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Agradecimentos
Este caderno de aprendizagens traz em suas páginas mais um capítulo de uma história
que estamos construindo com a Universidade da Florida desde 2009. Naquele ano
fomos parceiros em um curso de formação de lideranças de instituições que atuavam na
Amazônia. E, foi naquele momento, que aprendemos a fundamental importância que as
pessoas possuem em suas instituições. E o quanto estas pessoas podem ser cruciais para
que suas instituições desenvolvam agendas que contribuam com uma sociedade mais
justa e ambientalmente equilibrada. Após 7 anos de parceria, somamos mais e mais
elementos que tem fortalecido este caminhar, sendo que o principal deles é a parceria,
seja estas institucionais, sejam essas pessoais. E neste curso que gerou este caderno
demos mais um passo nesta história. E gostaríamos aqui de agradecer a quem fez parte
diretamente nesta página:
A Universidade da Florida, em nome do Professor Robert Buschbacher, que tem nos
ajudado a ampliar nossa visão sistêmica e estratégica na relação com pessoas e
instituições;
Às consultoras, Roberta e Regina, que trouxeram uma visão ampliada àos nossos
processos de formação, ao incorporar ﬁnos e especíﬁcos saberes sobre os indíviduos e,
principalmente, pela sensibilidade destes saberes na constituição de grupos;
À equipe do ICV, especialmente a Carol, Karla, Eriberto, Ana Paula e Raissa, que não
mediram esforços para que conseguíssemos realizar o curso com tamanho sucesso e
qualidade. Ao mesmo tempo que se disponibilizaram a aprender ao se integrar ao grupo
de organização;
Um especial agradecimento à todos os participantes, que acreditaram na proposta,
que se disponibilizaram a sair de suas casas e cidades para participar do curso. Mas
principalmente, estão se organizando para mobilizar, executar e cumprir agendas
compartilhadas em prol de agendas sustentáveis em seus municípios.
E, por ﬁm, aos ﬁnanciadores que estão nos apoiando e acreditando que estamos no
caminho certo ao investirmos em pessoas.

Renato Farias
Diretor Executivo do ICV
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Apresentação
É com grande alegria que apresentamos este Caderno de Aprendizados da Formação
de Lideranças Socioambientais – Construindo Pontes para um Território Sustentável, que
tem o objetivo de compartilhar a experiência e os aprendizados do processo de
construção e realização desta formação.
O Instituto Centro de Vida – ICV desenvolveu entre abril de 2014 e julho de 2015
um projeto que teve o objetivo de contribuir com a implementação do Programa Matogrossense de Municípios Sustentáveis (PMS) através da formação de capital humano e
social em oitos municípios que o ICV atua no Portal da Amazônia, região Norte de Mato
Grosso.
O PMS, criado em 2014, busca promover o desenvolvimento sustentável dos
municípios mato-grossenses, através do fortalecimento da economia local, da melhoria da
governança pública municipal, da promoção da segurança jurídica, da conservação dos
recursos naturais e recuperação ambiental, e da redução das desigualdades sociais.
Para a implementação e manutenção desse Programa, uma das grandes demandas é a
presença nos municípios de pessoas e coletivos ativos e compromissados com a agenda
construída. Nesse sentido, trabalhamos em três linhas de capacitação:
Técnicos e gestores municipais – Instrumentalização para regularização
ambiental e planejamento estratégico;
Conselheiros de meio ambiente – Gestão ambiental e participação social;
Lideranças socioambientais – Visão sistêmica do território e do ser humano.
Nesse contexto, foi construída e realizada a Formação de Lideranças
Socioambientais, voltada para técnicos, gestores e lideranças de diferentes setores
dos oito municípios, incluindo teoria, prática e troca de experiências.
Esse processo contou com a parceria da Universidade da Flórida e das consultoras
associadas, Roberta Roxilene dos Santos e Maria Regina Silva. A formação foi baseada na
crença que as transformações das realidades sociais, no sentido da sustentabilidade,
dependem de cada indivíduo e que é preciso dar oportunidade para que as pessoas
possam aprimorar as suas habilidades, desenvolver novas capacidades e interagir com
outros, fortalecendo o capital humano e social.
Muitas mãos ajudaram na realização dessa formação e essa construção coletiva
rendeu muitos aprendizados, que acreditamos que mereciam ser sistematizados e
compartilhados com os envolvidos diretamente, com a sociedade dos municípios e com
demais interessados no processo e nas questões e temáticas aqui abordadas.
Boa leitura e façam bom proveito!

Carolina Jordão
Analista de Gestão Ambiental do ICV

08

O Instituto Centro de Vida
O Instituto Centro de Vida (ICV) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), fundada em 1991, com sede em Cuiabá – Mato Grosso. É uma
organização socioambiental que visa construir soluções compartilhadas para a
sustentabilidade do uso da terra e dos recursos naturais.
Inicialmente, o ICV focou seu trabalho na região do Cerrado e Pantanal, e a partir do
ano 2000 expandiu suas atividades para a região amazônica de Mato Grosso, onde
atualmente possui dois escritórios, na região Norte (Alta Floresta) e Noroeste (Cotriguaçu).
O leque de ações realizadas pelo ICV abrange os campos da governança ambiental e
das políticas públicas em nível estadual, além de uma atuação em nível municipal voltada
ao fortalecimento da gestão ambiental e o incentivo a implementação de boas práticas
produtivas, visando a sustentabilidade local.
Atualmente, a instituição está organizada em sete iniciativas: Transparência Florestal,
Incentivos Econômicos, Defesa Socioambiental, Municípios Sustentáveis, Pecuária
Integrada, Desenvolvimento Rural Comunitário e Bom Manejo Florestal. Além dos núcleos
de comunicação, geotecnologias e políticas públicas.
No âmbito da Iniciativa de Municípios Sustentáveis, buscamos estruturar e fortalecer a
governança socioambiental em municípios da região norte e noroeste de Mato Grosso,
visando a redução do desmatamento e criação das condições necessárias para o
desenvolvimento local sustentável. Nesse sentido, atuamos em parceria com o poder
público de nove municípios, contribuindo para a consolidação dos Sistemas Municipais de
Meio Ambiente e fomentando a participação social.

Mais informações:
www.icv.org.br
www.estacaovida.org.br
/InstitutoCentrodeVida
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A equipe de condução
INSTRUTORES:

Roberta Roxilene dos Santos
É geógrafa, tem experiência na área de Geociências, com ênfase em
Geoprocessamento, atuando também nos seguintes temas:
Metodologias Participativas, Moderação de Grupos e Gestão de
Conﬂitos. Ministra cursos de Gestão Pacíﬁca de Conﬂitos
Socioambientais como consultora ad hoc do Instituto Ambiental Brasil
Sustentável. Atua como multiplicadora do Programa Germinar.

