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Gestão de recursos naturaisGestão de recursos naturais

�� OsOs recursosrecursos naturaisnaturais sãosão passíveispassíveis dede seremserem
utilizadosutilizados porpor muitosmuitos indivíduosindivíduos;;

�� ÉÉ precisopreciso garantirgarantir aa suasua disponibilidadedisponibilidade paraparaÉÉ precisopreciso garantirgarantir aa suasua disponibilidadedisponibilidade parapara
muitosmuitos indivíduos,indivíduos, ee aoao longolongo dodo tempotempo

�� NecessidadeNecessidade dede umauma gestãogestão queque geregere osos
melhoresmelhores resultadosresultados possíveispossíveis parapara aa
coletividadecoletividade



Gestão de recursos naturaisGestão de recursos naturais
�� Discussão teórica: como gerenciáDiscussão teórica: como gerenciá--los, de quem é los, de quem é 
a responsabilidade?a responsabilidade?

�� Estado? Mercado?Estado? Mercado?

�� Estes podem (e devem) ser parte da solução, Estes podem (e devem) ser parte da solução, 
desde que tendo em consideração o desde que tendo em consideração o capital socialcapital social
das comunidades              necessidade de das comunidades              necessidade de 
participação socialparticipação social



Participação social na RAD Participação social na RAD –– históricohistórico

� Após anos 70: aumento significativo de recursos
para restauração

� Não se observa um aumento proporcional de
áreas efetivamente restauradasáreas efetivamente restauradas

� Muitos projetos não viraram florestas, ou viraram
florestas vazias (Fonte: Casa da Floresta).



OsOs contextoscontextos ondeonde sese pretendepretende fazerfazer restauraçãorestauração sãosão
complexos:

�� recursosrecursos naturais,naturais, biodiversidade,biodiversidade, gente;

�� ee todastodas asas interações entreentre estasestas partespartes

Por quê?Por quê?



Os grupos sociais com os quais vamos
trabalhar são diferentes...



Proprietários e/ou produtores e/ou 
moradores rurais

�� Assentamentos rurais; comunidades Assentamentos rurais; comunidades 
tradicionais (caipiras, caiçaras, quilombolas, tradicionais (caipiras, caiçaras, quilombolas, 
indígenas);indígenas);indígenas);indígenas);

�� Pequenos produtores; pequenas propriedades Pequenos produtores; pequenas propriedades 
cujos donos cujos donos nãonão são pequenos produtores; são pequenos produtores; 

grandes propriedades, monoculturas.grandes propriedades, monoculturas.



EstaEsta diversidadediversidade implicaimplica emem diferençasdiferenças nana
lógicalógica produtivaprodutiva;; diferençasdiferenças quantoquanto aoao graugrau dede
proximidadeproximidade comcom aa terra,terra, usouso dede práticaspráticas
tradicionais,tradicionais, formasformas dede organizaçãoorganização sociais,sociais,
religiosidade,religiosidade, manifestaçõesmanifestações culturais,culturais, etcetc.;.;

A diversidade é, portanto, social, A diversidade é, portanto, social, 
econômica, culturaleconômica, cultural



Idéia recorrente: o produtor rural é muito
resistente à RAD

- resistência cultural

a “mato” (árvores),
gosta do terreno “limpo” (exposição do solo)

- é resistente à legislação:

tem “medo” dos órgãos ambientais;
não conhece a legislação

- fatores econômicos:

tem medo de “perder” área produtiva;
teme os altos custos para modificar o sistema
produtivo



�Estas ideias têm fundamentos?

�Como está sendo a abordagem de atores
externos para envolver o produtor rural
em projetos de RAD?

�Há espaço para sua participação social
nestes projetos?



“Níveis” de participação“Níveis” de participação





�� QualQual dosdos níveisníveis nana escadaescada dada participaçãoparticipação
estamosestamos utilizandoutilizando nana implementaçãoimplementação dede
nossosnossos projetos?projetos?

QualQual delesdeles gostaríamosgostaríamos dede terter parapara aa

Perguntas...Perguntas...

�� QualQual delesdeles gostaríamosgostaríamos dede terter parapara aa
apropriaçãoapropriação dada práticaprática dada restauraçãorestauração pelospelos
produtoresprodutores rurais?rurais?



Quanto maiores forem:Quanto maiores forem:

�� o espaço de diálogo;o espaço de diálogo;
�� a participação no estabelecimento das normas do diálogo;a participação no estabelecimento das normas do diálogo;
�� a incorporação dos saberes e contribuições de cada ator;a incorporação dos saberes e contribuições de cada ator;
�� o poder de decisão dentro do processoo poder de decisão dentro do processo

Mais as comunidades terão:Mais as comunidades terão:Mais as comunidades terão:Mais as comunidades terão:

�� sentimento de propriedade e de responsabilidade em sentimento de propriedade e de responsabilidade em 
relação ao processo;relação ao processo;

�� motivação;motivação;
�� participação e entusiasmo em relação às fases posteriores participação e entusiasmo em relação às fases posteriores 

de implementação desse processo.de implementação desse processo.



