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RESUMO 
 

Este documento apresenta o referencial teórico e metodológico em 

desenvolvimento pelo recém criado Grupo de Pesquisa do CNPq “Água, 

Floresta e Gente”. Descrevemos os conteúdos, métodos e ferramentas que 

integram a abordagem sistêmica aplicada a uma determinada paisagem 

regional, combinada a processos participativos e pedagógicos, valorizando a 

experiência e conhecimento do grupo e os saberes locais dos atores sociais.  

Um grupo multidisciplinar e multi-institucional composto por 

pesquisadores, professores, técnicos e estudantes vêm desenvolvendo uma 

metodologia inovadora para estudar a fronteira amazônica, visando contribuir 

para processos de gestão colaborativa e planejamento regional. Tendo em 

vista a multiplicidade de atores e contextos socioambientais representados na 

Amazônia, utilizamos o conceito de sistema sócio-ecológico complexo, que 

integra as dimensões sociais, econômicas e ambientais da paisagem, como 

referencial teórico e metodológico.  

Esse esforço está sendo realizado integradamente de três maneiras: 1) 

Desenvolvendo e aplicando métodos e ferramentas baseadas nos conceitos 

teóricos de sistemas complexos, panarquia e resiliência, para analisar as 

dinâmicas da fronteira amazônica; 2) Implementando essa análise em 

colaboração com um leque de atores usando ferramentas participativas; e 3) 

Desenvolvendo processos de ensino e aprendizagem e inserindo-os no 

contexto educacional das universidades Amazônicas. 

Demos início a esse processo através de um curso de campo realizado 

em julho de 2009 no município de Alta Floresta, Estado do Mato Grosso. 

Como resultado dessa experiência foi possível obter, em um curto espaço de 

tempo, um conhecimento geral sobre a região, incluindo uma visão de 

planejamento da paisagem regional; uma caracterização dos atores locais e 

de suas ações, interesses e conflitos; e analisando oportunidades e limitações 

para novas políticas públicas propostas para a região.  
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I. INTRODUÇÃO 
 

“Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho: os homens se libertam em comunhão.” 

Paulo Freire 

I.1 Antecedentes Institucionais 

 

A Iniciativa de Formação de Lideranças para a Conservação da 

Amazônia (ACLI) faz parte do Programa de Conservação e Desenvolvimento 

Tropical (TCD) da Universidade da Flórida. Este programa busca fortalecer a 

educação universitária para a conservação e o desenvolvimento na região 

Amazônica. O programa baseia-se na ação conjunta entre academia e 

profissionais da conservação; na integração entre disciplinas das ciências 

sociais e biológicas; e na integração entre teoria e prática. Em dezembro de 

2007, o ACLI e vários outros parceiros da Amazônia Brasileira, organizaram 

em Manaus o workshop intitulado “O Estado da Arte da Pós-Graduação na 

Região Amazônica em Áreas afins à Conservação da Biodiversidade e ao 

Desenvolvimento Sustentável." Nesse workshop, coordenadores de 

programas de pós-graduação de 14 universidades e outros atores da 

Amazônia brasileira reconheceram “limitações na capacidade dos PPGs 

(Programas de Pós-Graduação) para atender à demanda do setor no tema de 

conservação da biodiversidade e desenvolvimento sustentável, tanto no 

aspecto de geração de conhecimento quanto na formação profissional”. Uma 

das recomendações deste encontro é que os PPGs abordem melhor o tema 

multi-disciplinar de conservação da biodiversidade e do desenvolvimento 

sustentável na Amazônia, destacando intercâmbios entre os programas de 

pós-graduação e o estabelecimento de parcerias entre as universidades e 

outras instituições e atores sociais.  

Como continuidade do workshop de Manaus, o ACLI organizou um 

curso de campo de duas semanas em Alta Floresta, no estado do Mato 

Grosso, de 19 de julho a 1º de agosto de 2009, e convidou os coordenadores 



 6 

de pós-graduação que participaram do workshop. Sete universidades 

amazônicas enviaram participantes (Universidades Federais do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins, e a Universidade Estadual do Mato 

Grosso), incluindo três coordenadores de programas de pós-graduação. O 

enfoque multidisciplinar e multi-institucional foi aperfeiçoado pela inclusão de 

representantes do governo estadual (SEMA), do setor privado (CIPEM e 

SIMENORTE), do povo indígena regional (AIKK), e de ONGs (ICV e FEC) no 

curso.  

 

I.2 Estrutura do Curso de Campo  

 

Utilizamos o curso de campo para apresentar e testar ferramentas 

metodológicas para a análise de uma região de fronteira Amazônica como um 

sistema sócio-ecológico complexo. Incluímos em nossa abordagem a 

participação dos atores locais como elemento fundamental da análise. O curso 

foi dividido em 5 partes: iniciamos com 2 dias de introdução à teoria e 

metodologia do curso e ao sistema regional; depois enfocamos em 3 sub-

sistemas da região focal com módulos de 2, 3 e 4 dias; e no final do curso 

fizemos uma análise geral e apresentação dos resultados aos atores 

participantes. 

O cerne do curso foi a análises de três sub-sistemas (setores) da 

região. No decorrer do curso, os estudos dos setores foram ficando mais 

complexos e mais aprofundados, sempre complementando as análises e 

metodologias usadas nos setores anteriores. Começamos com o setor florestal 

e focamos de forma bem específica no potencial de reflorestamento com 

plantações de teca (Tectona grandis) como alternativa para o desafio da 

indústria em garantir uma oferta adequada de matérias primas. Num segundo 

momento, abordamos setor agrícola, examinando uma política pública 

específica do governo estadual denominada “MT Legal” que implica na 

regularização e licenciamento de propriedades rurais. Nosso terceiro sub-

sistema abrangeu as áreas protegidas, inseridas no contexto do mosaico 
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regional de diferentes usos da terra, incluindo unidades de conservação 

públicas e privadas e terras indígenas.  

Desta forma, pudemos desenvolver seqüencialmente os diferentes passos 

de análise de forma colaborativa com os atores sociais da região. Os 

diferentes passos estão listados a seguir e a Tabela 1 mostra como a 

estrutura do curso permitiu abordá-los ao longo do processo.  

I. Definição do sistema focal do estudo, de seus componentes e dos 

sistemas de ordem maior no qual se insere;  

II. Análise do contexto histórico;  

III. Análise dos atores sociais; 

IV. Análise da sustentabilidade do sistema em suas múltiplas 

dimensões;  

V. Modelagem de dois cenários futuros para a região, um com base 

nas atuais tendências e outro visando resultados “ideais” de acordo 

com os interesses e valores dos diferentes atores;  

VI. Planejamento e recomendações para futuras ações. 

 

Os produtos elaborados pelos grupos foram modelos preliminares da 

interação de variáveis socioambientais críticas em setores regionais chaves - 

manejo florestal, agropecuária e conservação - e cenários de possíveis futuros 

com e sem uma gestão socioambiental adequada. O objetivo deste processo 

foi testar e divulgar as diferentes ferramentas aplicadas. Os resultados aqui 

apresentados refletem nosso processo de aprendizado além de prover uma 

perspectiva de aplicabilidade dessas ferramentas, as quais planejamos refinar 

e reaplicar em outras pesquisas na região. Os resultados refletem as 

perspectivas dos múltiplos atores à medida em que esses pontos de vista 

foram incorporados pelo grupo multidisciplinar de participantes do curso. No 

entanto, um esforço mais sistemático de examinar e revisar os resultados 

com os atores locais é necessário para uma descrição mais detalhada do 

sistema regional.  
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Tabela 1. Detalhamento dos cinco componentes do curso de campo, 
mostrando os níveis de análise, as ferramentas usadas e os produtos de cada 
momento.  
 
Componente 
do curso 

Setor Objetivo  
 

Coleta de 
dados  
 

Análise e 
resultados  
 

Introdução Portal da 
Amazônia 
(sistema focal 
em geral) 

Introdução ao  
sistema  
 

Conversas, 
visitas de 
campo, leituras  
 

Definição da 
região e pontos- 
chave; linha do 
tempo  
 

Sub-sistema 1  
 

Florestal Compreensão 
dos  
atores  
 

Palestra, visita 
de  
campo, painel 
de atores  
 

Mapa dos atores  

Sub-sistema 2  
 

Agropecuária  
 

Análise da  
sustentabilidade  

Palestra, visita 
de campo,  
painel de 
atores  
 

Matriz da 
sustentabilidade  

Sub-sistema 3  
 

Mosaico de 
Unidades de  
Conservação 
e Terra 
Indígena 

Elaboração de 
cenários  
 

Palestra, visita 
de campo,  
painel de 
atores  
   

Relatório e 
diagramas dos  
cenários  
 

Conclusão Integração 
entre  
todos os 
setores 

Plano de ação 
para trabalhos 
futuros 

Trabalho com 
variáveis-chave 
e interação 
entre os atores  

Relatório final; 
esse  
documento 
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II. BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 

Acreditamos que ações de pesquisa, educação e extensão dirigidas para a 

conservação e o desenvolvimento da Amazônia devem trabalhar 

simultaneamente em três esferas que se auto-fortalecem:  

• A construção de uma base conceitual para a compreensão, de forma 

holística, dos processos complexos que agem sobre a região e de suas 

interrelações;  

• A valorização e empoderamento de atores locais que são protagonistas 

no sistema estudado; e  

• Um enfoque pedagógico participativo para possibilitar o aprendizado 

ativo na educação de adultos.  

