindo do polo (Cananéia), ocorreu pelas 
demonstrações de tempo insuficiente, linguagem ainda pouco acessível e 

atividades complexas para que grupos sociais com menos recursos 
participem de forma plena. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: ainda é preciso investir em meios de 
facilitação da compreensão, sem abrir mão da profundidade das ações. 
Se ações forem dirigidas a trazer grupos sociais mais vulneráveis ao 
debate, é preciso, talvez, trabalhos paralelos ou complementares de 

instrumentalização básica, com maior respeito ao tempo de aprendizagem 
dos referidos agentes sociais. 

-Para a fiscalização: programas e ações de formação que tenham por 
finalidade ampliar a compreensão de agentes sociais sobre as premissas 
das normas que regem o trabalho de fiscalização. Não se recomenda a 
utilização de estratégias informativas, mas sim reflexivas em perspectiva 

crítica. Recomenda-se acompanhamento sensível aos problemas e 
dificuldades que grupos sociais mais vulneráveis têm de compreensão, 

assimilação e adequação à legislação ambiental. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

No que se refere ao parâmetro tomado do polo 8 e com base dos seus 
indicadores, a metodologia não chegou a impedir a participação. Facilitou-

a aos grupos com menos familiaridade com as técnicas, conteúdos e 
sentidos trabalhados na FS. Contudo, os dados sugerem que ainda é 
necessário maior esforço nas adequações linguísticas a estes agentes, 
com vistas a uma maior participação consciente e autônoma (menos 

dependente dos demais participantes que, no caso em tela, auxiliaram a 
equipe e demais participantes em diferentes momentos). Se por um lado 
essa “solidariedade” é positiva e coerente com os esforços da FS, por 

outro reduz a autonomia de determinados sujeitos. 

Diminuição da evasão (com maior 
número de “chegadas” de 

participantes) no encontro final da FS 
(definição das ações a comporem a 
agenda dos Conselhos) (82 novos 
participantes no 3º encontro, contra 

-Planejamento do Conselho; 

Diante da constatação de inexistência de planos de ação anteriores 
àquele construído ao longo da FS, os dados sugerem que a contribuição 
da experiência foi neste sentido (de se construir um plano de ações que 

oriente a agenda dos Conselhos). 
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50 saídas). Dados que sugerem 
importância atribuída aos resultados 
da FS, mas somente “percebidos” do 

segundo encontro em diante. É 
importante ressaltar que no polo 4 
houve a posse dos conselheiros em 
nova gestão; neste polo nota-se uma 
curva acentuada de frequência no 3º 
encontro. No polo 6 o 3º encontro foi 
dividido com uma pauta relacionada 
a um grupo de moradores engajados 
na prática de birdwatching, levando 

ao encontro participantes “de 
primeira viagem”. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: Os indicadores demonstram que à 
medida que os participantes lidam com algo que consideram “útil” ou que 
forneça sentido à sua participação em um espaço como o Conselho, 
acentuam seu comprometimento. Essa demonstração torna-se mais 

consistente quando consideramos que em praticamente todos os polos os 
Conselhos estavam “em transição” entre uma gestão e outra; no Polo 8 

(Cananéia) os grupos somente reunia-se por causa da FS. 

-Para a fiscalização: demonstração de que há interesse em envolver-se 
com a fiscalização das UCs. Tal demonstração sugere a possibilidade de 

ações, partidas da CFA, de manter o envolvimento de diferentes 
segmentos sociais como estratégia de fiscalização ambiental, com duas 
finalidades, em princípio: 1) apoio à ideia de fiscalização como “cuidado” 

com a biodiversidade (e ampliação para o cuidado com a 
“sociodiversidade” em populações tradicionais); 2) maior debate e 

participação, qualificados, sobre as normas e prioridades da fiscalização. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Houve diferentes alterações estruturais na dinâmica da FS. A avaliação 
constante permitiu que se observasse a necessidade de atribuir maior 

sentido ao 1º encontro. Os dados demonstram que na medida em que os 
participantes envolviam-se com atividades mais “práticas” (como discutir e 
definir efeitos e causas dos problemas ambientais das UCs e planejar o 
que fazer com isso), a presença aumentou. Embora não haja dados que 

estabeleçam relação direta com isso, a satisfação com a prática foi 
notável. Diante disso, estas observações indicam que a metodologia 

precisa dosar melhor a relação entre as abordagens mais conceituais e 
teóricas com as práticas, sem abrir mão da primeira, mas também sem 

concentrá-la no primeiro encontro. 