Regina Silva
É analista de sistemas e psicóloga, diretora da ATPraxis e membro do
Instituto EcoSocial, onde já conduziu 10 turmas do Programa Germinar.
Atua em Coaching Executivo, Fortalecimento de Grupos e Processos de
Desenvolvimento Empresarial. Ministra cursos de Liderança,
Autoconhecimento, Competência nas Relações, Competência
Emocional, Dinâmicas Humanas e Análise Transacional.

Robert Buschbacher
PhD Robert Buschbacher é ecólogo sistêmico por formação e
conservacionista e professor por atuação. Faz parte de um centro
interdisciplinar na Universidade da Flórida, chamado “Programa de
Conservação e Desenvolvimento Tropical”, além de seu vínculo com a
Escola de Recursos e Conservação Florestal. Este programa tem uma
visão multidisciplinar que visa integrar pesquisa acadêmica com a prática
e a conservação com o desenvolvimento. Robert é coordenador do
“Programa de Formação de Lideranças para a Conservação Tropical”
(www.tcd.uﬂ.edu/TCLI), o qual procura fortalecer a capacitação humana
para a conservação e desenvolvimento.

Carolina de Oliveira Jordão
É gestora ambiental e mestre em ciências da engenharia ambiental,
ambos pela Universidade de São Paulo (USP). Atua, desde 2010, como
analista de gestão ambiental do Instituto Centro de Vida (ICV), dentro das
temáticas de governança ﬂorestal, gestão ambiental municipal,
participação social, facilitação de espaços coletivos, regularização
ambiental e impactos socioambientais de usinas hidrelétricas.
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APOIO

Ana Paula Valdiones
Analista da Iniciativa de Municípios Sustentáveis

Eriberto Muller
Analista da Iniciativa de Municípios Sustentáveis

Karla Dilascio
Analista da Iniciativa de Municípios Sustentáveis

Raissa de Deus Genro
Assessora de Comunicação do ICV
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“Investir em pessoas nos municípios sempre foi uma vontade nossa,
pois são as pessoas que geram transformações”
Renato Farias, ICV

Porque uma Formação de Lideranças Socioambientais?
Ao longo dos 15 anos de atuação direta do ICV junto a municípios e comunidades da
região Amazônica de Mato Grosso, visando construir e implementar soluções
compartilhadas para o uso sustentável do solo e dos recursos naturais, foi possível
identiﬁcar a carência de capital humano e social para tocar as agendas socioambientais no
nível local.
Considerando que entendemos o capital humano como aquele constituído por
pessoas com formação escolar formal ou informal que detém conhecimentos, habilidades
e atitudes necessárias para a sua atuação na sociedade. E o capital social como a junção
destas pessoas dotadas ou não de propriedades comuns, mas que apresentam relações e
laços de conﬁança, solidariedade e cooperação, estando unidas em espaços coletivos que
possibilitem a construção e implementação de objetivos comuns.
Assim, estes dois capitais são fundamentais no desenho e implementação de
estratégias voltadas ao desenvolvimento local, pautado na sustentabilidade. Como
aquelas do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis (PMS), que atua em três
grandes eixos: (1) Fortalecimento da gestão ambiental municipal; (2) Regularização
Ambiental e Fundiária; (3) Promoção de Cadeias Produtivas Sustentáveis, com foco na
agricultura familiar.
Pensando nisso, o Instituto Centro de Vida (ICV) uniu forças com Universidade da
Flórida (UF) para criar a Formação de Lideranças Socioambientais. Devido a uma parceria
já existente, desde 2009, em processos de formação na região norte e noroeste de Mato
Grosso. Inicialmente a UF desenhou e liderou os cursos, mas com o tempo e capacitação
continuada da equipe do ICV houve uma transição gradual da liderança do processo.
Neste caso, a parceria com a UF se deu no contexto do curso “Metodologias de
Mediação para Governança Socioambiental Municipal” que foi promovido junto a Rede de
Capacitação da Amazônia (Recam), da qual o ICV faz parte. O ICV lidera e coordena a
capacitação, aplicando as metodologias, abordagens e aprendizagens de todo este
processo de colaboração com a UF, que continua como parceiro e assessor, contribuindo
para o conteúdo e metodologia.
A motivação foi a de identiﬁcar e fortalecer lideranças formais e informais, presentes
nos municípios e que interagem com questões socioambientais, para que estas possam
contribuir de forma mais qualiﬁcada na construção do desenvolvimento local sustentável.
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A primeira turma contou com a participação de lideranças de oito municípios do
Território conhecido como Portal da Amazônia, na região norte do Estado de Mato Grosso,
onde o ICV atua no fortalecimento da governança ambiental municipal. São eles: Nova
Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Terra Nova do
Norte e Peixoto de Azevedo ( Figura 01).
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Figura 01- Municípios atendidos na 1ª turma da Formação de Lideranças Socioambientais.
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PEIXOTO DE AZEVEDO

“Certamente deve haver outro caminho, um caminho totalmente diferente,
que não tratou a natureza de forma dividida e em partes, mas que a
apresentou como ativa e viva, partindo do todo para chegar nas partes”
Goethe

A Construção da Estrutura Teórico-Conceitual
O grande desaﬁo na construção da formação foi unir e alinhar a equipe do ICV, UF e
consultoras em torno de uma proposta única que envolvesse, coerente e organicamente,
duas abordagens voltadas a capacitação (Figura 2). Uma mais ligada ao desenvolvimento
de uma visão sistêmica do território, algo que ICV e UF já vinham trabalhando
conjuntamente em cursos anteriores, e outra mais ligada ao desenvolvimento humano,
que as consultoras tem experiência pelo envolvimento delas no Programa Germinar
Para isso, foi realizada uma oﬁcina de dois dias em São Paulo com o objetivo de todos
se conhecerem e planejarem conjuntamente as bases da abordagem teórico-conceitual
da formação. O encontro foi muito construtivo, pois cada um trouxe para mesa a sua
experiência teórica e prática e foi possível perceber que as abordagens eram
complementares e desenhar o ﬁo condutor da formação.
VISÃO SISTÊMICA

DESENVOLVIMENTO HUMANO

(CONTEXTO)

(LIDERANÇAS)

Insumos
QUAL É O
ASSUNTO?

M.O.

PENSAR

Matéria
Prima

Financia
Maquinas

COMO É A
INTERAÇÃO?