A seguir, apresentamos a justificativa, a base teórica e as abordagens 

especificas que utilizamos para desenvolver nosso trabalho nestas três 

esferas.  

 

II.1 A Amazônia como um Sistema Complexo 

 

II. 1.1. A teoria e sua relevância 
 

Avanços científicos das últimas décadas na área de gestão e manejo de 

recursos naturais derivaram de um modelo de "sistema fechado" no qual uma 

variável inserida no sistema é modificada enquanto outras condições são 

mantidas constantes (por meio de um tratamento "controle"). Seguindo esse 

modelo, o enfoque tradicional de gerir os recursos naturais é atingir a 

“produtividade máxima sustentada” de um recurso enquanto se ignora a 

maior parte dos outros elementos do sistema no qual o recurso alvo está 

inserido (Meffe e Holling, 1996). Cientistas que trabalham com sistemas 
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complexos e “abertos1” ficaram frustrados pela inabilidade de fazer 

observações generalizáveis e replicáveis sobre esses sistemas usando a 

metodologia tradicional (Beinhocker 2006). Larkin (1977) declarou um 

“epitáfio” para o conceito de produtividade máxima sustentada, porque nas 

atuais situações de gestão é fora de questão um gerenciamento para apenas 

uma variável do sistema. Neste contexto, o paradigma dominante da ciência 

reducionista, além da divisão da pesquisa acadêmica em diferentes 

“disciplinas”, impediram o desenvolvimento de uma metodologia alternativa 

(cf. Anderies et al 2001).  

A fronteira Amazônica é uma arena onde múltiplos grupos de interesse 

(madeireiros, agricultores, pecuaristas, assentados, indígenas, 

conservacionistas, governos) interagem em busca de múltiplos objetivos 

(produção, lucro, equidade, conservação, manutenção cultural) cujo sucesso 

depende de uma variedade de fatores contextuais complexos (posse da terra, 

situação legal, acesso a mercados, cumprimento da lei, poder, conflito, 

qualidade do solo, clima). Usamos a expressão “sistema sócio-ecológico 

complexo”, desenvolvido por um grupo de cientistas integrantes do “Projeto 

Resiliência2” para descrever esta realidade (Berkes e Folke, 1998).  

A noção de sistema é interessante para o estudo de uma região onde 

escalas geográficas e temporais, atores sociais, fatores econômicos e 

condições ambientais interagem em cadeia, caracterizando a paisagem e as 

potencialidades e obstáculos para o desenvolvimento sustentável. O sistema 

ecológico compreende escalas que vão desde a unidade de recurso em 

estudo (como por exemplo, o gado, o milho, a castanha) até as comunidades 

ou ambientes onde se inserem, o ecossistema, o bioma, a região, o país, a 

biosfera. O sistema social compreende os atores sociais e suas instituições, 

que relacionam-se economicamente com o sistema ecológico ou ambiental, 

provendo a sua existência através da extração, consumo, produção e 

comercialização de materiais e produtos provenientes do uso e manejo dos 

                                                 
1 Aqueles para os quais é irreal pensar em alterar uma variável de cada vez, porque 
consideram que a alteração de uma variável implica inevitalmente em modificações, muitas 
vezes imprevisíveis, em outras.  
2
 Veja www.resalliance.org .  
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recursos existentes no sistema ambiental. Portanto, os sistemas sociais, 

ambientais e econômicos estão intrinsecamente ligados na biosfera, sendo 

sua separação artificial e arbitrária, conforme observaram Berkes et al. 

(2006). 

De que forma pesquisadores, tomadores de decisão e atores sociais 

podem gerenciar esse sistema ou mesmo compreender o seu funcionamento?  

De maneira clara, economistas, advogados, cientistas sociais e ecologistas 

possuem perspectivas válidas sobre como entender esse sistema. Não 

obstante, tentar gerenciar a fronteira amazônica sob qualquer uma dessas 

perspectivas independente das outras é uma tentativa obviamente 

equivocada, pois os parâmetros e limitações de outras áreas irão 

sobrecarregar os esforços se não forem adequadamente considerados. 

Nosso trabalho está baseado nos conceitos de panarquia, ciclo 

adaptativo e resiliência que foram desenvolvidos por Holling et al (2002) para 

descrever a dinâmica e a natureza interativa dos sistemas sócio-ecológicos 

complexos (Walker et al 2006; Gunderson e Holling 2002). A teoria rejeita 

explicitamente o estado-estacionário ou modelo equilibrado da natureza, 

propondo, por outro lado, um “ciclo adaptativo” no qual ao longo do tempo 

todos os sistemas experimentam um processo repetitivo de crescimento 

(exploração ou fase r), maturidade (conservação ou fase K), colapso 

(liberação ou fase ômega) e reorganização (renovação ou fase alfa) (Figura 

1).  
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Figura 1. O Ciclo Adaptativo. Fonte: (Gunderson e Holling, 2002).  
 

A teoria também reconhece que todos os sistemas naturais podem ser 

conceitualizados como uma hierarquia aninhada dos sistemas em diferentes 

escalas de espaço e tempo (por exemplo: fazenda, micro-região, município, 

região). A panarquia deve ser entendida como uma hierarquia aninhada de 

sistemas que seguem o modelo de ciclo adaptativo (Gunderson e Holling, 

2002). A resiliência se refere à capacidade desses sistemas complexos de se 

adaptarem e responderem à mudança e variabilidade por meio da panarquia. 

Tipicamente, os sistemas menores na hierarquia irão mudar mais rápido do 

que os sistemas maiores e mais lentos, pelo fato de haver uma interação 

entre as escalas: uma alteração nos sistemas menores (i.e. um raio) pode 

catalisar mudanças dos sistemas maiores, porém mais lentas (i.e. queimadas 

de grande escala). A “memória” dos sistemas maiores, que se alteram mais 

lentamente, pode auxiliar os sistemas menos e mais rápidos a se 

reorganizarem após um distúrbio (e.g. colonização de sementes e outros 

organismos de outras áreas após uma queimada na floresta). Enquanto esses 

exemplos referem-se apenas às características naturais tais como fogo e re-

colonização de sementes, existe também a interação entre os atores e 
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diferentes esferas políticas e econômicas (por exemplo, mercados globais e 

políticas macro-econômicas nacionais afetam as estratégias regionais de uso 

da terra, qualidade da água e biodiversidade). De maneira inversa, um 

conflito local a exemplo do assassinato da Irmã Dorothy Stang pode levar ao 

boicote do mercado global da soja advinda da Amazônia.  

Um melhor entendimento da dinâmica do sistema pode contribuir para 

a governança adaptativa e para a melhoria da gestão dos recursos naturais. O 

entendimento da dinâmica dos sistemas pode promover o engajamento dos 

atores sociais simultaneamente com seu empoderamento através do 

conhecimento mútuo entre atores que encontram-se em setores econômicos 

artificialmente separados, mas que compõem o mesmo sistema sócio- 

ecológico-econômico. Promovendo liderança, comunicação e aprendizado 

social pode-se preparar os atores para a mudança, para a construção de 

confiança e portanto para a melhoria do contexto social para a gestão (Olsson 

et al 2006; Frost et al 2006). 

 

II.1.2. Aplicação da teoria no curso 

 

Nosso objetivo foi compreender a região de Alta Floresta-MT como um sistema 

sócio-ecológico-econômico complexo, reconhecendo as interações entre suas 

diferentes componentes e verificando a resiliência desse sistema frente a distúrbios 

e eventos imprevistos. Acreditamos que essa teoria emergente oferece um 

entendimento aperfeiçoado, porém reconhecemos que metodologias adequadas 

para aplicar esses conceitos no campo ainda precisam ser desenvolvidas. Como 

apresentamos na seção I.2 e na Tabela 1, no curso prático de Alta Floresta 

aplicamos as seguintes atividades com o objetivo de construir uma base para 

estudos aprofundados desse sistema:  

• Definindo os subsistemas locais que serão objetos do estudo, e ao mesmo 

tempo procurando entender as interações entre estes subsistemas e com as 

diferentes escalas do sistema regional, nacional e global; 

• Entrevistando atores locais para construir histórias regionais (com diferentes 

perspectivas), que interpretamos no contexto do ciclo adaptativo; 
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• Mapeando os interesses dos principais atores, interações e influências no 

sistema;  

• Realizando uma análise preliminar dos diferentes usos da terra e políticas 

alternativas sob uma perspectiva de sustentabilidade considerando múltiplas 

dimensões; 

• Construindo cenários futuros. 