A preocupação com a 
representatividade e com o 

comprometimento sugere atribuição 
de importância à FS e também a 
relação entre tomada de decisões 

com o reconhecimento da 
importância de mais agentes 

presentes (44% dos participantes 

-Planejamento do Conselho; 

O indicador demonstra que os participantes sabem da importância tanto 
da legitimidade das decisões que foram sendo tomadas, como também da 
importância da presença de agentes sociais com maior poder de decisão. 

Embora o poder público tenha sido predominante, no geral, houve 
manifestações sobre a ausência de prefeituras, legislativo, órgãos 

municipais e estaduais. 
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respondentes sentiram falta de maior 
representatividade nos encontros da 

FS). Houve significativas 
contribuições às opções 

metodológicas da FS (26%). 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: reforçar critérios de participação nos 
Conselhos. 

-Para a fiscalização: maior presença nos Conselhos, com representação 
formal via Centro Técnico Regional de Fiscalização (CTRF). A finalidade 
desta participação tanto serve para tomar conhecimento de informações 

sobre as ações que o Conselhos desenvolvem frente às causas de 
problemas de fiscalização (e eventual envolvimento com elas), como 

também para subsidiar os Conselhos com informações e esclarecimentos 
sobre as normas, trâmites a política de fiscalização a serem 

disseminados. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

O indicador demonstra que houve contribuições dos participantes às 
opções metodológicas da FS, em termos de tempo (a ser estendido), 
recursos (uso de imagens, mapas etc. e saídas a campo), linguagem 
(pode ser mais objetiva e a relacionar a dimensão conceitual e teórica 

com a instrumental). 

Sobre Educação 
Ambiental 

O processo foi formativo porque criou 
situações de ensino-aprendizagem 
entre os próprios participantes (em 
todos os polos foi possível observar 
que a troca de pontos de vista sobre 
os mesmos “objetos” de análise 

promovia a troca de perspectivas. Em 
Cananéia isso ocorreu especialmente 

porque havia representantes de 
populações tradicionais, policiais 
militares ambientais, de órgãos 
públicos municipal, estadual e 

federal). Os percentuais de alto grau 
de aprendizagem sobre “papel e 
atuação do Conselho” (77%), 

“participação na gestão, a partir da 
fiscalização ambiental” (68%) e 
“compreensão dos problemas de 
fiscalização” (77%) sugerem o 

-Planejamento do Conselho; 

A contribuição foi demonstrar que a “formação socioambiental” pode 
ocorrer a partir da práxis do próprio Conselho, ou seja, tomando por base 
um conjunto de atribuições deste espaço de participação, mobilizar uma 
gama de informações, conhecimentos e perspectivas (aqui tomadas como 

representações sociais). 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: o trabalho com Conselhos deve 
compreendê-los como espaços de ensino-aprendizagem. 

-Para a fiscalização: a temática da fiscalização pode servir de tema 
gerador ou ponto de partida para processos formativos que culminem em 

ações preventivos aos problemas de fiscalização. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Demonstração de que experiência contribuiu para maior compreensão 
sobre as possibilidades de atuação do Conselho, para o encaminhamento 

- Aproximações: 

Em se tratando da proposta da FS, identificamos aproximações com a 
perspectiva crítica, devido às seguintes características: 

1) Para além do uso público e atendimento a crianças, a FS dirigiu-se a 
adultos com atuação política no espaço do Conselhos Gestor. 

2) A FS pautou-se por direcionar a reflexão, o debate e as 
compreensões sobre os problemas ambientais das UCs no sentido de identificar 

os conflitos sociais, relacionados às causas estruturais de tais problemas. 
Convidou os participantes a observar a problemática socioambiental em sua 

complexidade. 
3) Proporcionou situações de diálogo e debate entre conhecimento 

científico e saberes populares; 
4) A proposta de se construírem intervenções nos territórios das UCs 
dialoga com a ideia de que a EA em perspectiva crítica direciona-se a “(...) 
criticar a realidade historicamente dada e propor a alteração das injustas 

relações de poder”. 
5) A FS priorizou discussões e abordagens dos problemas 

ambientais com foco na compreensão dos sistemas sociais 
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mesmo. de ações de interesse da fiscalização ambiental (numa perspectiva 
preventiva) e para o entendimento de que o envolvimento com a 

fiscalização integra a gestão da UC e do território. 

relacionados às causas. 
6) Ao apontar as causas como objeto de enfrentamento com 

ações articuladas e no território da UC, a FS direcionou-se à 
diminuição dos riscos e vetores de pressão às UCs. 