ExemploExemplo

Projeto “Experimentação em agrossilvicultura e 

participação social” – Município de Joanópolis – SP

� viabilizar a sustentabilidade no meio rural provocando 
mudanças no manejo da propriedade agrícola e mudanças no manejo da propriedade agrícola e 
incrementando a diversidade nestas propriedades;

� propõe a elaboração, implantação e manejo de áreas 
experimentais diversificadas, de maneira participativa;



� considera as necessidades, vontades e saberes 
da agricultura familiar;

� projetos trabalhados de maneira integrada –
diversidade, conservação, produção;

Metodologia: experimentação participativaMetodologia: experimentação participativa

� tem entre as premissas metodológicas o diálogo 
entre técnicos e agricultores e a construção 
coletiva do conhecimento, através da 
problematização da realidade em seus diversos 
aspectos



�� Momentos de formaçãoMomentos de formação: momentos coletivos de : momentos coletivos de 
formação e visita técnica aos agricultores, definição do formação e visita técnica aos agricultores, definição do 
grupo de agricultores e agricultoras que iriam participar e grupo de agricultores e agricultoras que iriam participar e 
dos sistemas produtivos a serem experimentadosdos sistemas produtivos a serem experimentados

�� Momentos relacionados às áreas experimentaisMomentos relacionados às áreas experimentais: : 
planejamento dos módulos experimentais, planejamento dos módulos experimentais, 
operacionalização, manejo e monitoramento das áreasoperacionalização, manejo e monitoramento das áreasoperacionalização, manejo e monitoramento das áreasoperacionalização, manejo e monitoramento das áreas

�� Momentos de utilização das áreas experimentais Momentos de utilização das áreas experimentais 
como áreas demonstrativascomo áreas demonstrativas: difusão e divulgação para : difusão e divulgação para 
pessoas e instituições com potencial interesse no temapessoas e instituições com potencial interesse no tema



�� propriedadespropriedades antesantes caracterizadascaracterizadas porpor pastospastos
degradados,degradados, plantaçõesplantações dede eucaliptoeucalipto malmal
manejadasmanejadas ee poucapouca diversidadediversidade

ResultadosResultados

�� dezdez áreasáreas experimentais,experimentais, focadasfocadas nasnas produçõesproduções
dede café,café, frutíferas,frutíferas, leiteleite ee eucaliptoeucalipto

�� trêstrês áreasáreas experimentaisexperimentais emem ÁreaÁrea dede PreservaçãoPreservação
PermanentePermanente CiliaresCiliares



Depoimento dos próprios agricultores sobre sua 
mudança de visão com relação às novas idéias 
trazidas pelos técnicos

ResultadosResultados



AA participaçãoparticipação éé parteparte fundamentalfundamental dede umum
processoprocesso educadoreducador ee formadorformador



Considerações metodológicasConsiderações metodológicas

�� Metodologia de trabalho adequada a cada público Metodologia de trabalho adequada a cada público 
e a cada contexto local;e a cada contexto local;

�� Valorizar o conhecimento local Valorizar o conhecimento local –– o que NÃO  o que NÃO  
significa desprezar o conhecimento técnico, mas significa desprezar o conhecimento técnico, mas significa desprezar o conhecimento técnico, mas significa desprezar o conhecimento técnico, mas 
sim conseguir conciliar, aproveitar e integrar sim conseguir conciliar, aproveitar e integrar 
diferentes conhecimentos;diferentes conhecimentos;



Considerações metodológicasConsiderações metodológicas

�� Abordar as questões de forma integrada e Abordar as questões de forma integrada e 
complexa (interação entre todas as partes e complexa (interação entre todas as partes e 
resultados gerados a partir dessa interação)resultados gerados a partir dessa interação)

�� Sensibilidade, criatividadeSensibilidade, criatividade



Algumas ferramentasAlgumas ferramentas

�� Grupos focais, mapas falantes, palestras, Grupos focais, mapas falantes, palestras, 
experimentação em campo, etc.experimentação em campo, etc.

Publicação: Publicação: 80 herramientas para el desarrollo 80 herramientas para el desarrollo �� Publicação: Publicação: 80 herramientas para el desarrollo 80 herramientas para el desarrollo 
participativo (Frans Geilfus, 1997)participativo (Frans Geilfus, 1997)



Perguntas orientadoras Perguntas orientadoras 

�� Existem formas de organização social na Existem formas de organização social na 
comunidade onde será proposto o trabalho comunidade onde será proposto o trabalho 
de RAD? de RAD? 

�� Como elas se dão? Estão relacionadas a Como elas se dão? Estão relacionadas a 
grupos religiosos, à organização do trabalho grupos religiosos, à organização do trabalho grupos religiosos, à organização do trabalho grupos religiosos, à organização do trabalho 
e da produção, a manifestações culturais e da produção, a manifestações culturais 
(grupos musicais, de dança, etc.), aos (grupos musicais, de dança, etc.), aos 
cuidados familiares (cooperação para cuidar cuidados familiares (cooperação para cuidar 
de crianças, idosos, etc.), à saúde?de crianças, idosos, etc.), à saúde?



Perguntas orientadorasPerguntas orientadoras

�� Existem lideranças comunitárias; quem são?Existem lideranças comunitárias; quem são?

�� Existem agentes externos que tenham uma Existem agentes externos que tenham uma 
relação de confiança com a comunidade e que relação de confiança com a comunidade e que 
possam contribuir com um processo de possam contribuir com um processo de 
organização (por exemplo, um organização (por exemplo, um extensionistaextensionista da da organização (por exemplo, um organização (por exemplo, um extensionistaextensionista da da 
CATI, um agente de saúde, um padre, etc.)?CATI, um agente de saúde, um padre, etc.)?

�� Existem dificuldades econômico / produtivas? Existem dificuldades econômico / produtivas? 
Quais são os principais entraves nesse sentido? Quais são os principais entraves nesse sentido? 
Quais as principais potencialidades? Quais as principais potencialidades? 



Por fim...Por fim...

Qual é exatamente nosso papel nisso Qual é exatamente nosso papel nisso 
tudo?tudo?





Obrigada!Obrigada!
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