 

A partir desta análise, futuros trabalhos serão baseados na escolha de 3-5 

variáveis-chave a nível do sistema focal e um número similar de fatores 

importantes da maior para a menor ordem dos sistemas na panarquia. 

Sugerimos direcionamentos para pesquisas futuras, envolvendo a coleta de 

dados para monitorar essas variáveis sistêmicas ao longo do tempo, de forma 

participativa com atores locais.  

 

II.2 Abordagens para Engajamento dos Atores Sociais  

 

II.2.1. A teoria e sua relevância 

 

O entendimento da fronteira amazônica como um sistema ou conjunto 

de sub-sistemas sócio-ecológico-econômicos subentende uma abordagem de 

gestão socioambiental da paisagem, onde diversos usos da terra e atores 

sociais interagem. Seria óbvio pensar que não é possível olhar para um 

determinado ator social e para o uso da terra que caracteriza sua relação 

econômica com o ambiente de forma isolada e dissociada dos outros atores e 

usos presentes em uma região geográfica. Ações democráticas de 

planejamento para o desenvolvimento regional deveriam, em tese, promover 

a participação e interação dos atores sociais em todas as etapas do processo, 

o que potencializaria os resultados da implementação destas ações, bem 

como o aprendizado adaptativo dos atores e o alcance das mesmas. 

Nossa tendência de reduzir e compartimentalizar a realidade 

fundamenta-se na abordagem científica ocidental, que classifica e divide o 
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conhecimento em áreas, as atividades econômicas em setores, as instâncias 

administrativas e governamentais em compartimentos. Por exemplo, não faria 

sentido termos o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura 

agindo separadamente, como se as atividades a que se dedicam fossem 

dissociadas. Embora as classificações e divisões sejam necessárias para a 

nossa forma de entender e administrar o grande sistema da biosfera, a 

integração entre áreas do conhecimento e instâncias de ação sobre a 

realidade nos permite encontrar soluções mais adequadas e realistas para os 

problemas da nossa sociedade, qualquer que seja a escala de análise. Esse é 

o fundamento da interdisciplinaridade, da multiplicidade de perspectivas e do 

pensamento sistêmico utilizado em nosso referencial (Klein, 1990; Morin, 

1998). 

A compreensão e respeito aos saberes dos atores locais que 

determinam a dinâmica de uma dada paisagem são fundamentais para nos 

propiciar um entendimento daquela “realidade concreta” (Freire, 1985;1998). 

Os conhecimentos dos atores sociais são baseados na sua experiência prática 

e adaptativa em relação às suas atividades de uso e manejo dos recursos 

naturais, seja para a subsistência e/ou para o mercado. Esses conhecimentos, 

ligados a fatores culturais e históricos, são extremamente valiosos para o 

planejamento regional um determinado sistema sócio-ecológico-econômico.  

Nossa abordagem de trabalho com atores sociais baseia-se em 

conceitos teóricos e métodos da “pesquisa-ação”, desenvolvidos no Brasil por 

Paulo Freire (1985; 1987; 1993); Carlos Brandão (1985); Miguel Thiollent 

(1998; 2006) e outros e re-trabalhado em diversos contextos de pesquisa 

colaborativa e participativa por outros autores em vários países (cf 

Shackleton, 2009; Lovejoy 2009, Shanley and Lopez 2009, Duchelle et al 

2009). A pesquisa transforma-se em ato de conhecimento, envolvendo uma 

troca entre pesquisadores e atores locais, para juntos construírem o 

entendimento da realidade e as possibilidades de ação sobre ela visando 

atingir determinado objetivo ou conjunto de objetivos de interesse comum 

(Thiollent, 1998).  
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A metodologia da pesquisa-ação possibilita aos atores sociais participar 

no processo de construção de conhecimento sobre determinado sistema, e ao 

mesmo tempo aprender sobre a perspectiva de pesquisadores e outros atores 

que interagem no sistema. Como enfatiza Brandão (1985:11), “conhecer a 

própria realidade...participar da produção deste conhecimento e tomar posse 

dele...aprender a reescrever a História através da sua história.” Sob esta 

perspectiva, pesquisadores e pesquisados são sujeitos de um mesmo 

trabalho, e de um mesmo processo de aprendizagem mútua, somente com 

situações e tarefas (e algumas vezes identidades) diferentes.  

 

II.2.2. Aplicação da teoria no curso  
 

Cursos e treinamentos criam espaços para construção e aplicação de 

conceitos e métodos, porém não substituem trabalhos mais detalhados sobre 

determinada realidade ou região. Os cursos são instrumentos úteis para 

propiciar aprendizado mútuo entre os participantes e testar métodos, bem 

como para subsidiar atividades de planejamento, reflexão e análise de 

projetos de pesquisa.  

A abordagem para a participação dos atores e para a inclusão de suas 

perspectivas no entendimento do sistema sócio-ecológico-econômico da 

região de Alta Floresta incluiu em um primeiro momento o conhecimento 

técnico sobre a realidade vivenciada pelos atores através de palestra técnica 

sobre setores econômicos, panoramas regionais e/ou políticas públicas. Em 

seguida, visitas ao campo com realização de entrevistas permitiram conhecer 

melhor a diversidade de atores locais e as condições em que vivem. Os 

painéis de discussão propiciaram o diálogo com e entre atores representando 

diversos setores produtivos e pontos de vista. No fim do curso, os 

participantes apresentaram as análises e modelos de entendimento da 

realidade aos atores sociais colaboradores. Um aspecto interessante da 

combinação entre engajamento de atores enfoque sistêmico e aprendizagem 

experiencial foi a possibilidade de interação e diálogo entre diversos atores, 
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uma vez que o curso caracterizava-se como exercício de gestão e não como 

espaço real e político de discussão.   

É importante ressaltar que o trabalho de engajamento dos atores 

durante o curso foi um exercício de aplicação do método, e não uma situação 

ideal. Numa situação real de pesquisa-ação a participação dos atores no 

planejamento e execução da pesquisa aconteceria de forma mais profunda e 

num horizonte de tempo adequado às especificidades dos atores em questão.  

Temos a expectativa de que esse enfoque sistêmico com engajamento 

de atores irá aumentar a probabilidade de que educação e pesquisa possam 

efetivamente contribuir para melhores resultados na conservação e no 

desenvolvimento regional, bem como na formação de lideranças atuantes na 

Amazônia.  

 

II.3  Pedagogia Baseada na Aprendizagem Experiencial 

 

II.3.1. A Teoria e sua Relevância 

 

A metodologia aplicada no curso, denominada “aprendizagem 

experiencial” foi adaptada de um modelo utilizado pelo Instituto de Formação 

de Lideranças para o Manejo de Recursos Naturais da Flórida, no qual os 

participantes interagem com atores e situações reais no Estado da Flórida nos 

Estados Unidos na busca de soluções colaborativas para problemas ligados ao 

manejo de recursos naturais. 

A teoria do aprendizado experiencial emerge em reposta à abordagem 

tradicional focada na transferência de conhecimento professor-aluno, que 

limita a capacidade dos estudantes de se tornarem aprendizes independentes. 

Sendo assim, a aprendizagem experiencial representa uma alternativa 

holística, criativa e construtivista para a pedagogia convencional (Palmer, 

1998;Freire, 1973; Kolb, 1971).  

A teoria do aprendizado experiencial diferencia quatro estilos de 

aprendizagem distintos visando melhorar o aprendizado individual e facilitar a 

condução de programas educativos ou currículos para a educação de adultos. 
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A pesquisa de Kolb demonstrou que cada estudante possui uma preferência 

inerente para modos de aprendizagem particulares (como ação, reflexão, 

experimentação ou pensamento). Ele relacionou estes modos a estilos 

particulares de aprendizagem que podem ser identificados no repertório de 

estilos de aprendizagem como divergentes, assimiladores, convergentes ou 

acomodadores. De acordo com estes estilos, os estudantes apresentam 

diferenças em termos de como eles podem aprender (Kolb, 1971, 1984). 