7) A FS partiu do entendimento de que a “resolução de 
problemas” pode ser um tema gerador, tanto para a reflexão e debate 
com vistas a uma ampliação da compreensão, assim como para o 

desenvolvimento de ações (não foram voltadas às manifestações dos 
problemas, mas sim às suas causas). 

 

-Distanciamentos: 

A predominância na escolha por causas de ordem cultural e aquelas ligadas à 
gestão da UC e à fiscalização indica distanciamento com a ideia de uma EA que 

resulta no reconhecimento de que há conflitos socioambientais a serem 
enfrentados por intermédio da Gestão 

Ambiental na arena política. Reconhecimento houve, mas não foi relacionado 
diretamente com a atuação dos Conselhos. 

Os indicadores sobre os recursos utilizados, especialmente as variáveis 
“clareza”, “complexidade” e linguagem sugerem que, no caso de Cananéia, 
houve um distanciamento daquilo que a EA crítica tem de contato com a 

Educação Popular. Cananéia foi o polo no qual a presença de representantes de 
comunidades tradicionais demandou maior esforço de adequações da FS. 

Considerando os registros feitos pela observação participante na pesquisa, tais 
esforços foram insuficientes. 

Outro distanciamento revela-se com a não politização dos conflitos relacionados 
às causas. Nem por parte da FS, nem por parte dos participantes. A ausência de 
representantes de grupos sociais em conflitos com as UCs reforça esta leitura. 

O significado atribuído à FS decorre 
de dados sobre a aprendizagem dos 
participantes. Conselho como espaço 
de expressão, de diálogo (23%) e de 
construção de consensos, além de 

ampliar a compreensão (36%). 
Aprendizagem sobre “definição de 
rumos” (orientação, com 19%). 

-Planejamento do Conselho; 

Contribuiu para a definição de rumos para os Conselhos (segundo 
observações e comentários de participantes, os Conselhos se ressentiam 
da ausência de objetivos). Tal definição se ocorreu de forma aleatória, 

mas sim planejada; não foi construída externamente nem exclusivamente 
por conselheiros, mas sim contou com diversas contribuições de 

convidados. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: o trabalho com Conselhos pode dirigir-
se à construção de agendas com planos de ação desenvolvidos pelos 
participantes. O Conselho pode ser entendido como “espaço” e contar 
com a presença de agentes sociais que não o integram formalmente. 

-Para a fiscalização: o tema da fiscalização pode pautar 
significativamente a agenda destes Conselhos. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

A experiência mostrou-se eficaz no que se refere à construção de 
agendas a partir do reconhecimento das diferenças e busca por construir 
consensos (atribuições legais dos Conselhos). No entanto, não houve 
teste, nesta experiência, diante do aprofundamento ou politização das 

diferenças. 

Sobre 
Representa- 
ções Sociais 

Reconhecimento e respeito à 
existência de pontos de vista 

diferentes acerca do mesmo tema 
(23% dos respondentes destacaram 

aspectos de maior expressão e 
diálogo como contribuições da FS); 
contribuição destes diversos olhares, 

via debate participativo, no 
planejamento das ações do 
Conselho. Os dados sobre os 
significados atribuídos também 

-Planejamento do Conselho; 

Indicadores demonstram contribuição ao reconhecimento do Conselho 
como espaço de debate entre diferentes pontos de vista, interesses e 

posições; demonstram a possibilidade de se planejar mais a agenda dos 
Conselhos a partir da compreensão de seu papel; contribuição com o 

compartilhamento de técnicas de planejamento participativo. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: ações e programas que partam das 
diferenças para exercitar a busca por consensos possíveis e construção 

À importância e valorização do Conselho como um espaço de diálogo e de 
expressão pode estar associado o reconhecimento de que estão em jogo 
diferentes e divergentes perspectivas acerca dos elementos/fatores que 

compõem a(s) realidade(s) da UC. 

