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Programa de
Formação Socioambiental



O que é a Formação Socioambiental?

Um trabalho de Educação Ambiental na 
Gestão Ambiental Pública

Tem a fiscalização ambiental como “ponto de partida”

O trabalho é marcado por uma metodologia que visa:

Compreender os Conselhos como 
gestores e espaços de ensino-
aprendizagem

Criar situações formativas a partir de 
questões relativas à fiscalização 
ambiental

Desenvolver diferentes abordagens a 
problemas de fiscalização buscando 
reconhecer e tratar de suas causas



Como se desenvolve a FS?

O método da FS 
parte de 
pressupostos sobre 
gestão ambiental 
pública, 
participação, 
educação 
ambiental e formas 
conflitantes de 
compreender a 
criação e 
manutenção de 
áreas protegidas, 
especialmente as 
UC.

Reflexão e debate sobre a 
problemática socioambiental

Observação de manifestações, 
causas e efeitos do problema 
priorizado; reconhecimento 
de agentes sociais

Construção coletiva de formas 
de atuação a partir do 
Conselho

As ações planejadas 
são reunidas em 
uma agenda de 
compromissos 
pactuados ao final 
dos trabalhos
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Realização da 
agenda de 
compromissos 
(quadro de ações), 
monitoramento e 
avaliação
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O Guia Prático como um dos meios de publicização da FS e
dos planos de fiscalização ambiental

Página da 
Formação 

Socioambiental 
no SIGAM Relatório de 

pesquisa o 
conhecimento 
produzido na 
construção da 
metodologia

Artigos escritos 
a partir da 
pesquisa

Publicação no 
formato de 
Guia Prático



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












Para o pr epar o das técnicas de visual ização, r e comenda-se o uso de al guns mat er iais básicos e de fácil  

aquisição:

-   Tar jetas de car t ol ina  (com cer ca de 10cmX20cm cada): as t ar j etas devem ser  de cor es difer ent es per mit indo 

que se possa ident if icar  cada um dos it ens a ser em r egist r ados, como por  exempl o: uma cor  par a r egist r ar  o 

que descr eve o pr obl ema (descr it or es);  out r a par a o que causa o pr obl ema na UC; e uma t er ceir a cor  par a as 

consequências de cada causa;

-   Papel  par do ou kraf t : é ut il izado l it eral mente como “ papel  de fundo”  par a af ixação e post er ior  visual ização  

das pr oduções feit as pel os par t icipant es e r egist r adas nas t ar j etas col or idas. Uma sugest ão é dispor  de  

grandes painéis de papel  par do, col ocados no chão ou pr efer encial ment e nas par edes. Isso per mit ir á que a 

af ixação e, pr incipal ment e, a visual ização se j am facil it adas;

-  Fit a adesiva (f ita cr epe);  

-  Canet as hidr ogr áficas (r ecomendável  pincel  at ômico ou simil ar ).

 

 

 

Pressupostos básicos

A FS par te dos seguintes pressupost os:

1) Conselhos de UC:  são r econhecidos como gest or es; como inst ância democr át ica e l egit imada pelos difer ent es 

agentes sociais envolvidos na gestão das UC. São uma r el evante conquista da sociedade brasil eir a expr essa em 

nossa Const ituição. Configuram, ainda, um espaço tanto de ensino-apr endizagem, como no qual  o cont raditór io se 

manifesta;  com potencial  de const r uir  consensos par a o desenvol vimento de agendas posit ivas. São r efer ências 

para a const r ução de uma l eitur a sobr e Conselhos de UC: Palmier i e Ver íssimo, 2009; Brasil , 2002; Lour eir o, Azaziel  

e Franca, 2003, 2007; Gohn, 2001.

2) Participação: compreendida como direit o e como conquista; como aprendizagem e percurso ou processo com  

hor izonte emancipatór io. Dir ige-se às t omadas de decisão, não exclusivamente à execução de decisões já tomadas. São  

referências sobre par t icipação: Gohn, 2001; Dal lar i, 2004; Bordenave, 1987; Arnstein, 2002; Demo, 1999; Dagnino, 2004.

3) Gestão Ambient al : entendida como um pr ocesso essencialment e pol ít ico, pois é assent ada na mediação de 

inter esses e conf l it os ent r e agentes sociais, que atuam sobr e os meios f ísico, natural  e const r uído. Não se r est r inge 

à gestão de bens ou r e cur sos “natur ais” , mas se est ende a qualquer  agenda públ ica, como habit ação, pr odução, 

t rabalho e r enda, desenvol vimento, saúde, educação, cul tur a, ener gia, saneament o, ter r itor ial  – ur bana ou r ur al , 

ent r e out r as. Algumas das obr as ut il izadas par a o desenvol vimento da FS são: Mar t inez Al ier , 2012; Quintas, 2006; 

Acsel r ad, Mel l o e Bezer r a, 2009.