Através da incorporação do ciclo de aprendizagem experiencial no desenho e 

desenvolvimento dos cursos, o processo de aprendizado dos estudantes pode 

ser realçado porque o ciclo integra cada estilo e modo de aprendizagem. O 

ciclo inicia-se proporcionando experiências concretas que desencadeiam 

observações e reflexões (Figura 2). Educandos destilam então suas reflexões 

em conceitos abstratos e começam a desenhar implicações para novas ações. 

Finalmente, a experimentação e o teste de novas idéias proporciona 

experiências concretas que os levam o sujeito a repetir o ciclo de 

aprendizagem.   

No paradigma da aprendizagem experiencial, os estudantes são 

engajados a reconstruir a sua própria experiência, de forma que o 

aprendizado é visto como um processo, em oposição a um resultado ou 

produto. Novas informações são examinadas, testadas e integradas à base 

corrente de conhecimento e do sistema de crenças do estudante, de forma 

que o aprendizado, na realidade, torna-se “re-aprendizado”. A assimilação de 

novas experiências em conceitos existentes destaca sinergias e diferenças, 

resultando na criação de conhecimento a partir de suas próprias experiências. 

À medida que os estudantes movem-se entre modos de pensar, sentir, refletir 

e agir, desavenças, diferenças e conflitos tornam-se catalisadores no processo 

de aprendizagem (Kolb, 2005). 
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Figura 2. O ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb. 
 

II.3.2 Aplicação da teoria no curso 
 

O curso em Alta Floresta enfatizou a criação de espaços de 

aprendizagem para suprir as necessidades de aprendizagem dos diversos 

participantes. A agenda do curso destacou habilidades de resolução de 

problemas e tomadas de decisão nos três estudos de caso selecionados. 

Durante a visita à plantação de teca, à uma fazenda de gado e à uma área de 

conservação, cada participante aprendeu in situ sobre estes três tipos de uso 

da terra e encontrou atores sociais que vivem na região. As visitas de campo 

foram acompanhadas por oportunidades de ouvir palestrantes e conversar 

com atores sociais locais. Os palestrantes são especialistas que forneceram 

um panorama geral do contexto histórico, ecológico e econômico. Nós 

também reunimos atores sociais em painéis explicitamente desenhados para 

dar aos participantes a oportunidade de praticar suas habilidades de escutar e 

discutir. Estes painéis de discussão também possibilitaram o surgimento de 

um leque de perspectivas e ilustraram o papel e os valores em jogo em 

processos de tomada de decisão.  

Visando engajar a parte analítica do cérebro, os estudantes 

participaram em projetos de grupo, que levaram à experimentação interativa. 
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Através do exame de exemplos do mundo real, os estudantes tiveram a 

oportunidade de integrar teoria e políticas com aplicações práticas. Pelo seu 

envolvimento pessoal em atividades de grupo, os estudantes também 

aprenderam sobre dinâmicas de grupo e construção de times, desenvolvendo 

desta forma habilidades importantes para processos de manejo colaborativo.   

Através do curso, nós enfatizamos a construção de relações e 

alimentamos as trocas de experiências em nosso grupo. Por exemplo, numa 

noite promovemos um evento denominado "Feira de Experiências", onde os 

participantes puderam compartilhar seus próprios projetos e experiências. 

Incluímos uma série de exercícios para a construção do grupo, como por 

exemplo a "troca de sementes da Amazônia." Nesta atividade, os 

participantes trocaram sementes uns com os outros durante momentos de 

compartilhamento de idéias e apreciação. Nós também usamos grupos diários 

de monitoramento para destacar aspectos relevantes e providenciar 

“feedback” e avaliação ao grupo maior. Além disso, o curso destacou a 

importância do auto-conhecimento através de diários de aprendizagem, nos 

quais os participantes documentaram momentos transformativos. Desta 

forma, os estudantes controlaram e foram responsáveis por seu próprio 

aprendizado, e tornaram-se aprendizes independentes.   

 

III. RESULTADOS 
 

III.1 Descrição do Sistema Focal  

 

Nossa metodologia pode ser aplicada tanto em municípios únicos como 

em um conjunto de municípios. O curso foi realizado na cidade de Alta 

Floresta, MT, porém consideramos como o sistema focal de nosso estudo "O 

Portal da Amazônia”,uma área mais abrangente na qual Alta Floresta está 

inserida. O Portal da Amazônia é uma região de transição entre o norte do 

Mato Grosso e a parte menos desenvolvida do sudoeste do Pará (Figura 3). 

Consiste de dezesseis municípios que cobrem uma área de 111.000 km2, e 
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tem uma população de 260.000 habitantes. Como costuma ser típico de 

regiões da fronteira Amazônica, existe na região uma mescla de usos da terra 

incluindo uso madeireiro, agrícola, pecuário, urbano, territórios indígenas e 

áreas de conservação. 

No contexto da panarquia (uma hierarquia de sistemas em ciclos 

adaptativos), nosso sistema focal (O Portal da Amazônia) está composto de 

sistemas da “ordem mais baixa” (i.e. sub-sistemas) e está inserido em 

sistemas de ordem mais alta. Concebemos os sub-sistemas como os setores 

diferentes (pecuária, indústria de base florestal, indígena, etc.). Por sua vez, 

os sistemas de ordem mais alta no qual o Portal da Amazônia está inserido 

incluem o mercado e o contexto político. Especificamente: os compradores, 

vendedores, investidores e competidores pelos produtos da região, que 

devem competir em mercados regionais, nacionais e globais; o marco legal e 

o processo jurídico para o cumprimento da lei; os processos estaduais e 

nacionais de elaboração de políticas; opinião pública;  negociações de 

mudança climática global; entre outros. Todos estes sistemas podem 

informar, encorajar e/ou levar à supressão da produção de outras atividades 

no Portal da Amazônia, como ilustrado na análise da história regional 

apresentada a seguir.  

 

  

Figura 3. Localização do Portal da Amazônia no Brasil. Fonte da carta 

imagem: ICV.  
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III.2. História Regional no Contexto dos Ciclos Adaptativos  

 

A primeira fase de nosso curso consistiu em compreender o amplo 

contexto regional, e começamos por identificar figuras ícones regionais e 

escutar suas “histórias” e perspectivas da história regional. Alta Floresta tem 

uma história única porém a dinâmica dos eventos “crescimento-colapso” (em 

inglês, boom-bust) que a caracterizam é comum a várias regiões na fronteira 

da Amazônia (Rodrigues et al. 2009). De acordo com uma das perspectivas, 

“tudo começou” com um projeto de colonização nos anos 1970. A região 

passou por uma série de dinâmicas de “crescimento-colapso” as quais 

ilustram perfeitamente o conceito de ciclos adaptativos (Figura 4). Um 

processo organizado de colonização, por meio de concessão do governo a 

empresas privadas, progrediu desde meados dos anos 1970 até meados dos 

anos 1980, até ser subitamente descaracterizado pela descoberta de ouro na 

forma de garimpos. Este caso ilustra como o sistema focal (O Portal da 

Amazônia) pode ser impactado por um sub-sistema (neste caso, o setor de 

mineração), que levou ao colapso do modelo agrícola e a um novo ciclo 

caracterizado por um grande fluxo de pessoas e capital (aviões, pistas de 

pouso, dragas) que transformaram totalmente a economia da região por 

quase uma década. Posteriormente, eventos a um nível maior da hierarquia 

(mudanças na taxa de câmbio e o preço do ouro) impactaram o sistema focal 

levando o ciclo de mineração a terminar. A economia regional foi 

gradualmente transformada para pecuária extensiva, parte em resposta à 

pavimentação das rodovias (i.e. políticas e investimentos que partiram de um 

mais alto nível hierárquico). O ciclo da pecuária teve um crescimento 

continuado nos últimos 20 anos, com gradual intensificação da pecuária e 

parcial transição para culturas anuais. É ainda o ciclo prevalecente e continua 

a ser afetado pelas forças externas, promovido pelo crescimento global dos 

preços das mercadorias e ameaçado por várias restrições ambientais. 

Paralelamente à pecuária, uma indústria madeireira incipiente teve seu 

auge em resposta à chegada da luz elétrica em 1997, novamente um fator 
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externo levando ao reorganização do sistema focal. O ciclo madeireiro foi 

rapidamente acelerado, porém parece estar atualmente em um estágio de 

reorganização pois florestas regionais estão sendo destruídas; algumas 

indústrias estão se realocando enquanto outras estão investindo em 

processamento de valor agregado e alguns proprietários de terra investindo 

em plantações de espécies madeireiras, principalmente da teca. 

 

  

 

Figura 4. Ciclo histórico da região de Alta Floresta desde sua colonização, 

mostrando "ciclos adaptativos" de crescimento e colapso (agricultura e ouro, 

com pecuária e madeira ainda em fase de crescimento) e os fatores externas 

(de outras níveis hierárquicas) que influenciaram este processo. Fonte: Sr. 