Animais
Animais
Assisistência
Técnica

CLIMA
MERCADO
COTAÇÃO

COMO
ESTAMOS
FAZENDO?

SENTIR

QUERER

Figura 02- Abordagens utilizadas na formação

A partir daí foi pensado um programa com o objetivo principal de “Formar lideranças
socioambientais para que sejam agentes de mudanças na construção da sustentabilidade
nos seus municípios”, contribuindo para:
Trazer uma visão socioambiental a partir de um olhar sistêmico para líderes já
atuantes e emergentes;
Apoiar a construção de uma visão coletiva sobre sustentabilidade do território;
Promover reﬂexão sobre o impacto territorial de cada um no sistema;
Promover reﬂexão sobre os processos de governança no território;
Oferecer ferramentas de facilitação de processos e visão sistêmica que apoiem
sua atuação no território.
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A estrutura foi desenhada em três módulos de quatro dias cada, tratando de temáticas
especiﬁcas e complementares, com um intervalo de mais ou menos 1 mês em que os
participantes tivessem que aplicar o conhecimento adquirido em dois trabalhos intermódulos. Esse formato modular foi escolhido por permitir que os participantes
conciliassem a formação com as suas demandas particulares e proﬁssionais, além de
permitir que os aprendizados sejam incorporados por etapas na sua prática.
Dois foram os enfoques principais da estrutura programática da formação; um voltado
para o desenvolvimento das habilidades e atitudes de liderança e o outro para o
entendimento dos conceitos de Sistemas Socioecológicos, Sustentabilidade, Conﬂitos e
Governança.
Ao longo do processo de construção da proposta, percebemos que a base teórica do
enfoque de liderança estava alinhada com o desenvolvimento da visão sistêmica na
medida em que ambas permitem, uma visão integrada da relação entre os seres humanos
(sistema social) e o seu ambiente (sistema ecológico), possibilitando encontrar caminhos
mais efetivos para a solução dos problemas socioambientais.
O enfoque de liderança, apoiado teoricamente na Ecologia Social, buscou abordar a
importância da qualidade das interações entre indivíduos, grupos, instituições e o
ambiente social, como base para o desenvolvimento. As premissas principais consideram
que todas as iniciativas e organizações são criações humanas, a partir de uma ideia
concebida como resposta a uma necessidade percebida e são continuamente
modiﬁcadas pelas ideias e ações de pessoas.
Não existem soluções prontas para as questões sociais. As respostas requeridas pelas
novas realidades são encontradas nos indivíduos e nos grupos aos quais pertencem. Por
isso, todo trabalho que vise melhorar as relações sociais dentro de um grupo exige de nós
muita coragem, abertura e busca constante pelo novo e o exercício da criatividade.
O caminho para qualquer mudança começa por mudar a si próprio e por compreender
que as organizações que fazemos parte são sistemas mecânicos, e sim, organismos vivos,
com fases particulares de adaptação, crescimento e desenvolvimento que se dá na
medida e no ritmo em que as pessoas aprendem individualmente e coletivamente.
Esse processo de desenvolvimento dos indivíduos, das organizações e do meio que
habitamos, envolve a compreensão da realidade a partir de uma visão sistêmica, de um
olhar integrado para os sistemas socioecológicos, para a partir dessa criar bases sólidas
para criar caminhos mais conscientes rumo à sustentabilidade.
Assim, foi montada a estrutura do curso, focada em construir conceitos e consciência
crítica, desenvolver habilidades individuais e instrumentalizar lideranças facilitadoras.
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“Conte-me e eu esqueço.
Mostre-me e eu apenas lembro.
Envolva-me e eu compreendo”
Confúcio

A Abordagem Pedagógica
A partir do desenho da estrutura teórico-conceitual, foi necessário deﬁnir a abordagem
pedagógica, ou seja, como seriam trabalhados os conceitos e ferramentas pensados para
a formação de lideranças socioambientais.
Uma das questões centrais foi formatar um programa integrado, com um ritmo para os
módulos que privilegiasse o aprender-fazendo, misturando diferentes técnicas e
metodologias de ensino. Além de criar trabalhos inter-módulos que permitissem a
aplicação de ferramentas relevantes para o aprendizado prático.

Assim, foram utilizados alguns princípios da Andragogia, que é a arte e a ciência de
ensinar adultos, com a participação, horizontalidade e ﬂexibilidade.
Na educação de adultos a vivência e o compartilhamento são elementos chave para o
aprendizado. Visto que esse não é um processo linear, os adultos não aprendem
independentemente de seus conhecimentos e crenças anteriores. De fato, toda nova
informação é avaliada e incorporada (ou não) de modo incremental, ou seja, agregando ao
conhecimento pré-existente.
A partir dessa constatação, na década de 1980, David Kolb desenvolveu a ideia do ciclo
de aprendizagem a partir da experiência (Figura 03). O ciclo demostra que o aprendizado
começa com a ativação dos conhecimentos anteriores, seguido pela reﬂexão e
incorporação de novas ideias e só em um terceiro momento que a teoria é utilizada para
16
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organizar e aprofundar os novos conhecimentos. Ao ﬁnal, a aplicação prática garante que a
ﬁxação da aprendizagem e permite que o ciclo se repita para continuidade e
aprofundamento dos conhecimentos.
O ciclo de aprendizagem de adultos, revela que a maioria dos processos de
aprendizagem começa com uma experiência. O adulto reﬂete e a interpreta à luz de
experiências passadas e situações atuais. Por meio da integração e síntese de
aprendizados anteriores e novos, existe a oportunidade de aplicar o novo conhecimento
ou habilidade.

SENTIR
Experiência Concreta
Envolver-se abertamente e sem
vies em novas experiências

FAZER
Exparimentação
Ativa
Usar os conceitos
ou teorias para tomar
decisões e resolver
problemas

CICLO DE
APRENDIZAGEM
EXPERIENCIAL
(Kolb, 1984)

OBSERVAR
Observação
Reﬂexiva
Reﬂetir sobre as
experiências
e observá-las de
muitas perspectivas

PENSAR
Conceitualização Abstrata
Criar conceitos que integram as observações
a teorias logicamente robustas

Figura 03 – Ciclo de Aprendizagem Experiencial
(Baseado em Kolb, D. 1984. Experiential learning. Englewood Cliﬀs, New Jersey: Prentice Hall.)