Os debates observados ao longo das oficinas – para definir a seleção e a 
hierarquização dos problemas que ocorrem na UC e suas respectivas causas – 
e os resultados dos mesmos, ou seja, os quadros de ações para enfrentamento 
das causas, podem indicar, ainda que de modo implícito, que o processo de 
elaboração de tais quadros dependeu, entre outros fatores, dos modos como 

são percebidos os problemas ambientais e também como é apreendida a própria 
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sugerem isso (23% para FS como 
ampliação da expressão e do diálogo 
no Conselho; 36% para FS como 

ampliação da compreensão sobre a 
UC, seus problemas e papel do 
Conselho; 28% para a FS como 
auxílio à definição de rumos e 

articulação diante da diversidade de 
opiniões). 

de agendas. 

-Para a fiscalização: problemas de fiscalização podem gerar processos 
que culminem em ações, dos Conselhos, que auxiliem na prevenção. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Os indicadores expõem contribuições à metodologia que considere as 
diferenças, trate-as de maneira dialógica (mesmo reconhecendo 
contradições) e aponte para sínteses. Tais sínteses podem ser 

representadas por ações, em uma agenda, como também  por maior 
compreensão das limitações impostas pelo modo de produção, pela 
formação social e pelo modelo de desenvolvimento hegemônicos. 

UC. Nessa pluralidade de modos de percepção, supomos que há necessidades 
ou interesses econômicos e políticos diversos, assim como experiências e 

posições ideológicas distintas. 

A partir de uma exposição/discussão que colocou sob suspeita conceitos cujas 
definições muitas vezes são consideradas razoavelmente óbvias – tais como de 
meio ambiente e de natureza, por exemplo –, apontou-se para a possibilidade de 

ampliação de controvérsias acerca da UC e, concomitantemente, para a 
necessidade do exercício da participação baseada no diálogo, considerando 
pontos de vista distintos entre os participantes. Tal exercício, podemos sugerir, 
contribuiu para estreitar a ligação da FS com competências legais atribuídas ao 
Conselho, sobretudo, nesse caso das representações sociais, a que atribui ao 
Conselho a tarefa de “esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos 
segmentos sociais relacionados com a unidade” (artigo 20, inciso IV, do Decreto 
nº 4.340/2002). As sínteses construídas para a seleção das causas a serem 

trabalhadas e para a elaboração dos quadros de ações, necessárias em várias 
situações durante as oficinas, parecem indicar uma relação bem próxima e 
concreta entre tal necessidade e a opção metodológica da FS de expor e 

ressaltar a contradição inerente em espaços como os Conselhos Consultivos 
das UC. Nesse processo, o debate sobre representações sociais caminhou lado 

a lado dos debates acerca do tema Participação. 

-Distanciamentos: 

Dificuldades na avaliação deste tema geral têm relação com o próprio caminho 
traçado durante o planejamento e a execução do tema durante as oficinas. Tais 

dificuldades foram paulatinamente sendo expostas na medida em que se 
desenrolava a realização das oficinas nos diferentes polos. Alguns desvios de 
rota durante o percurso foram necessários (ajustes no conteúdo apresentado), 
no entanto as dificuldades não foram vencidas satisfatoriamente. Apontamos 
dois fatores que provavelmente merecerão encaminhamentos diferentes dos 

escolhidos nesta rodada inicial da FS. 

a) Em que pese a natureza teórica que este tema normalmente exige e 
encerra, reconhecemos que a abordagem expositiva sobre representações 
sociais foi demasiado abstrata. Houve um distanciamento significativo, 
sobretudo nos três primeiros polos nos quais a 1ª oficina foi realizada, 
entre a discussão que apresentamos sobre representações sociais e as 
demandas, digamos, concretas de cada Conselho e suas respectivas UC. 

Como resultado disso, não foram incomuns avaliações, feitas pelos 
participantes das oficinas, nas quais há ressalvas quanto ao teor teórico e, 
segundo alguns, filosófico exposto, em detrimento de ações consideradas 
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práticas. 
b) Observamos outros distanciamentos, similares aos descritos no tema 
geral que tratou sobre Conselhos, sobretudo no tange à composição dos 

Conselhos e ao alcance de agentes sociais 

Composição dos Conselhos predominantemente paritária, mas presencialmente 
(ao menos nos encontros da FS) indicam haver maioria de efetiva participação 
dos representantes do poder público. Disso decorre uma leitura das questões 

ambientais e de gestão pública potencialmente enviesada. 
Alcance de agentes sociais: foi nítida a ausência de grupos sociais afetados pela 
existência das UCs, zonas de amortecimento e normatização subsequente (com 
exceção de Cananéia, em que havia representação de comunidades em conflito 
com a fiscalização ambiental). Mesmo que ações projetadas pela FS apontem 

para alguma aproximação entre os Conselhos e tais grupos sociais “ausentes”, a 
característica é a da informação (com vistas a uma suposta adequação). 