4)  Áreas Protegidas e Unidades de Conservação: r econhecidas confor me def inido na l egisl ação, com o 

complemento de que existem difer ent es compr eensões e, incl usive, “ deslocament os”  sobr e seu papel , funções 

e r el ações com o t er r itór io. Conf igur am uma est r atégia das mais impor t antes par a a pr oteção e conser vação da 

biodiver sidade, mas não devem ser  isoladas de out r as pol ít icas públ icas. Re comenda-se a l eitur as das seguint es 

obras sobr e ár eas Pr otegidas e Unidades de Conser vação: Brasil , 2000; Mor sel l o, 2001; Runte, 1979; Diegues, 1996; 

Br ito, 1996; IBAMA, 2008; Mor eir a, 2000; São Paulo, 2009.

5) Perspect ivas sobre meio ambiente: há necessidade de se r essal t ar  a existência de múl t ipl os pontos de vista, 

r ecor tes ou enquadr amentos a par t ir  dos quais uma ár ea pr ot egida (assim como a “natur eza”  ou meio ambient e) pode 

ser  obser vada ou apr eendida, em que pese o r econhecimento de que uma ou out r a per spect iva se sobr essaia diante 

das demais. Meio ambient e também r esul t a das r el ações sociais de pr odução e dos modelos de desenvol vimento 

econômico e social . Assumir  difer ent es r epr esent ações sobr e UC, natur eza ou meio ambient e não deve caminhar  

para um amplo r el at ivismo, no qual  t odas as ver sões t êm o mesmo “peso” . Devem t er  o sent ido de or ient ar  o 

r econhecimento e a compr eensão dos mais diver sos int er esses que est ão associados a est as, assim como suas 

mot ivações e or igens. Contudo, a or ient ação que subsidia a aval iação de r epr esent ações e int er esses é baseada 

em valor es univer sais, como por  e xemplo: t r anspar ência, par t icipação, igualdade, j ust iça e sol idar iedade. São 

r efer ências par a esta discussão: Car valho, 2003; Car valho, 2004; Diegues, 1996 e Reigot a, 2002.

Tanto este Guia Prát ico como cada moment o e encontro da FS se pau-

tam por  ar t icular  as três dimensões de maneir a simul tânea, na medida  

do possível , em vez de est ancá-las, separ ando-as em fases dist int as e 

sequenciais. Isso quer  dizer  que não se re comenda real izar  um encon -

tro somente para expor  conteúdos, outro apenas para apresentar  os 

instrumentos e um terceiro exclusivamente para apl icá-los.

A intenção é buscar  est abelecer  uma “pr áxis” , no sent ido de pr omo -

ver  a r ef l exão, a ação e a r ef l exão sobr e a ação, em um moviment o 

dinâmico e cont ínuo. Na pr át ica, isso pode ser  or ganizado a cada um 

dos encont r os, explorando a exposição de infor mações que auxil iem 

na compr eensão da UC, de seu contexto ou dos inst r ument os de 

gestão; e abor dando-se os pr essupost os consider ados impor t antes, 

de maneir a exposit iva e dialogada e como for ma de “ inaugur ar ”  o 

movimento expr esso nas at ividades consider adas mais “pr át icas” .

Exposit iva e dial ogada  

Exposit iva e dial ogada é  

uma maneir a de expor  um 

conteúdo, abr indo diál ogo  

com os par t icipant es. 

Tal  diál ogo é paut ado 

por  quest ionament os e 

por  out r as exposições 

dos par t icipant es sobr e 

o cont eúdo (t r azendo 

exempl os e out r as 

compr eensões sobr e o  

tema etc.). 

Exposição dialogada real izada no P arque Estadual  da Serr a do Mar  – Núcleo Itut inga - Pilões







Para facil it ar  o diálogo e a or ganização das or ientações e indicações apon-

tadas ao l ongo do Guia, serão ut il izados ícones específ icos que demar cam 

os textos: 

Conceito/  Ideia Chave: r essal ta o que fundamenta, subsidia ou 

mesmo inspira os momentos pr evistos à For mação Socioam-

biental .

Dicas Úteis: aponta para dicas advindas da exper iência, r ef l exão 

e const r ução de conhecimentos r eal izadas ent r e 2013 e 2015 a 

par t ir  dos t rabal hos com difer entes Consel hos de UC do Estado 

de São Paulo.