Vicente da Riva.  

 

Essa breve descrição ilustra que o ciclo adaptativo é uma construção 

teórica relevante para o entendimento da dinâmica regional incluindo vários 

ciclos de crescimento, colapso e reorganização apenas nos últimos 30 anos. É 

evidente também que a estória e a história da região dependem da 

perspectiva do narrador. Por exemplo, um dos participantes do curso que 
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fazia parte de um grupo indígena certamente não compartilha da visão de 

que tudo começa com o processo de colonização dos anos 1970.  

 

III.3. Análise dos Atores Sociais 

 

Através da metodologia participativa do curso, os participantes 

identificaram os principais atores (entendendo atores como indivíduos, 

associações e sindicatos, instâncias governamentais, consumidores, 

vendedores, e outros) por setor, identificaram a cadeia produtiva e/ou as 

instâncias de tomada de decisão e avaliaram seus principais interesses e 

áreas de influência. Os grupos de atores identificados foram: 

• No Setor Florestal: vendedores de madeira, madeireiros e transportadores, 

donos de serrarias, associação de empresas florestais, empresas de 

reflorestamento, e consumidores.  

• No Setor da Agropecuária:Sindicato Regional, pequenos produtores, 

produtores de médio porte, grandes produtores, União dos Trabalhadores 

Rurais, consumidores.  

O Setor de Mosaico de Unidades de Conservação foi dividido em duas partes:  

• Áreas de Conservação : proprietários de reservas particulares, turistas, 

proprietários do entorno.  

• Terras Indígenas: Povos Indígenas.  

Por fim, foi identificado um grupo de atores relevante a todos os setores:  

• Instituições governamentais e não governamentais: Governo Municipal, 

ONGs, Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), Agência Federal 

Ambiental (IBAMA), Ministério Público da União.  

Um olhar mais detalhado no grupo de atores enfocando suas interações 

entre si no contexto da agricultura e pecuária está apresentado na Figura 5. A 

Figura 6 é uma representação dos atores regionais e suas interações de 

acordo com a mitologia Amazônica.  



 25 

 

 

Figura 5. Diagrama representando os atores sociais e suas interações dentro 

do setor rural da região de Alta Floresta, elaborado pelos participantes do 

curso.  

 

Figura 6. Representação das relações entre os atores sociais na perspectiva 

de mitos tradicionais da Amazônia, elaborado pelos participantes do curso. 
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Os interesses, de modo geral os dois primeiros setores “produtivos” 

buscam expandir suas atividades e garantir um adequado estoque de 

matéria-prima (floresta, no caso da indústria madeireira e terra para 

agricultura e pecuária). Os principais interesses do setor de conservação são 

conservar a biodiversidade, garantir a qualidade da água e a beleza cênica da 

paisagem. Os povos indígenas almejam a garantia da posse da terra e os 

direitos sobre seus territórios históricos ao mesmo tempo em que buscam um 

desenvolvimento sócio-econômico de longo prazo.  

Apesar de reconhecermos que as análises aqui apresentadas requerem 

maior elaboração, consideramos a metodologia de aprendizagem experiencial 

combinada à pesquisa-ação (palestra geral, visita de campo e painel de 

atores) como uma excelente oportunidade tanto para ouvir as perspectivas 

como para promover diálogo entre os protagonistas – empresários, pequenos 

produtores, indígenas, líderes sindicais, governo e outros - permitindo o 

entendimento das decisões que cada um faz levando em consideração os 

seus valores, motivações, interesses e posicionamentos.  

 

III.4.  Análise da Sustentabilidade – Cenário Atual 

 

Consideramos que os atores em cada setor buscam sustentabilidade a 

longo-prazo e que cada setor deve fazer uma contribuição para beneficiar a 

sociedade regional (a viabilidade do sistema regional como um todo). A partir 

da avaliação dos atores de cada setor e seus principais interesses, partimos 

para uma análise, ainda baseada no processo consultivo com os atores, dos 

principais problemas e desafios de cada setor. Utilizamos um instrumento, 

desenvolvido pelos participantes do curso em cima de uma experiência do 

grupo indígena Menominee dos Estados Unidos, que avalia cada setor em 

termos de cinco dimensões-chave da sustentabilidade -- ecológica, 

tecnológica, sócio-cultural, econômica e política. 

Vale ressaltar que isto é um passo inicial, porque há interações 

importantes entre estas dimensões e queremos chegar a uma visão holística 
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de cada setor e à região como um todo. No entanto, como ponto de partida 

para construir essa visão holística, trabalhamos em grupos multi-disciplinares 

e analisamos como o setor estará em 10-15 anos se continuarem as 

tendências atuais, usando cada dimensão da sustentabilidade como uma 

lente. Seguindo a metodologia da panarquia, essa análise foi feita na escala 

espacial regional (sistema focal, o Portal da Amazônia), na escala inferior 

(sub-sistemas, propriedades privadas), e na escala superior (sistemas de 

ordem maior, internacional e global). Os resultados para o setor agropecuário 

são apresentados na tabela 1 do Anexo I.  

A estrutura de nosso grupo implicou em algumas limitações para esta 

análise. Por exemplo, nosso grupo deu grande ênfase às considerações 

ecológicas, sendo que a dimensão política está pouco desenvolvida. Não 

obstante, acreditamos que esse produto inicial servirá como base para o 

diálogo com os atores locais, engajando-os em reflexões sobre as tendências 

e os desafios de seus setores.  

 

III.5  Cenários Futuros  

 

Além de verificar a situação do cenário atual descrito acima na análise 

da sustentabilidade, construímos um cenário futuro alternativo "ideal". O 

desenvolvimento de cenários é uma ferramenta de planejamento que visa 

antecipar, preparar e optar por um futuro desejável. Cenários não devem 

nunca ser vistos como probabilidades; ao contrário, devem ser vistos como 

possibilidades de exploração dos fatores e mecanismos que podem 

determinar diferentes resultados (Heijden 2005). Nosso desenvolvimento de 

um futuro "ideal", em comparação com o cenário atual, é uma ferramenta 

para o engajamento de atores locais. O objetivo do exercício é ajudar a 

identificar variáveis e interações-chaves,que podem levar a "mudanças de 

regime" ou transições no ciclo adaptativo. Ao mesmo tempo, os cenários 

ajudam a orientar a pesquisa sobre como o sistema está mudando ao longo 

do tempo. 
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As figuras abaixo foram preparadas pelo grupo de participantes 

durante o curso e contrastam a paisagem da região do Portal da Amazônia 

daqui há uma década caso as tendências atuais forem mantidas (acima) com 

o cenário de mudanças maiores para alcançar os interesses dos principais 

atores (abaixo). O cenário ideal prevê um maior crescimento na produtividade 

pecuária (de 2 a 5 animais por hectare), e uma proteção das Áreas de 

Preservação Permanente muito mais efetiva (de 20 a 100%) o que é 

requerido por lei mas não necessariamente controlado.  Essas mudanças, por 

outro lado, resultam em uma maior cobertura florestal e uma alta 

conectividade entre as áreas de floresta remanescente, além de melhoria na 

qualidade da água.  

 

Figura 7 – Mapas dos cenários sem governança (acima) e com governança 
(abaixo) para os setores florestais e da conservação na região do Portal da 
Amazônia, elaborados pelos participantes.  
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III.6.  Recomendações para Futuras Ações Colaborativas  

 

A integração da abordagem sistêmica com uma metodologia 

colaborativa com os atores locais cria as condições para engajamento dos 

atores num processo de diálogo visando a construção de uma nova visão do 

futuro com estratégias de implementação.  Nosso curso piloto de 2 semanas 

não teve a pretensão de concluir um processo de esta magnitude, mas 

chegamos a resultados que certamente criam as bases para este futuras 

colaborações com os atores locais.  Finalizamos nosso curso utilizando os 

cenários para identificar passos concretos que seriam necessárias para a 

transição do cenário atual para o cenário “ideal”.  

As Tabelas 2 e 3 no Anexo apresentam nossas recomendações para 

um processo colaborativo visando uma transição para o cenário ideal, 

desenvolvidos por dois grupos de participantes -- a primeira enfocada no 

manejo e recuperação de florestas e a segunda no setor agrícola/pecuário.  

Em cada caso, os grupos listaram os desafios para a transição do setor e os 

processos colaborativos que poderiam ser usados para se dirigir a esses 

problemas. Novamente enfatizamos que o perfil multi-disciplinar e multi-

setorial dos participantes do curso, que incluiu tanto atores locais do governo, 

setor privado e ONGs, assim como da academia, auxiliou na construção 

dessas recomendações. Estas constituem um ponto de partida para discussão 

em reuniões, seminários e oficinas com um apanhado mais amplo de atores 

locais representando todos os interesses relevantes.   