 

Sobre a 
metodologia 

ESTRATÉGIA PARA 
FISCALIZAÇÃO: X UCs que não 

vinham entregando planilhas do SIM 
começaram a fazê-lo após a FS (nos 

encontros os gestores foram 
solicitados a expor seus planos de 

ação, explicar a problemática 
ambiental da UC e apresentar como 
seria realizada a fiscalização dali em 

diante. Isso demandou maior 
aproximação entre CTRF/UC e 
consequente maior compreensão 

sobre o plano de fiscalização da CFA 
e sobre a importância do 

mapeamento e registro dos 
problemas na UC e das ações de 

fiscalização); a FS levou os 
Conselhos a levantar 120 causas de 
problemas de fiscalização apontados 
pelos próprios planos de ação das 
UCs; os Conselhos identificam mais 
de 140 agentes sociais que deverão 
ser acionados em articulações dos 

-Planejamento do Conselho; 

O conjunto de técnicas utilizadas (distribuição em grupos menores para 
facilitar o debate e otimizar a produção de informações e conhecimento; 

“destrinchamento” por etapas dos problemas de fiscalização; 
mapeamento de agentes sociais; registro das ideias em fichas e mapas 

de fácil visualização; organização sugerida das fichas para maior 
compreensão; organização das ações em um quadro geral). 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: ações que os envolvam efetivamente 
com a política de gestão das UCs. 

-Para a fiscalização: o envolvimento dos Conselhos amplia o espectro de 
atuação da fiscalização, seja em termos de ações de enfrentamento dos 
problemas (na direção de suas causas), seja em se tratando de agentes 
envolvidos com preocupações semelhantes (tratadas em diferentes 

dimensões, competências, atribuições e espaços no território); 
proporcionou maior envolvimento de agentes públicos com a política de 

fiscalização de UCs. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

- Aproximações: 

Trabalhar com os Conselhos mostrou-se uma boa estratégia de ampliação da 
participação social com a fiscalização de UCs, devido à capilaridade das 
representações e a capacidade de identificação de mais agentes sociais a 

serem envolvidos. 

Utilizar os problemas de fiscalização como ponto de partida foi positivo. Num 
primeiro momento por relacionar diretamente a pauta dos Conselhos com o 
plano de fiscalização; num segundo momento por direcionar as ações dos 
Conselhos a uma agenda ligada á problemática da UC e da fiscalização 

ambiental. 

Relacionar o envolvimento dos Conselhos com a fiscalização de UCs com a 
construção de uma agenda fundamentou a FS como relacionada à legislação 

sobre os Conselhos. 

Apontar para efeitos e causas dos problemas de fiscalização contribuiu para 
uma compreensão mais complexa da problemática socioambiental que envolve 
as UCs, além de direcionar a atuação dos Conselhos, também, aos territórios 

das UCs. 

O trabalho em grupos menores proporcionou mais envolvimento e maior respeito 
ao “tempo” de cada participante. Em grupos menores foi possível que não 
houvesse o predomínio de um ou poucos sujeitos sobre a totalidade de 
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Conselhos, em ações voltadas ao 
enfrentamento das causas 

escolhidas. Síntese: Conselhos 
dirigem olhar e atuação também para 
o território, contextualizando a UC em 
termos sociais, econômicos, culturais 

etc. (de problema ambiental de 
fiscalização a problemática 

socioambiental). Isso significa, para a 
fiscalização, sensibilização e 

mobilização de diversos agentes 
dispersos pelos territórios das UCs 

monitoradas, possibilitando o 
envolvimento efetivo de grupos 
sociais e prefeituras tanto no 

monitoramento (em redes), como em 
ações preventivas: educativas, 
informativas etc. 12% das ações 

encaminhadas dirigem-se ao apoio à 
fiscalização, 45% a ações de 

articulação entre os agentes sociais e 
de comunicação/informação). 