Na aprendizagem são utilizados o sentir, observar, pensar e fazer. Contudo, existem
diferentes estilos de aprendizagem, alguns adultos apreendem melhor sentindo, outros
observando ou pensando ou fazendo, ou ainda aprendem num espectro entre os quatro
estilos.
Assim, para atender as diferentes necessidades de aprendizagem, as atividades dos
módulos buscaram equilibrar palestras teóricas, dinâmicas, trabalhos em grupos,
discussões em plenária, vídeo-debates, atividades artísticas e troca de experiências. Além
disso, foi disponibilizada uma apostila com leituras complementares sobre as principais
temáticas abordadas.
Muitas das atividades partiram de exemplos reais trazidos pelos participantes,
facilitando o aprendizado através do compartilhamento de conceitos e práticas. Abrir
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espaço para que os participantes compartilhem suas experiências e práticas ajuda a
ampliar a consciência sobre suas ações e o impacto delas no sistema. Também gera
empatia e aproxima as pessoas.
Além disso, o desenvolvimento de um grupo se consolida pela participação ativa de
seus integrantes. Por isso, no início de cada módulo foram realizados acordos de
convivência e coletadas expectativas dos participantes. Também foram criados grupos
diários de gestão colaborativa, com o objetivo de inserir os participantes no dia-a-dia, de
forma rotativa, no desenvolvimento da formação, para além do papel de aluno. Isso
oportuniza que todos contribuam na gestão do processo e fortalece a integração do grupo
e a assimilação dos conteúdos. Os grupos foram os seguintes:
Reﬂexão: responsável por fazer o resumo dos aprendizados do dia e compartilhar
com os demais colegas, com liberdade de expressão e criatividade.
Animação: responsável por cuidar das confraternizações e ajudar a equipe de
condução a manter a energia positiva do grupo para as aulas e atividades;
Organização: responsável por cuidar da organização dos espaços coletivos.
Por último foram utilizados momentos e ferramentas de avaliação sobre o andamento
da formação, incluindo reﬂexões diárias sobre as “ﬁchas que caíram” e o Humômetro do
grupo, auto-avaliações sobre como chegaram e como saíram, questionários sobre cada
módulo e uma avaliação ﬁnal de todo o processo.
As escolhas da abordagem pedagógica reﬂetem a crença de que os processos de
desenvolvimento humano são compostos por caminhos individuais e coletivos de
aprendizado, baseados na capacidade humana de observar, questionar e atuar em seu
meio, transformando realidades.
A avaliação, tanto da equipe de condução, quanto dos participantes é de que esse
formato proporcionou espaços de troca de experiências ricos no desenvolvimento das
habilidades sociais importantes para o papel de liderança, no aprendizado de
ferramentas/modelos que são aplicados em processos participativos e na construção de
conceitos. Fato esse, conﬁrmado nas avaliações dos participantes, citadas abaixo:
“Superou muito as minhas expectativas. Já ﬁz muito curso.
E a gente já vai para o curso sabendo que serão aquelas palestras chatas.
E aqui foi diferente. A primeira vez que eu ﬁz um curso tão diferente,
com dinâmicas que você já vai aplicando o que você está aprendendo. Foi muito bom.”
Participante
”As dinâmicas, a condução foi muito boa. A gente nem percebe que
estava fazendo um curso. A situação vivenciada era real.”
Participante
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O Processo Celetivo
Com o objetivo identiﬁcar lideranças formais e informais potenciais para participar do
curso a seleção dos participantes foi uma etapa inicial do processo e proporcionou
importantes reﬂexões sobre como identiﬁcar e escolher lideranças que respondam ao
objetivo da formação.
A ideia foi dar oportunidade de capacitação não só para as lideranças formais, mas
principalmente para aquelas lideranças chamadas de informais, ou seja, que não ocupam
um cargo formal, mas que fazem toda a diferença no sistema que estão inseridas. O
grande desaﬁo era como identiﬁcar essas pessoas.
Esse processo foi realizado pela equipe do ICV que fez entrevistas semiestruturadas
(Anexo A) com diversas pessoas, a partir de uma lista inicial de possíveis lideranças
identiﬁcadas pelo ICV. As entrevistas foram realizadas em duas etapas: a primeira para
levantamento de informações e mapeamento, a partir da indicação dos entrevistados, das
pessoas mais atuantes e representativas das comunidades, instituições e setores dos
municípios. as mais citadas em cada município seriam potenciais participantes do curso.
Assim, a segunda etapa se deu com esses mais indicados, buscando coletar mais
informações sobre a trajetória, atuação e visão de futuro dos mesmos, além de identiﬁcar o
interesse e disponibilidade para participar da formação.
O processo de identiﬁcação das lideranças trouxe elementos importantes para a
deﬁnição de critérios de seleção dos participantes. Foram utilizados três tipos de critérios:
(1) de qualidade que considerou quantidade de indicações recebidas, experiências
prévias, sensibilidade para questões socioambientais e a atuação dentro das
comunidades e intuições; (2) de diversidade que considerou o número de representantes
por município, diversidade de setores (incluindo alguns setores que inﬂuenciam no
desenvolvimento do território, não representados no universo amostral) e equilíbrio de
gênero; (3) de disponibilidade para participar nos três módulos em regime de imersão.

OS PARTICIPANTES
Apesar do processo seletivo ter identiﬁcado 30 pessoas para participar, tivemos
algumas situações especíﬁcas que mudaram a conﬁguração dos selecionados
inicialmente. Algumas pessoas selecionadas, que não puderam participar, indicaram
representantes. Houve ainda, participantes que surgiram espontaneamente ou foram
convidados de última hora e alguns escolhidos não pareceram estar tão motivados a
participar, inclusive declinando do convite.
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De todo modo, vale ressaltar que nos surpreendemos com a participação de alguns
participantes que surgiram espontaneamente. Levando-nos a concluir que apesar das
estratégias de seleção ﬁzeram parte desse grupo as pessoas que tinham que estar.
A conﬁguração dos participantes por setor e gênero, pode ser vista na Tabela 01.

