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Mobilização Social e Participação:
Desafios para Conservação Ambiental e Melhoria 

da Qualidade de Vida



Histórico

Restauração
Ambiental

Técnicos das áreas de Biologia, 
Engenharia Florestal, Agronomia, 

Ecólogos, dentre outros.

Questão Técnica

Produtor Rural é resistente, 
degradador e não participa!?!?



ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE 



Histórico
Da década de 1970 até hoje:

Legislação que regulamenta APPs e RL

Aumento significativo de recursos para restauração

Mas esse aumento não é sentido na mesma proporção no aumento de áreas 
restauradas – Muitos projetos não viraram florestas!

Outros quando tiveram sucesso no crescimento das árvores de fato viraram 
bosques ou ainda florestas vazias.

Por que?



Ecossistema
Complexo

Meio Ambiente + grupos sociais que 
nele vivem

- Há Pessoas na propriedade e não somente Público Alvo

- Pessoas tem histórico de ocupação diferentes, culturas 
diferentes, saberes diferentes, visões diferentes, portanto não 
dá para generalizar: Produtor Rural – que também tem 
necessidades diferentes!!!!



complexidade dos sistemas



Técnicos Produtor rural

Há grandes abismos....

Universidade



Percepções, Saberes e Culturas Diferentes

Compreensão de que existem
necessidades diferentes

O real interesse
pelo outro+ = DIÁLOGO

Propicia a vontade de participar, de se mobilizar em prol de algo que é comum 
a todos!

COORDENE JUNTO O PROCESSO DO 
QUAL PARTICIPA

PRODUTOR RURAL

EXPECTADOR PROTAGONISTA



Para que isso seja possível é preciso que os técnicos envolvidos em projetos de 
restauração não sejam meros especialistas, mas consigam usar os óculos da 

complexidade dos sistemas.

APP e Reserva legal devem ser uma extensão 
De todo o SISTEMA da propriedade

• Técnicas Diferenciadas de Restauração ;
•Sistema de Consórcio de Leguminosas e outras culturas agrícolas;
•Técnicas de Nucleação da biodiversidade;
•Sistemas Agroflorestais em APP’s;
•Alternativas de renda dentro da propriedade;
•Maior diálogo entre os próprios órgãos públicos: gestão integrada dos 
projetos!!!!

• Culturas Diferentes;
•Histórias de Ocupação Diferentes;
•Necessidades Diferentes.
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