Mostrou-se eficaz no que se refere à amplitude de causas de um 
problema; do ponto de vista qualitativo, alcançou o objetivo de tornar os 
problemas de fiscalização mais complexos, não mais restritos à repressão 
de infratores; auxiliou no reconhecimento dos papéis da PMA, da CFA e 

do Conselho. 

 

 

 

 

 

 

-Planejamento do Conselho; 

Contribuições nítidas em se tratando de instrumentos de organização de 
pessoas, ideias e decisões na direção de outra contribuição: o alcance do 
papel do Conselho como gestor da UC. Demonstração de que resultados 
“práticos” podem sair de discussões conceituais e teóricas que, aliás, 

dotam tais resultados de maior consistência. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: ações e programas com vistas a 
qualificar os Conselhos com informações (de bancos de dados e sobre 
políticas e procedimentos de gestão ambiental pública afetos às UCs), 
técnicas e instrumentos de gestão (normas, mapas, imagens etc.). 

-Para a fiscalização: o compartilhamento de informações sobre a política 
de fiscalização contribui para maior compreensão e consequente “apoio” à 

fiscalização em determinados grupos sociais representados nos 
Conselhos. Todavia, inspira diminuição na desigualdade de participação, 
tanto no que se refere à decisões tomadas sobre acatar as normas, como 

também à própria elaboração das normas. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

As técnicas se mostraram eficazes e eficientes. Contudo, há o que ser 
refinado em se tratando, sobretudo, de tempo para o desenvolvimento das 

presentes. 

A utilização de tarjetas para registro das sínteses desenvolvidas nos grupos 
menores serviu para: 1) fomentar o debate e a capacidade de síntese dos 

participantes (em termos de produção de consensos, como de definir ideias em 
poucas palavras); 2) não fechou a possibilidade de ideias diferentes fossem 
colocadas lado a lado; 3) possibilitou maior facilidade para a socialização das 

produções internas de cada grupo ao total de participantes; 4) facilitou a 
sistematização e elaboração de diagramas de fácil compreensão das relações 
entre problemas ambientais, suas manifestações e impactos às UCs e as 
causas; 5) proporcionou o mapeamento de agentes sociais dispersos no 

território numa visão mais articulada entre agentes e entre estes e as causas. 

A utilização do conjunto de técnicas, procedimentos e abordagens permitiu a 
criação de um espaço de expressão e diálogo, ampliando a compreensão e 

mobilizando à ação. 

-Distanciamentos: 

As limitações colocadas pelas opções metodológicas da FS referem-se a: 

1) Tempo: variáveis relativas ao tempo consideradas adequadas, mas é 
preciso rever o total, sua distribuição e aquele destinado às atividades. 

2) Lógica dos encontros I: foram necessárias mudanças estruturais em 
relação a este aspecto. Três mudanças consideradas mais importantes: a) tema 
SNUC passou a ser transversal e abordado pelas demais abordagens (gestão 

ambiental, participação, representações sociais, conselhos); b) gestores 
passaram a expor os planos de ação de suas UCs, apresentando assim os 

problemas ambientais sob sua perspectiva; c) os problemas ambientais “pontos 
de partida” passaram a ser definidos pelos participantes já no 1º encontro, como 

respostas à demanda por “práticas”. 
3) Lógica dos encontros II: a abordagem das representações sociais 
precisa ser repensada. Por se tratar de um tema pouco abordado e com 

características abstratas e reflexivas, deve ser mais bem articulados com a 
dimensão prática da FS. 

4) Envolvimento das UCs (equipes e gestores): foi realizado um 
encontro no qual gestores e equipes das UCs que fariam parte da FS estiveram 
presentes. A intenção foi compartilhar e adequar a proposta à experiência e 
conhecimento dos convidados. Ao longo do percurso as UCs ficaram com a 

incumbência de convidar os participantes da FS, sem nenhuma interferência ou 
sugestão de público a ser chamado. Mais adiante, conforme já mencionado, os 
gestores foram convidados a expor seus planos de ação aos Conselhos. Foram 

ESTRATÉGIA PARA GESTÃO DA 
UC E DOS CONSELHOS: a FS 
ampliou tanto o espectro de 
observação e reflexão dos 

Conselhos, como também de 
atuação. Mostrou-se uma estratégia 

de fomento e qualificação da 
participação nos Conselhos (27% 
dos respondentes destacaram 
aspectos de “orientação” e 

“organização” na FS; 23% aspectos 
de “mobilização”; os demais 50% 
destacaram aspectos relativos à 

valorização do diálogo e ampliação 
da compreensão – sobre a UC, sua 
problemática, os instrumentos de 

participação e planejamento coletivo; 
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59% dos respondentes criaram a 
expectativa de chegar a resultados – 
ações de planejamento – ao final da 

FS). 