GÊNERO

SETORES

PARTICIPANTES

TOTAL
FEMININO

MASCULINO

AGRICULTURA FAMILIAR

0

3

3

INDÍGENAS

1

1

2

MINERAÇÃO

1

0

1

EDUCAÇÃO

1

0

1

PREFEITURA

6

4

10

SOCIEDADE CIVIL

3

3

6

12

11

23

TOTAL

Tabela 01 - Distribuição dos participantes da formação por setor e gênero
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José Bemvindo da Silva

Andrio dos Santos

Antônio Carlos da Silva

Ariana Murça

Terra Nova do Norte

Nova Bandeirantes

Carlinda

Nova Bandeirantes

Cecília da Silva

Dhionathan da Rosa

Eliseu de Brito

Francisco Passos

Peixoto de Azevedo

Peixoto de Azevedo

Terra Nova do Norte

Paranaíta

Gercilene Leite

Irene Duarte

Jeici Keli

Joelma Monteiro

Alta Floresta

Alta Floresta

Peixoto de Azevedo

Alta Floresta
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José Roberto Pereira

Joslaine Colhado

Laura Fuão

Manoel Zuﬁno

Apiacás

Alta Floresta

Peixoto de Azevedo

Nova Monte Verde

Marcelo Oliveira

Margareth dos Santos

Marina Soares

Mequiel Ferreira

Apiacás

Paranaíta

Nova Bandeirantes

Alta Floresta

Osni Hobermann

Samuel

Sueli Leal

Vanessa Romero

Carlinda

Nova Monte Verde

Nova Bandeirantes
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AS EXPECTATIVAS
Após a seleção, os participantes preencheram uma ﬁcha de inscrição em que
colocaram suas expectativas em relação a formação, que foram consideradas para o
desenho programático. Estas podem ser sintetizadas nos seguintes pontos dentro de dois
grandes blocos ligados a questões mais de conhecimento e mais ação concreta:
Conhecimento
Aprendizado e Capacitação
Fundamentar a prática
Ampliar a visão
Conhecer outras experiências
Conhecer diferente pontos de vista
Ideias para transformar o meio ambiente municipal
Maior compreensão da realidade ambiental
Ações concretas
Melhorar a forma de atuação
Resultados concretos (médio prazo)
Ampliar a capacidade técnica
Fortalecer a gestão ambiental municipal/políticas públicas voltadas a
sustentabilidade
Realizar um plano de desenvolvimento coletivo (identiﬁcar lideranças para pôr em
prática)
Formação para atuar na comunidade/transformação social
Ferramentas para trabalhar
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““Provocou, Integrou, despertou,
Informou, emergiu, construiu relações”
Participante

A Formação de Lideranças Socioambientais
O curso foi estruturado em 3 módulos temáticos: Sistemas; Conﬂitos; e, Caminhos para
a Boa Governança. A escolha desses macro-temas, que deram a tônica de cada módulo,
teve o objetivo de inicialmente ampliar o olhar dos participantes sobre o território (sua
história, atores sociais e componentes atuais do sistema). Depois entender os conﬂitos
interpessoais e socioambientais que surgem na disputa pelo uso dos recursos naturais
desse território e como solucioná-los. E, por último, consolidar os aprendizados anteriores
de forma a compreender o papel de cada indivíduo nos processos locais e construir
coletivamente possíveis caminhos para uma boa governança e efetivação da
sustentabilidade local (Figura 4).
O desenho do programa de cada módulo previu trabalhar tanto o desenvolvimento das
habilidades pessoais de liderança como o desenvolvimento dos temas principais, sempre
estabelecendo as conexões entre ambos.

Módulo 1
SISTEMAS

Módulo 3
CAMINHOS
PARA UMA BOA
GOVERNANÇA

Módulo 2
CONFLITOS

Figura 4 – Módulos Temáticos.

Já os trabalhos intermódulos, foram atividades voltadas a assimilação dos conteúdos e
das ferramentas. Assim, foram desenhados para que os resultados servissem de ponte
para o início das atividades do módulo seguinte, contribuindo para ﬂuxo do processo da
formação.
Cada uma dessas etapas da formação está descrita de forma resumida a seguir. E ao
ﬁnal dessa seção, são apresentados alguns resultados da avaliação da equipe de
condução e dos participantes sobre o processo.
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“O futuro não é um lugar onde estamos indo,
mas um lugar onde estamos criando.
O caminho para ele não é encontrado, mas construído.
E o ato de construir muda tanto
quem realiza quanto o destino”
Saint Exupéry

Módulo 1 - SISTEMAS
No primeiro módulo, foi fundamental aproximar as pessoas, criar a liga no grupo. O
grupo no início do processo ainda é um tanto imaturo, o que é natural quando se está no
início de uma jornada com pessoas diversas, de diferentes lugares, setores e níveis
educacionais. É sempre importante cuidar para que as pessoas se sintam à vontade para
participar. Ciar um ambiente acolhedor e construtivo é fundamental para o processo
coletivo.

Para isso, trabalhamos inicialmente com uma dinâmica chamada de Rio da Vida, em
que cada um desenha a sua história de vida na forma de um rio e compartilha com o grupo,
dando oportunidade para todos contarem um pouco sobre si, sua trajetória, diﬁculdades e
realizações. Isso gerou empatia entre os participantes, criando um clima familiar
importante para “quebrar o gelo”.
O objetivo principal do módulo 1 foi construir um olhar diferente para os sistemas
socioecológicos em que os participantes estão inseridos e provocar reﬂexões sobre o
papel da liderança nesse contexto. Assim, foram trabalhadas algumas atividades voltadas
a compreensão do contexto da região que os participantes vivem e do conceito de
sistemas.
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Uma delas foi a construção em pequenos grupos da Linha do Tempo do território, um
instrumento importante para conhecer a história a partir dos diferentes pontos de vista.
Isso ajudou na compreensão das condições determinantes da história que inﬂuenciam o
contexto atual, como, por exemplo, a colonização pública e privada que ocorreu nas
décadas de 1970 e 80 e os diferentes ciclos econômicos ligados a exploração de recursos
naturais (ouro e madeira).
Outra atividade, para começar a desenvolver a visão sistêmica, foi a análise do sistema
de um bombom, que foi um dos pontos altos do módulo, pois demonstrou de forma
divertida que olhar para um sistema não é uma coisa tão difícil. O exercício mostrou que os
sistemas são o conjunto de diferentes partes, mas que formam um todo que é maior que a
soma das partes. Além de que o sistema pode ser olhado de diferentes escalas e que o
limite dele e a forma de olhar são subjetivos, dependendo de quem está olhando.
Esse exercício foi fundamental para que os participantes pudessem depois desenhar e
analisar em grupos o sistema dos seus territórios, percebendo as interações e ﬂuxos entre
os componentes, além das inter-relações com sistemas em diferentes escalas, as maiores
(macro) e também menores (micro).
A partir daí foram introduzidos, através de uma palestra, os conceitos de sistemas
socioecológicos, sistemas complexos e resiliência. E após, foram montados grupos de
ressonância (3 pessoas) para que os participantes pudessem conversar entre si sobre o
que aprendeu sobre teoria, o que isso tem a ver com eles e identiﬁcar as dúvidas que ainda
precisavam ser sanadas.
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Como fechamento do tema de sistemas, foi realizado um vídeo-debate, com a
apresentação do ﬁlme “Juruena Livre”, sobre uma questão atual da região, que é a
implantação de usinas hidrelétricas. A atividade se centrou na identiﬁcação no vídeo dos
atores sociais, suas posições e interesses e as relações de poder existentes, preenchendo
uma Matriz de Atores (Anexo B). Essa foi uma forma interessante de preparar os
participantes para o trabalho intermódulos, no qual tiveram que preencher a mesma
matriz dentro do contexto do seu próprio sistema.
Em paralelo ao trabalho conceitual, foram trabalhadas, durante o módulo, atividades
ligadas que motivaram a reﬂexão sobre as nossas atitudes individuas e como elas
impactam e são recebidas no coletivo. Como por exemplo, através do Exercício de
Observação e Feedback, em que puderam exercitar a capacidade de ouvir o outro,
observar comportamentos, receber crítica e dar devolutivas construtivas para os colegas.