 

IV. CONCLUSÕES E AGENDA FUTURA 
 

O grupo de participantes no curso de 2009 decidiu que a experiência 

deve ser aproveitada para criar novos cursos deste tipo em varias de nossas 

universidades Amazônicas, visando atravessar diferentes disciplinas e 

envolver representantes de diferentes setores e atores da sociedade em 
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busca de soluções reais a problemas de conservação e desenvolvimento. 

Porém, também decidimos que antes disso precisamos aprofundar nossos 

conhecimentos e tentar aplicar a metodologia do curso numa forma mais 

profundo no norte de Mato Grosso. Portanto, este mesmo grupo vai iniciar 

uma segunda fase do curso em 2010, esta vez como Curso de Especialização, 

implementado em parceria entre a Universidade da Flórida e a Universidade 

Estadual de Mato Grosso.  Criamos ainda um Grupo de Pesquisa no CNPq, 

chamado “Água, Floresta e Gente”, iniciando assim um projeto de ensino - 

pesquisa - ação regional.  Estamos continuando e ampliando o processo já 

iniciado, aplicando a metodologia participativa para que seja melhor 

elaborada e validada, criando assim uma base mais sólida para aplicação em 

varias outras universidades no futuro.  

Na Figura 8, apresentamos um modelo conceitual do sistema regional 

que vai orientar nosso projeto de ensino - investigação - ação. Ele serve como 

um referencial para pesquisa e o Curso de Especialização, para ser utilizado 

num processo participativo com atores regionais que seriam convidados a 

verificar e completar o modelo, operacionalizar as variáveis, participar na e 

revisar a coleta de dados, observar simulações e discutir cenários.  

Nosso enfoque é no processo de tomada de decisão pelos atores 

regionais, representado na figura na caixa central ("Indivíduos - famílias ou 

empresas"). Já definimos setores chaves -- industria madeireira, pecuária, 

agricultura familiar, indígena -- mas durante o processo devemos refinar esta 

tipologia.  Essas são os "agentes" que tomam decisões e ações que 

diretamente impactam o uso da terra e a paisagem regional. Observa-se que 

no modelo os indivíduos estão embutidos em organizações regionais, 

estaduais e nacionais, que representam e influenciam os agentes, mas quem 

toma ação diretamente são os indivíduos e eles são o enfoque do modelo.   

As decisões / ações são representadas na flecha abaixo das agentes -- 

"desmatar, queimar, plantar, recuperar" são exemplos mas estes devem ser 

refinados na operacionalização do modelo ...  qual tecnologia esta sendo 

utilizada? a ação ocorre dentro da APP ou RL? etc. 
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As caixas acima e abaixo dos agentes representam o sistema no qual 

eles são embutidos: encima temos os fatores externos que influenciam suas 

decisões e abaixo temos os impactos de suas ações na paisagem regional.  

Em ambos os casos mostramos uma hierarquia de escalas, do local ao global.  

O objetivo da análise é entender porque eles tomam essas decisões (fatores 

externos, acima) e os impactos de suas decisões na paisagem regional 

(abaixo). 

Olhando para a caixa abaixa, temos todas as características da 

paisagem regional -- ambientais e socioeconômicas -- que são influenciadas 

pela ação do homem (os "agentes”).  Precisamos entender tecnicamente 

como as ações dos agentes afetam o ambiente e os aspectos 

socioeconômicos, como essas fatores interagem entre si, e a retroalimentação 

entre a qualidade da paisagem e os atores e os fatores externos.  Seria 

impossível entender todas as variáveis neste sistema, portanto um passo 

inicial importante é definir -- a partir da visão dos atores locais e junto com 

eles -- as variáveis chaves que eles buscam maximizar. Estas variáveis, as 

quais são indicadoras da qualidade e viabilidade do sistema regional, podem 

ser vistas como os objetivos para o manejo do sistema. Portanto, é 

importante que sejam escolhidas e definidas de forma participativa com os 

atores locais. O curso traz a metodologia para envolver os atores neste 

processo. Exemplos de possibilidades para essas variáveis são: 

 

• Ambientalmente, podemos caracterizar o ambiente e paisagem regional com 

variáveis como cobertura florestal, sua conectividade e a quantidade e qualidade 

da água. 

• Economicamente, as variáveis podem ser a produção econômica primária 

nos setores florestal, agrícola e pecuária; o grau de valor agregado a estes 

produtos (através de processamento secundário ou outras maneiras de 

agregar valor, inclusive certificação ou comércio justo), e acesso da 

produção regional ao mercado. 



 32 

 

• Socialmente, podemos definir variáveis que indiquem equidade na 

distribuição da produção econômica, níveis de educação e saúde, e 

participação na tomada de decisões.  
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Monitorar as ações e seus impactos ainda não é suficiente para 

entender o sistema. Precisamos ainda entender a tomada de decisões pelos 

atores.  Atores respondem a um grande numero de fatores, chamados 

"Fatores de Influência" e representados na caixa superior da Figura 8.  De 

novo, esses fatores são representados numa hierarquia de escalas, desde 

características individuais até o mercado globalizado.    

Como no caso da paisagem regional, estes fatores são inúmeros e 

precisamos identificar e enfocar um numero reduzido de fatores chaves (de 

acordo com a literatura da teoria da resiliência, 3-5 variáveis em cada nível 

hierárquica controlam o macro-comportamento do sistema (Yorque et al. 

2002).  Esta definição deve ser feita baseada no conhecimento dos atores 

locais.  Perguntas que ajudariam a definir as variáveis chaves incluem:  

• A nível dos atores, como são tomadas as decisões? 

• Como as políticas públicas -- as ações de comando e controle e/ou os 

incentivos do mercado, REDD, etc. -- influenciam a tomada de decisão?  

• Como muda o processo de tomada de decisão quando as 

características regionais mudam? -- isto seria o feedback (ou 

retroalimentação) na Figura 8; por ex. como escassez de floresta ou 

degradação das águas influencia o raciocínio dos atores?  

• Temos ainda as interações sociais -- como cada ator é influenciado 

pelas ações de seus vizinhos e os outros membros de sua rede social? 

Qual é o papel de aprendizagem individual ou social?  

Em resumo, nosso trabalho futuro visa melhor entender o sistema: os 

atores e suas decisões; a interface entre suas ações e a qualidade ambiental 

e socioeconômica da paisagem; e os fatores internos e externos que 

influenciam a tomada de decisão pelos atores. Ao final do processo, 

esperamos ter atingido, numa parceria entre universidades, atores locais, 

ONGs e governo:  

• Desenvolver uma metodologia para entender o sistema em sua total 

complexidade.  
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• Desenvolver estratégias para engajar os atores nos processos 

colaborativos 

• Continuidade do treinamento e pesquisa – Curso de Especialização.  

• Replicação do curso – outras universidades/regiões da Amazônia.  
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ANEXO I. Resultados dos trabalhos em grupo 
 

Tabela 1. Matriz de dimensões da sustentabilidade para o setor rural 
elaborada pelos participantes.  
Dimensões da Sustentabilidade  

Ecológica  Tecnológica  Sócio-cultural  Econômica  Política  
Escala Espacial: Propriedade  

APPs e RL 

predominantemente 

desmatadas nas 

pequenas e grandes 

propriedades  

Falta de 

assistência 

técnica na 

produção 

(pequeno 

produtor)  

Desvalorização 

da vida no campo 

Pouca 

diversificação de 

produtos e fontes de 

renda  

Necessidades 

não 

reconhecidas  

Menor 

disponibilidade de 

água dentro das 

propriedades  

Manejo precário 

da pastagem  

Visão da 

natureza restrita à 

provisão de 

recursos (o 

inferno verde)  

Inviabilização da 

pequena produção  

 

Perda de 

polinizadores  

Manutenção / 

aumento da 

pecuária 

extensiva (menor 

numero de 

cabeças por ha)  

Filhos 

(ascendentes) não 

permanecem no 

campo  

Dificuldade de 

acesso a linhas de 

crédito devido à 

não regularização 

ambiental  

 

Maior incidência 

de pragas e 

doenças  

Falta de 

assistência 

técnica e 

informação para 

a adequação das 

propriedades à 

legislação 

ambiental 

(pequeno 

produtor)  

  Menor 

diversificação de 

culturas (pequeno)  

 

Diminuição da 

fertilidade do solo 

e aumento da 

erosão  

Falta de acesso às 

tecnologias para 

a verticalização 

da produção  

   

Diminuição da 

capacidade de 

regeneração natural 

da floresta (perda 

do banco de 

sementes do solo) 
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Tabela 1. Continuação.  
Ecológica  Tecnológica  Sócio-cultural  Econômica  Política  