85% dos respondentes consideram 
úteis os procedimentos e técnicas 
compartilhadas na FS. No entanto, 
15% indicam, nas respostas, outras 
possíveis utilizações nas demais 
dimensões de gestão das UC e 

respectivos territórios. Significativos 
19% das respostas não guardavam 

relação direta com a pergunta 
realizada. 

atividades reflexivas, de debate e de produção coletiva. Trata-se, com 
base nos indicadores sobre utilidade, de um conjunto de técnicas que 

serve a outros âmbitos da gestão das UCs. 

 

 

-Planejamento do Conselho; 

Foi demonstrada a importância de haver representatividade nos 
Conselhos, principalmente de segmentos da sociedade civil. 

-Políticas públicas; 

-Para trabalhar com Conselhos: contribuições da conjugação de 
técnicas de discussão e produção em grupos, assim como do sentido 

atribuído: apontar para a gestão do território e das causas de problemas 
que se manifestam nas UCs. 

todas medidas com vistas a proporcionar um envolvimento dos gestores com a 
FS. Os resultados podem ainda ser melhorados. Formações de gestores, no 

âmbito da FF, podem integrar questões essenciais da FS, como o envolvimento 
efetivo dos Conselhos com a gestão da UCs, a partir da fiscalização ambiental. 
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OPÇÕES METODOLÓGICAS: 

- PRESENÇA: média de 68% de 
frequência do poder público aos 

encontros; queda na frequência após 
o 1º encontro e retomada após o 2º. 

- PERTINÊNCIA DE TEMAS E 
ABORDAGENS: média acima de 

70% de aceitação das abordagens 
feitas pela FS aos temas gestão 

ambiental, representações sociais, 
participação, conselhos e SNUC. 

Houve 3 alterações significativas na 
abordagem aos temas ao longo da 1ª 

rodada. 1) Transversalização do 
tema SNUC nos demais temas; 2) 
inserção do rol de problemas de 
fiscalização elencados pelos 

gestores; 3) definição do problema a 
ser trabalhado pelos Conselhos 

ainda no 1º encontro. 

- TÉCNICAS EMPREGADAS 
(utilidade, linguagem e recursos, 
complexidade): proposta útil aos 
Conselhos (82%). Linguagem e 
recursos adequados (93% e 95%, 
respectivamente). No entanto, 

proposta complexa (74%) e 
necessária maior clareza nas 
abordagens e orientações nas 

-Para a fiscalização: conjugação de técnicas e procedimentos com 
potencial de esclarecer o papel da fiscalização ambiental e a premente 
necessidade de se trabalhar as causas de problemas ambientais, para 

além de reprimir suas manifestações. 

-Metodologia de envolvimento dos Conselhos com a fiscalização 
ambiental e formação socioambiental; 

Dados sugerem contribuições para integrar causas e efeitos como parte 
de problemas complexos de natureza socioambiental. Esta integração 

serve tanto ao envolvimento, formativo, de agentes sociais com a gestão 
ambiental pública, especialmente em UCs, a partir de objetos de 

preocupação da fiscalização ambiental. 
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oficinas (32% para “média e baixa 
clareza”). 

- TEMPO: variáveis relativas ao 
tempo consideradas adequadas, em 
média, por 70% dos respondentes. 
No entanto, é preciso rever o total, 
sua distribuição e o tempo destinado 
às atividades. Tempo das atividades: 
média de 72% para “adequado”; 

duração: média de 75% para 
“adequada”; carga horária: média de 
70% para “adequada”; periodicidade 

da FS: média de 71% para 
“adequada”. Se considerarmos que 2 

dos 5 polos com ciclo concluído 
conseguiram detalhar todas as ações 
apontadas, observamos que o tempo 
foi insuficiente e sua distribuição 

precisa ser revista. 
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