“Me levou a reﬂetir e acredito que a todos em
maior ou menor grau, sobre os sistemas e suas interações.
Sobre a complexidade e importância de entender
o sistema em que estamos inseridos”
Participante

“Olhar o nosso ambiente com mais atenção
e ouvir o que ele nos pede.”
Participante

“Hoje sei que faço parte de um Sistema e que posso
interferir nos processos. Posso inﬂuenciar para melhorar
os resultados e tenho vários olhares diante
de um único Sistema.”
Participante

“Comecei a olhar o sistema no qual convivo e
trabalho, como também olhar para as pessoas do meu grupo
de maneira a compartilhar melhor a informação e comunicação.”
Participante

“Ampliar a visão do sistema no qual pertenço, melhorar
a comunicação e adequar minha forma de trabalhar em grupos.”
Cecília Pereira da Silva

“Mudança do conceito antigo de liderança.”
Participante
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“O futuro não é um lugar onde estamos indo,
mas um lugar onde estamos criando.
O caminho para ele não é encontrado, mas construído.
E o ato de construir muda tanto
quem realiza quanto o destino”
Saint Exupéry

Intermódulos 1 e 2
No período entre os Módulos 1 e 2, os participantes realizaram desenho de um sistema
socioecológico relacionado a sua atuação proﬁssional, representando os seus
componentes, interações, recursos e fatores externos e deﬁnindo as fronteiras do sistema
e as escalas de inﬂuência.
A partir do desenho do sistema, identiﬁcaram quais os atores envolvidos e
preencheram a Matriz de Atores, deﬁnindo a posição, interesse e o poder de cada um,
conforme foi realizado para o caso do ﬁlme “Juruena Livre”. Para representar essas
questões, os participantes foram instruídos a observar esses atores no dia a dia e anotar
alguns fragmentos de fala.
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“Não importa que eu tenha uma opinião diferente do outro.
E sim, que o outro venha a encontrar o certo a partir de
si próprio, se eu contribuir um pouco para isso”
Rudolf Steiner

Módulos 2 - CONFLITOS
O objetivo do Módulo 2 foi compreender como multiplicidade de visões inﬂuenciam o
desenvolvimento do território, além de despertar a capacidade de análise e solução de
conﬂitos.
Durante o módulo, trabalhamos o tema conﬂitos com base em duas abordagens
distintas, porém complementares. A primeira relacionada aos conﬂitos no nível do
indivíduo, o que chamamos de conﬂitos interpessoais, aqueles que surgem das relações
pessoais. A segunda abordagem relacionada a conﬂitos socioambientais, aqueles que
surgem das relações entre grupos sociais e se relacionam com o uso dos recursos
naturais.

Esse tema gerou grande expectativa entre os participantes. Como lidar com situações
de conﬂitos é um assunto que interessa e mobiliza as pessoas, até porque faz parte das
relações humanas e é um grande desaﬁo aprender a lidar com eles.
O módulo teve início com uma atividade de aquecimento do grupo para o intercâmbio
de experiências ocorridas entre os módulos. Esse aquecimento teve o objetivo de
reconectar o grupo, além de trazer consciência para os aprendizados, clareza das
diﬁculdades enfrentadas e força para superar os desaﬁos que estão por vir.
Em seguida, os participantes foram convidados a apresentar, em pequenos grupos, o
resultado dos seus respectivos trabalhos intermódulos e escolher um sistema
socioecológico que tivesse um caso de conﬂito, para ser analisado pelo grupo durante o
módulo.
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Para a análise foi primeiramente apresentado o conceito de conﬂito, quais as possíveis
causas e raízes destes, destacando a Teoria do Iceberg. Nessa abordagem, ressalta-se que,
normalmente, vemos apenas uma pequena parte do que realmente está causando o
conﬂito, a ponta do iceberg, que representa a posições dos atores. Contudo, mais
profundamente existem interesses e necessidades que estão ligadas a raiz do problema.
Também foi abordado os seus elementos dos conﬂitos, os diferentes estágios e os
posicionamentos dos atores.
Assim, os grupos identiﬁcaram qual era o conﬂito, as raízes do problema, os atores
envolvidos e o estágio em que se encontrava. Alguns grupos demonstraram certa
diﬁculdade em analisar os casos escolhidos, mas o exercício possibilitou o entendimento
sobre uma característica importante relacionada aos conﬂitos, que são difíceis de
entender, pois são complexos por natureza.
Associado a essa parte de análise dos conﬂitos, foram realizadas diversas atividades de
grupo que permitiram aos participantes perceber questões sobre a comunicação
interpessoal. Por exemplo, a forma como se coloca o que se vê interfere no que o outro
percebe e entende. Da mesma forma, conteúdos de auto percepção sobre qual o meu
comportamento em uma situação de conﬂito (de forma quente ou fria) e como as pessoas
tem diferentes Temperamentos (Colérico, Sanguíneo, Fleumático e Melancólico), levaram a
importantes reﬂexões individuais sobre como lidar com as diferenças e com os conﬂitos.
Enﬁm, buscou-se associar a habilidade pessoal para lidar com conﬂitos com o
entendimento da dinâmica deles, acreditando que, esse é um caminho possível para
transformar os conﬂitos em oportunidades de desenvolvimento.
Nesse sentido, também foram trabalhadas técnicas e ferramentas de facilitação,
mediação e gestão de conﬂitos. Além de discutido os conhecimentos, habilidades e
atitudes que um líder facilitador tem que ter para lidar com uma situação de conﬂito.
Ao ﬁnal, foi realizada uma Dinâmica de Representação de Papéis, a partir de uma
situação ﬁctícia de um município que tem altos índices de desmatamento e queimadas nos
assentamentos, mas que é próxima da realidade da região. O objetivo foi proporcionar a
vivência do processo de facilitação de um conﬂito e a criação de dinâmica de diálogo.
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Nesse exercício os participantes, em grupos, tinham que representar um ator social
(agricultor familiar, grande fazendeiro, ONG local, prefeitura, órgão ambiental nacional e
indígenas), de preferência oposto ao que representa na realidade. Deveria “entendê-lo” e
caracterizá-lo, descrevendo ainda seus interesses, necessidades, posições, “armas” ou
recursos, propostas de negociação, estratégias no processo de diálogo e proposta de
alianças.
Um dos grupos foi escolhido para exercer a função de facilitador do processo de gestão
do conﬂito. Essa simulação de uso prático de instrumentos e metodologias de gestão de
conﬂitos proporcionou reﬂexões sobre a importância do processo que antecede o espaço
de diálogo propriamente dito e do papel dos facilitadores na construção de um ambiente
propício para o estabelecimento de acordos.