Escala Espacial: Portal da Amazonia  

Fragmentação 

(redução da área e 

aumento do 

isolamento) da 

vegetação nativa  

Enfraquecimento/ 

desarticulação 

das instituições 

de apoio 

tecnológico 

(Ceplac)  

Desvalorização 

da vida no campo 

Desorganização da 

cadeia produtiva  

Pouca 

articulação 

dos pequenos 

produtores  

Comprometimento 

geral dos recursos 

hídricos (menor 

disponibilidade de 

água)   

Aumento da 

população urbana 

devido ao êxodo 

rural (pequeno 

produtor)  

Aumento da 

concentração de 

terras e tamanho 

das propriedades  

Domínio do 

cenário 

político 

(sindicatos e 

etc.) pelos 

grandes 

produtores  

Perda de 

polinizadores   

"Envelhecimento" 

da população 

rural    

Maior incidência 

de pragas e 

doenças   

Percepção de que 

é necessário 

ocupar as áreas de 

floresta 

remanescente    

Diminuição da 

fertilidade do solo 

e aumento da 

erosão      

Predomínio de 

pastagens exóticas     

Perda da 

biodiversidade      

Diminuição da 

capacidade de 

regeneração 

natural da floresta 

(perda do banco 

de sementes do 

solo)     
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Tabela 1. Continuação.  
Ecológica  Tecnológica  Sócio-cultural  Econômica  Política  

Escala Espacial: Global  

Redução da 

área de florestas 

tropicais    

Rejeição pelo 

mercado, dos 

produtos da região  

Falta de 

representatividade 

em cenários 

mundiais  

Perda de 

espécies      

 

Tabela 2. Ações necessárias para o manejo e recuperação florestal.  
Soluções  Atividades  Atores Envolvidos  
Desmatamento zero de 

florestas nativas  

Processos de mobilização sociais 

e institucionais para estabelecer 

um programa de desmatamento 

zero, através de reuniões, 

oficinas, campanhas.  

Proprietários de terra  

Recuperação com espécies 

nativas da reserva legal e 

APPs (pressupondo 50% da 

área da propriedade) em 

100% das propriedades 

rurais financiadas a fundo 

perdido por projetos de 

diversas fontes 

(governamental, 

internacional, setor privado, 

fundo Amazônia, etc.).  

Programa de pesquisa para 

identificação de espécies 

florestais nativas (também) com 

potencial econômico; programa 

de incentivos para recuperação 

de áreas degradadas; mudança 

da legislação para 50% RL, 

através de convênios com 

institutos de 

pesquisas/universidades; 

campanha; dialogo entre os 

atores.  

Governo, legislativo, 

ONGs, judiciário, 

especialistas, setor 

produtivo florestal.  
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Tabela 2. Continuação.  
Soluções  Atividades  Atores Envolvidos  

Desenvolvimento de 

tecnologias 

economicamente acessíveis 

para recuperação da reserva 

legal e APPs com espécies 

nativas.  

Programa de pesquisa para 

identificação de espécies 

florestais nativas (também) com 

potencial econômico; programa 

de incentivos para recuperação 

de áreas degradadas; mudança 

da legislação para 50% RL, 

através de convênios com 

institutos de 

pesquisas/universidades; 

campanha; dialogo entre os 

atores.  

Governo, legislativo, 

ONGs, judiciário, 

especialistas, setor 

produtivo florestal, 

comunidades locais.  

   

Consorcio das áreas 

reflorestadas de 

monoculturas exóticas com 

nativas  

Programa de pesquisa para 

identificação de espécies 

florestais nativas (também) com 

potencial econômico; programa 

de incentivos para recuperação 

de áreas degradadas; mudança 

da legislação para 50% RL, 

através de convênios com 

institutos de 

pesquisas/universidades; dia de 

campo em unidades 

demonstrativas.  

Proprietários, 

universidades, institutos de 

pesquisas.  

Aumento das áreas de 

manejo florestal em função 

da recuperação das áreas de 

reserva legal nas 

propriedades.  

Programa de incentivos, por 

meio de campanhas de educação 

ambiental e discussões com 

órgãos financeiros e ambientais.  

Proprietários de terras, 

comunidades tradicionais.  

Aumento das áreas de 

diversificação da produção 

rural (sistemas 

agroflorestais, 

agrosilvipastoris, 

permacultura, etc.).  

Programas de incentivos 

econômicos/fiscais, por meio de 

campanhas de educação 

ambiental e discussões com 

órgãos financeiros e ambientais.  

Proprietários de terras, 

comunidades tradicionais.  

Fortalecimento do setor da 

recuperação de áreas 

degradadas (produção de 

mudas, sementes).  

Criar viveiros florestais; 

incentivar redes de sementes; 

melhorar as técnicas de 

recuperação, formação de mão 

de obra qualificada, através de 

parcerias CREA/engenheiros 

agronômicos/produtores rurais e 

universidades.  

Proprietários de terras, 

comunidades tradicionais, 

instituições de pesquisa e 

universidades.  
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Tabela 2. Continuação.  
Soluções  Atividades  Atores Envolvidos  

Criação de Unidades de 

conservação de uso 

sustentável para Programas 

de Manejo Florestal  

Estudos de viabilidade de 

FLONAS, através de audiências 

publicas e estudos prospectivos.  

ONGs, SEMA, IBAMA, 

FIEMT, investidores, 

sociedades civil  

Manejo Florestal 

comunitário em Terras 

indígenas (realizada pelo e 

para os indígenas).  

Estudos de viabilidade de 

manejo florestal comunitário em 

TI, através de reuniões, cursos 

para formação.  

Comunidade indígena, 

associações indígenas, 

FUNAI, IBAMA, 

empresários do setor 

florestal.  

Fortalecimento do 

aproveitamento produtos 

não madeireiros (sementes, 

óleos, biojoias, 

fitoterápicos, etc.).  

PD&I, através de mobilização, 

convênios, dialogo entre os 

atores.  

Comunidades locais, 

Universidade, empresários.  

Implementação e ampliação 

do corredor Ecológico da 

Amazônia Meridional com 

possibilidade de criação de 

novas UCs (sugeridas pelo 

zoneamento do MT).  

Processos de educação 

ambiental; estudos de 

viabilidade, através de 

audiências publicas, diálogos 

entre os atores e Oficinas de 

Planejamento Participativo.  

Proprietários das terras, 

SEMA, IBAMA, INCRA, 

INTERMAT.  

Fortalecimento da cadeia 

produtivas sustentáveis a 

nível local, regional e 

global.  

Processos de mobilização, 

identificação dos agentes, 

através de audiências publicas, 

diálogos entre os atores e 

Oficinas de Planejamento 

Participativo.  

Participantes da cadeia, 

comunidades locais, 

entidades representativas.  

Fortalecimento de 

atividades de turismo 

sustentável.  

Processos de mobilização, 

pesquisas de impacto da 

atividade nas dimensões da 

sustentabilidade, através de 

audiências publicas, diálogos 

entre os atores e Oficinas de 

Planejamento Participativo.  

Participantes da cadeia, 

comunidades locais, 

entidades representativas.  

Melhorias dos valores 

ambientais.  

Processos de mobilização social, 

com produção de cartilhas, 

palestras, Oficinas de 

Planejamento Participativo e dia 

de campo.  

Participantes da cadeia, 

comunidades locais, 

entidades representativas, 

Sociedade de um modo 

geral.  
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Tabela 3. Ações necessárias para a melhoria da produtividade na agricultura e 
pecuária além da sustentabilidade.  
   

PROBLEMA  O QUE FAZER  COMO FAZER  

Encontros dos atores a partir de alguma 

organização existente (associação, 

cooperativa, comunidade religiosa, etc.). 
Desconhecimento da 

realidade do pequeno 

produtor.  

Identificar anseios dos 

produtores  Estudos de casos com a participação de 

atores sociais na identificação do 

cenário existente.  

Assistência técnica 

precária e ineficaz.  

Promover maior 

articulação com órgãos 

estaduais e municipais 

de assistência técnica.  

Promover encontros dos atores por meio 

de oficinas e workshops para construção 

integrada dos cenários.  

Oficinas para identificar habilidades 

latentes dos atores.  

Envolver os produtores e instituições de 

fomento ao mercado (Ex.: SENAR) no 

desenvolvimento e disseminação de 

novas tecnologias para a diversificação 

dos produtos  

Pouca diversificação da 

produção.  
 

Diversificar a 

produção  

Promover debates para discutir 

viabilidade de mercado e políticas de 

conservação ambiental.  

Oficinas de formação continuada para 

empoderamento dos setores, visando o 

fortalecimento de sindicatos e 

organização representativas em 

cooperativas e associações.  