Per guntas Nor teadoras: ao f inal  de cada passo, são apontadas 

questões que or ientam a condução dos t rabalhos e as ações a 

ser em executadas.

Esperamos que este Guia Prát ico sir va como uma grande coleção de 

apr endizagens r egist r adas, documentadas e assim compar t il hadas; que 

or iente a r ef l exão e a ação de quem pr etende qual if icar  a par t icipação e 

o diálogo no âmbito da gestão ambiental , tendo como ponto de par t ida a 

pr oblemát ica da f iscal ização ambient al  em unidades de conser vação.

Bom t rabalho e boa l eitur a!

 

Espaço do Conselho   

Por  “espaço do Conselho”  podemos t omar  qualquer  encontro formal  do  

Conselho. Formal  porque guarda relação com o compromisso assumido por  

todos os conselheiros no at o da posse. Usamos o t ermo “espaço”  par a afirmar  

que a par t icipação em reuniões do Conselho é l ivre, ou se ja, qualquer  pessoa 

pode par t icipar  e t er  direito a expressar -se. Sendo a FS um processo no qual  

toda e qualquer  contr ibuição ou pont o de vista são bem-vindos, deve ocor rer  

no espaço do Conselho, não se restr ingindo como e xclusividade de conselheiros 

t itulares ou suplent es. 

Conceito/ Ideia Chave
Ressalta o que fundamenta, 
subsidia ou mesmo inspira os 
momentos previstos à 
Formação Socioambiental.



Para facil itar  o diál ogo e a or ganização das or ientações e indicações apon-

tadas ao l ongo do Guia, serão ut il izados ícones específ icos que demar cam 

os textos: 

Conceito/  Ideia Chave: r essal ta o que fundamenta, subsidia ou 

mesmo inspira os momentos pr evistos à For mação Socioam-

biental .

Dicas Úteis: aponta para dicas advindas da exper iência, r ef l exão 

e const r ução de conhecimentos r eal izadas ent r e 2013 e 2015 a 

par t ir  dos t rabal hos com difer entes Consel hos de UC do Estado 

de São Paulo.

Per guntas Nor teadoras: ao f inal  de cada passo, são apontadas 

questões que or ientam a condução dos t rabalhos e as ações a 

ser em executadas.

Esperamos que este Guia Prát ico sir va como uma grande coleção de 

apr endizagens r egist r adas, document adas e assim compar t il hadas; que 

or iente a r ef l exão e a ação de quem pr etende qual if icar  a par t icipação e 

o diál ogo no âmbito da gestão ambiental , tendo como ponto de par t ida a 

pr oblemát ica da f iscal ização ambient al  em unidades de conser vação.

Bom t rabalho e boa l eitur a!
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Para pr ovocar  a r ef l exão do gr upo, ant es de iniciar  a expl icação do 

pr oblema def inido, ut il izamos na e xper iência r eal izada a pintur a 

“Clair voyance” , do belga René Magr it t e (1936) e uma fr ase at r ibuída ao 

escr it or  f rancês Mar cel  Pr oust : “A ver dadeir a viagem de descobr iment o não 

consist e em pr ocur ar  novas paisagens, e sim em t er  novos olhos” . Ist o pode 

auxil iar  o gr upo a ampl iar  as possibil idades de visões sobr e o pr oblema e 

explorá-l as ao l ongo da const r ução do quadr o.

O quadr o de Rene Magr it t e “Clair voyance (sel f -

por t r ait )”  (Per spicaz – aut o-r et r ato, em por tuguês) 

pode pr ovocar  r ef l exões, conduzidas pelos 

r esponsáveis pelo encont r o, sobr e as possibil idades 

que temos ao obser var  qualquer  objeto (como o 

pr ópr io Conselho e seu papel , al ém da UC e do 

pr oblema) deslocando nossa compr eensão par a 

além do óbvio, ou daquil o que se vê ob j et ivamente. A 

par t ir  do pr oblema, por  exemplo, há a necessidade de 

deslocar  a compr eensão sobr e o mesmo no sent ido de 

ident if icar  suas causas, ou se ja, entender  o pr oblema 

pr ior izado ant er ior ment e como uma manifest ação de 

questões socioeconômicas, hist ór icas e cul tur ais. Isso, 

por  si, inaugur a a at ividade de apont ar  os sint omas 

(descr it or es), as causas e r espe ct ivas consequências 

do pr oblema, conf igur ando, por tanto, uma l eitur a 

mais complexa do mesmo. Já quant o ao Conselho 

e seu papel , à medida em que os par t icipant es vão const r uindo uma 

compr eensão mais complexa e em per spect iva cr ít ica (por que busca as 

raízes sociais, e conômicas, hist ór icas e cul tur ais do pr oblema pr ior izado), 