“Aprendi o que é conﬂito e como lidar melhor com ele.”
Participante

“Estou melhor equipado agora, o trabalho
e as concepções ﬂuirão melhor.”
Participante
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Intermódulos 2 e 3
Para o trabalho entre os módulos 2 e 3, tiveram que exercitar a capacidade de
identiﬁcar diferentes visões dos atores do sistema que desenharam no intermódulos
anterior, em relação ao futuro do desenvolvimento sustentável da região. Além de analisar
e criar estratégias comuns para atingir a visão dos diferentes atores.
Com isso exercitaram na prática, de forma sistemática, a compreensão de que as
pessoas têm diferentes visões e posições, que algumas vezes podem parecer conﬂitantes,
mas que buscando entende-las melhor é possível criar soluções comuns, sendo a base
para uma boa governança.
A atividade consistiu em duas partes, primeiramente foram realizadas entrevistas com
os atores. A partir das informações coletadas nas entrevistas, foi pedido para realizar a
análise a partir de perguntas orientadoras e deﬁnir as estratégias, segundo um roteiro
dado (Anexo C).
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“Conﬁança é uma das palavras de ouro. Que, no futuro, deverão dominar a vida social.
Amor pelo que se tem a fazer é outra palavra de ouro. E, no futuro, serão socialmente
benéﬁcas todas as ações que forem realizadas por amor aos homens e mulheres em geral”
Rudolf Steiner

Módulos 3 - CAMINHOS PARA BOA GOVERNANÇA

O módulo 3 teve por objetivo reﬂetir coletivamente sobre quais os caminhos para uma
boa governança. Nesse sentido o módulo foi desenhado para, além de promover debates
teórico-conceituais, trazer metodologias e ferramentas para apoiar e fortalecer a atuação
dessas lideranças na jornada em busca da sustentabilidade.
O ciclo se iniciou com o resgate do trabalho intermódulos, que trouxe a base para
entender as diferentes visões de futuro e as estratégias dos atores analisados em cada
sistema. Com base nesse panorama os participantes puderam reﬂetir sobre qual o futuro
desejado por eles próprios. Além disso, qual o papel de cada um para chegar lá.
Ficou evidente, a partir do exercício, que existem diferentes entendimentos sobre
importantes conceitos como o de sustentabilidade, na região, nas comunidades e
instituições e dentro do próprio grupo. E que a sua compreensão pode mudar
dependendo do meio que estamos inseridos e das relações que temos.
Essa questão, aliada, a diferenças de compreensão entre os participantes sobre
governança e liderança, identiﬁcadas ao longo dos módulos anteriores, levou a
necessidade da construção de um entendimento maior sobre os conceitos. O que foi feito
a partir de uma rede viva de diálogo colaborativo, através da dinâmica do Café com Prosa,
com as seguintes perguntas orientadoras:
O que é sustentabilidade?
Quais os elementos para uma boa governança?
Qual o papel de uma liderança facilitadora?
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A atividade permitiu uma formação da imagem sobre esses conceitos e o
entendimento sobre as lacunas de informação existentes, que contribuiu para uma
discussão posterior, a partir de algumas deﬁnições existentes. O que se mostrou
fundamental para a reﬂexão dos possíveis caminhos para a boa governança, que depende
de princípios como a participação, transparência, prestação de contas e capacidade
técnica e ﬁnanceira.
Com esse alinhamento, foi possível trabalhar na prática uma metodologia de condução
de processos coletivos, chamada de Processo Decisório, que pode ser utilizada no
fortalecimento da governança nas instituições, comunidades e municípios. Nesta, existem
cinco fases que precisam ser trabalhadas: (1) Planejamento; (2) Formação de Imagem; (3)
Julgamento; (4) Conclusão/Decisão; (5) Avaliação do processo;
Para a atividade, foram utilizadas perguntas advindas de situações reais trazidas pelos
próprios participantes, como por exemplo “Como eu faço para fortalecer a educação
ambiental em meu município?”. O que promoveu rico diálogo e reﬂexões coletivas sobre os
desaﬁos dos municípios do território Portal da Amazônia na busca pela sustentabilidade.
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Também, foi apresentado e discutido a importância de ter uma Visão Holística das
Organizações que nos inserimos, compreendendo seus recursos, processos, relações e
sua identidade. Além de tratar das três Fases de Desenvolvimento dos Grupos, que
inicialmente são imaturos (orientado pelo indivíduo), depois se torna racional (orientado
pelo sistema) e depois maduro (orientado pelo grupo e pela tarefa). E, por último,
apresentado as três qualidades anímicas que inﬂuenciam a sua atuação dos indivíduos
dentro dos grupos:
Pensar (cabeça): ideias, conhecimentos, memórias;
Sentir (coração): sentimentos e interação no mundo lá fora;
Querer (mãos e pés): qualidade de fazer as coisas, ligado a ação.

Por último, visando estimular o caminho de desenvolvimento pessoal e do grupo, os
participantes foram convidados a construir planos de ação individuais, reﬂetindo e
planejando as ações necessárias para o seu autodesenvolvimento e desenvolvimento do
sistema que estão inseridos. E, posteriormente, foi discutido o que une o grupo, como
fortalecer as relações e o que poderia ser feito conjuntamente daqui para frente.
Com isso, foi reforçada a vontade do grupo de colocar os conhecimentos na prática,
continuar em contato, promover intercâmbios e atividades conjuntas. Assim, foi montada
uma comissão para organizar um próximo encontro presencial que poderá consolidar a
formação dessa rede de lideranças socioambientais.
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Avaliações
Após os três módulos, foi fundamental receber o retorno avaliativo dos participantes
sobre todo o processo, a partir da atividade do “Que Bom, Que Pena e Que Tal” realizada ao
ﬁnal da formação, em que cada um escreveu o que achou positivo e negativo e deu
sugestões de melhoria ou continuidade. Uma sistematização das avaliações dos
participantes, pode ser vista abaixo na Tabela 2:

QUE BOM!