Pouca articulação do 

setor (organizações, 

sindicatos, cooperativas)  

Formação política  

Criação de programas de incubadores de 

cooperativas, envolvendo universidades 

e possíveis parceiros externos.  
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Tabela 3. Continuação.  

PROBLEMA  O QUE FAZER  COMO FAZER  

Realização de pesquisas, cursos 

de campo e capacitação 

integrando instituições de 

ensino, pesquisa e extensão.  

Produção primária, i.e. 

sem agregação de valor.  

Formação de parcerias entre 

órgãos governamentais e órgãos 

de representação de setores, 

visando o fortalecimento dos 

setores produtivos e organização 

de cadeias produtivas.  

Evasão de membros da 

família.  

Orientação e capacitação 

familiar para diversificação de 

produção e agregação de 

valores (visando a fixação da 

família no empreendimento 

familiar rural e a geração de 

renda).  
Educação do campo: 

aproximação dos programas 

educativos do PRONERA 

(MDA e MEC) no sentido de 

fortalecimento de uma educação 

do campo.  

Sensibilizar os atores sociais 

envolvidos para o sentido 

prioritário do uso da terra em 

pequenas propriedades.  

Fortalecimentos dos 

mecanismos citados 

anteriormente que criem 

confiança da possibilidade de 

viver da terra, com boa 

qualidade de vida.  

Extinção da pequena 

propriedade, com a 

reconcentração fundiária 

para a formação de 

médias e grandes 

propriedades.  
Regularização fundiária.  

Realização de câmaras técnicas 

entre os diferentes setores.  

Estudo sobre cadeias 

produtivas, incluindo a 

participação dos produtores dos 

diversos setores e órgãos de 

orientação técnica.  

Baixa integração da 

atividade agropecuária 

com outras atividades 

possíveis de serem 

desenvolvidas na 

propriedade.  

Identificar as atividades 

possíveis, como consórcios, 

SAFs, ecoturismo, etc.  

Assessoria para a participação 

dos atores na criação de 

mecanismos que fortaleçam as 

cadeias produtivas, permitindo 

maior agregação de valor aos 

produtos e uma integração entre 

os setores.  
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Tabela 3. Continuação.  
PROBLEMA  O QUE FAZER  COMO FAZER  

Pecuária com baixa 

produtividade (poucos 

animais/ha). Manejo 

inadequado do rebanho  

Oficinas para disseminação das 

tecnologias já existentes.  

Desenvolvimento e 

disseminação de novas 

tecnologias adequadas às 

condições ambientais da 

região.  

Criar parcerias entre organizações 

de produtores e empresas de 

pesquisa para efetivar a 

participação dos produtores de 

forma continuada nas pesquisas e 

disseminação dos resultados 

(novas tecnologias)  

Pastagens de baixa 

qualidade e degradadas  

   Melhoria das pastagens, com 

utilização de espécies mais 

adequadas e formação de 

consórcios agrossilvipastoris 

e manejo adequado dos 

rebanhos.  

Realização de trocas de 

experiências entre produtores que 

atuam com diversas formas de 

manejo de pastagem.  

Divulgação da legislação 

ambiental  

Elaboração de cartilhas e material 

didático acessível, com 

participação de governo e 

sociedade civil.  

Criação de espaço de diálogos 

envolvendo os diversos setores 

(governo, sociedade civil, 

instituições ensino e pesquisa) 

sobre a aplicabilidade e 

adequação das leis ambientais às 

diversas realidades amazônica e 

nacional.  
 

Desconhecimento 

legislação ambiental  
 Reavaliação dos pontos 

divergentes da legislação, 

para a exeqüibilidade da lei.  

Implantação de fórum de debate 

para o entendimento das leis 

ambientais e sua repercussão na 

realidades regionais.  
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Tabela 3. Continuação.  
PROBLEMA  O QUE FAZER  COMO FAZER  

Criar ambientes de educação 

ambiental a partir da escola (filhos 

dos produtores) e associações, 

comunidade, etc.  Inadequação ambiental 

(RLs e APPs degradadas)  

Sensibilizar os 

produtores a respeito da 

real importância da 

manutenção saudável do 

meio ambiente.  

Propor momentos de debate e 

entendimento das leis ambientais 

por meio de workshops, audiências 

públicas.  

Articular parcerias com diversos 

órgãos de pesquisa e extensão para 

ações concretas na recuperação dos 

passivos ambientais (recuperação 

de APPs; recuperação ou 

compensação de RLs).  
 

Implementação de ações 

efetivas de adequação 

ambiental.  
Treinamentos de produtores para a 

formação de viveiros de mudas de 

espécies adequadas para 

recuperação de áreas degradadas.  

Falta de capacitação em 

questões socioeconômica e 

ambiental para o corpo 

técnico que trabalha 

diretamente com os setores  
 

Qualificar os técnicos  
 

Criação de cursos de formação 

socioeconômica e ambiental para 

os técnicos.  
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ANEXO II.  Glossário de termos e conceitos  
 

Adaptativo -- o mecanismo que caracteriza alguns sistemas complexo que 

tem capacidade de mudança para melhor atingir seus "objetivos".  Como na 

evolução das espécies, adaptação em todo sistema é resultado de uma força 

de seleção agindo sobre variabilidade. [OBS: podemos chamar esta adaptação 

de "aprendizagem"; entre aspas porque não queremos necessariamente 

implicar que o sistema tem vontade consciente].  Exemplos de Sistemas 

Complexos Adaptativos são o cérebro, um ninho de formigas ou uma 

empresa.  Um furacão é um sistema complexo mas não é adaptativo. 

 

Agente -- unidade básica de um sistema que toma ações que influenciam a 

dinâmica do sistema.  Sinônimos: ator; protagonista. 

 

Cenário: uma representação de um possível trajetória futura de um sistema.  

Pode ser no formato de uma historia que inclui os fatores que podem levar a 

essa trajetória (as causas) e as implicações e desdobramentos da trajetória 

(suas influencias no sistema) 

 

Manejo Adaptativo significa tratar políticas de gestão de recursos naturais 

explicitamente como experimentos.  O conceito vem do reconhecimento que 

nosso entendimento do funcionamento de sistemas ecológicos complexos é 

tão limitado que não podemos dizer com certeza o resultado de uma certa 

intervenção.   Na pratica, existem 2 formas, ativo e passivo.  "Ativo" é que o 

conceito de Manejo Adaptativo literalmente significa: desenhar um 

experimento para comparar diferentes tratamentos (diferentes políticas de 

gestão dos recursos naturais) e estudar seus impactos no recurso.  O "ativo" 

raramente acontece.  O "passivo" seria implementar a política de gestão que 

acredita ser o melhor mas acompanha os resultados para fazer eventuais 

ajustes.  Cf. Walters 2007. 
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Modelo -- uma representação simplificada da realidade.  Pode tomar muitas 

formas (mental, uma diagrama, um programa de computador).  "Todos os 

modelos são errados" (Sterman 2002) porque são necessariamente uma 

simplificação e abstração da realidade, baseado nos prioridades e 

entendimento (incompleto) de quem faz o modelo. 

 

“Objetivos" de um sistema.  Conceitualmente podemos dizer que cada 

sistema busca sobrevivência e crescimento.  Não queremos necessariamente 

implicar uma vontade consciente, razão para qual deixamos "objetivo" entre 

aspas. 

 

Rule of Hand (regra de mão) -- a idéia que o comportamento dos sistemas é 

controlado por um numero reduzido de variáveis chaves (3 a 5). 

Sistema -- um conceito bastante aberto e geral: um grupo de componentes 

dentro de algum limite físico, que interagem entre si e produzem um 

comportamento macro.  Sistemas são organizados de forma hierárquico (e.g. 

moléculas, células, organismo, comunidade). 

 

Sistema Complexo -- um sistema com um numero grande de agentes simples, 

cujo  comportamento individual é simples e que interagem com um numero 

limitado de outros agentes sem controle central; mais o conjunto produz um 

comportamento complexo.  Estes resultados complexos são chamados 

"propriedades emergentes" do sistema (representa uma sinergia dos 

agentes). 

 

SSEC -- Sistema Sócio-Ecológico Complexo.  Um sistema que integra o mundo 

natural (ecológico, biofísico, da natureza) com o mundo humano (social, 

socioeconômico).  OBS: SSEC é basicamente sinônimo com outro termo 

também utilizado na literatura: "Coupled Human and Natural Systems -- 

CHANS" = "Sistemas Humanas e Naturais Integradas". 
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OBS: Neste conceito, a economia faz parte integral do sistema social / 

humana, mas vamos utilizar o termo "socio-econômico-ecológico" para deixar 

isto explícito para o publico leigo. 

 

Tipping point é a "gota da água" -- um input pequeno que muda o status do 

sistema radicalmente.   