podem sur gir  novos hor izont es de atuação do Conselho, j á ent endido 

como um espaço de par t icipação social  na gest ão não soment e da UC, mas 

também de seu t er r itór io de inf l uência (onde se “ l ocal iza”  par t e expr essiva 

das causas que ser ão apontadas). Desta for ma, a UC passa a ser  um 

“ ponto de r efer ência”  par a se pr oblemat izar  a gest ão ambiental  públ ica 

desse t er r itór io de inf l uência, que se pr o j eta também como o ter r itór io 

de atuação dir et a do Conselho. Est e, quando mot ivado a inter vir  com mais 

autonomia nas causas do pr oblema pr ior izado, pode visar  int er fer ir  em 

pol ít icas públ icas set or iais vinculadas às quest ões sociais, econômicas, 

histór icas e cul tur ais r epr esent adas pelas causas, ent endendo tais pol ít icas 

setor iais, pr incipalment e, como pol ít icas de gest ão ambiental  em sent ido 

ampl iado, mesmo que habit acionais, econômicas, de desenvol vimento, 

sociais, cul tur ais, de saúde et c. Isso demandar á contato e ar t iculação com 

out r os agent es sociais, mais afet os a estas pol ít icas, em difer ent es esfer as 

da administ r ação públ ica. Dest acar  a complexidade do pr oblema diant e 

de suas causas e consequências t or na-se, por t anto, um r ecur so for mat ivo 

substancial , na medida que expl icita que um pr oblema de f iscal ização t em 

suas r aízes em quest ões sociais, econômicas, hist ór icas e cul tur ais daquele 

ter r itór io.

“O sujeito é aquele que vê  a 

r eal idade e a inter pr eta, e 

ao inter pretá-l a, acaba por  

t ransfor má-l a. O sujeito no 

inter ior  do quadr o é sagaz 

por que ao t ransfor mar  a 

real idade produz cul tur a. O 

ovo é j ustamente o objeto que 

o pintor  observa, cr iando a 

par t ir  del e um outr o signo para 

represent á-lo. (...) a figura 

pintada do pássaro projeta 

a possibil idade do ovo ”  

(PINHEIRO, 2000).

Dicas Úteis!
Aponta para dicas advindas da 
experiência, reflexão e construção de 
conhecimentos realizadas entre 
2013 e 2015 a partir dos trabalhos 
com diferentes Conselhos de UC do 
Estado de São Paulo.



Para facil it ar  o diálogo e a or ganização das or ientações e indicações apon-

tadas ao l ongo do Guia, serão ut il izados ícones específ icos que demar cam 

os textos: 

Conceito/  Ideia Chave: r essal ta o que fundamenta, subsidia ou 

mesmo inspira os momentos pr evistos à For mação Socioam-

biental .

Dicas Úteis: aponta para dicas advindas da exper iência, r ef l exão 

e const r ução de conhecimentos r eal izadas ent r e 2013 e 2015 a 

par t ir  dos t rabal hos com difer entes Consel hos de UC do Estado 

de São Paulo.

Per guntas Nor teadoras: ao f inal  de cada passo, são apontadas 

questões que or ientam a condução dos t rabalhos e as ações a 

ser em executadas.

Esperamos que este Guia Prát ico sir va como uma grande coleção de 

apr endizagens r egist r adas, documentadas e assim compar t il hadas; que 

or iente a r ef l exão e a ação de quem pr etende qual if icar  a par t icipação e 

o diálogo no âmbito da gestão ambiental , tendo como ponto de par t ida a 

pr oblemát ica da f iscal ização ambient al  em unidades de conser vação.

Bom t rabalho e boa l eitur a!

Perguntas 
Norteadoras
Ao final de cada passo, 
são apontadas questões 
que orientam a condução dos 
trabalhos e as ações a serem executadas.

•  Quais os sinais ou manifest ações que nos fazem ver if icar  a e xistência do pr oblema def inido?

•  O que mot iva ou causa as manifest ações dest e pr oblema?

•  Quais as consequências ou efeit os negat ivos dest as manifest ações do pr oblema?

•  Quais as causas cr ít icas dest e pr oblema? Quais causas devemos enfr ent ar  para cont r ibuir  com sua solução?



Onde acessar o Guia?

Site da Coordenadoria de Educação Ambiental
www.ambiente.sp.gov.br/cea

Site da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental
www.ambiente.sp.gov.br/cfa/fiscalizacao/formacao-socioambiental/

Site da Fundação Florestal
fflorestal.sp.gov.br/

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