QUE PENA!

QUE TAL?

Logística - Alta Floresta
Fazer parte da 1ª turma

Outros municípios não participarem

Curso ter menos espaço de tempo

Aprendizado/conhecimento
de coisas novas

Que acabou, tenho
mais a aprender

Mais cursos

Material teórico de qualidade.
Dinâmica e atividades
com bons objetivos.

Que não houve mais
atividades práticas

Tornar uma formação
continuada

Curso lidou com diferentes
temperamentos, sem perder
a calma, concentração e
entendimento de cada etapa

Não houve maior
variedade de setores

Reformular o processo de
montagem das turmas, dar
um jeito das pessoas descobrirem
em si a necessidade de participar.
Não por escolhas limitadas.

Instrutores centrados,
que seguraram a onda nos
momentos complicados

Tempo limitado para
algumas atividades

Rodízio da hospedagem
para mais interação

Horário, material e local
Forma dinâmica na condução

Outros municípios
não participarem

Tendo em vista a qualidade, deveria
ser ofertado novamente para
formar mais lideranças

Oportunidade de fazer o curso,
aprender e participar mais

Terminar sem previsão
de nova oportunidade

Outras oportunidades
com os mesmos atores

Gostei bastante, diferente
de tudo que já participei.
Conteúdo abordado.

Nada de ruim

Certeza que os próximos
também vão gostar

Houve esse encontro

As vezes o tempo era muito curto

Segunda fase dessa formação

Dinâmica do trabalho – Conteúdos,
brincadeiras, dinâmicas
Forma de condução
Material - Alimentação
Debates - Oportunidade de falar

Terminar

Mais encontros

A iniciativa da formação com
tópicos abrangentes e atuais que
poderá ser usado no dia a dia.
Análise mais claro do nosso
trabalho e como pessoa.

Gastamos tanto tempo com
dinâmicas e faltou tempo para
prática do que aprendemos

Novas temáticas para
aprofundarmos mais
o conhecimento

Continua
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QUE BOM!

QUE PENA!

QUE TAL?

Novas formas de trabalho
de um líder. Conhecer um pouco
sobre sistemas, formação de
imagem e trabalho em grupo.

Mais tempo para dar ênfase
a alguns temas, melhor conhecer

Aprofundar mais as atividades mais
complexas. Buscar a participação
dos mais afastados do grupo

Atingimos o objetivo
Saímos com muita informação,
conhecimento, vontade de colocar
em prática. Levaremos toda essa
energia positiva para as
comunidades e entidades para
cuidar da natureza.

Que acabou.
Vou sentir saudade das amizades.

Novos cursos ou aprofundamento
com mais encontros

Fazer parte da 1ª turma.
Poder trocar informação.
Sair com bagagem de conhecimento
para poder colocar em prática.

Que acabou

Na próxima aprofundar sobre
leis e elaboração de projetos

Os assuntos discutidos nos
enriqueceram, trouxe um
despertar para sempre melhorar,
buscando a lapidação como
pessoa e proﬁssional.
Bagagem de materiais e vivências.
Oportunidade de conhecer
outros proﬁssionais.
Material muito rico.

Tempo para aplicar os conhecimentos
é muito corrido, nos deixou
com pouco conhecimento da prática.
É muita informação e algumas
pessoas não conseguem absorver
bem para poder repassar.
Questionamento: Será que vai
dar certo mesmo?

Diminuir o conteúdo e
exercitar cada assunto.

Teve bastante dinâmicas

Horário de almoço foi curto

Ter 2 horas de almoço

Termos ganho isso.
Termos pensado e estudado
mais sobre os temas.
Podemos dar um passo à frente
repassando para os colegas de
trabalho e vida que também
passaram a diante.

Que alguns não puderam
participar de todos os módulos

Fazer a diferença
Dar o primeiro passo
Contagiar ao invés de esperar
que sejamos contagiados

Tabela 2 - Avaliação ﬁnal da formação

“A partir desse curso eu passo a ter uma visão mais
ampla sobre o meu trabalho. Agora eu tenho uma outra
perspectiva no trabalho. Os módulos dão novas
oportunidades e renovaram meu ânimo. Pois
muitas vezes é difícil o trabalho. Aqui eu tive
meus ânimos renovados, novas perspectivas,
conhecendo trabalhos diferentes”
Participante

“O curso foi um divisor de águas. Pois muitas vezes
nós temos boas ideias, mas não sabemos como conduzir.
Esse curso foi uma luz. Clareou e estou vendo meu caminho.
Trabalhando mais a conﬁança.”
Participante
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“Conversar juntos é uma maneira de pensar juntos,
e pensar juntos cria essas novas possibilidades que
não poderiam brotar de uma única pessoa”
Kathryn Jourdain

Reﬂexões e Lições Sobre o Processo
Essa formação de lideranças foi algo novo, que foi criado e aplicado pela primeira vez
como uma experiência piloto para o ICV, visando a construção de um modelo que pudesse
ser replicado e adaptado a outras turmas.
Por isso, foi muito importante a realização de avaliações periódicas pela equipe de
condução, ao ﬁnal de cada dia dos módulos que permitiu a realização de ajustes na
programação, além de no ﬁnal do processo ter permitido fazer um balanço do que deu
certo e do que poderia ter sido feito melhor. O que foi feito a partir dos subsídios das
avaliações dos participantes.
Além disso, dentro da parceria entre ICV e UF, no âmbito do curso Metodologias de
Mediação para Governança Socioambiental Municipal” da UF/Recam, que a instrutora
Carolina Jordão fez concomitantemente com a realização da formação, ela teve a
oportunidade de visitar por três semanas a universidade em Gainesville (Flórida-EUA).
O principal objetivo da visita foi reﬂetir sobre o processo de desenvolvimento da
“Formação de Lideranças Socioambientais: Construindo pontes para um território
sustentável”, buscando sistematizar as lições aprendidas e possíveis caminhos para avaliar
seu sucesso e impacto nos participantes e no território em que atuam.
Posteriormente, os resultados dessa reﬂexão foram compartilhados e discutidos com
as outras instrutoras e estão apresentados a seguir a partir de algumas questões chave
que foram identiﬁcadas.
Seleção dos Participantes
A questão da seleção dos participantes foi um dos pontos mais discutidos pela equipe
de condução, desde o começo do processo. Principalmente em relação a eﬁcácia da
metodologia escolhida, considerando questões sobre a abrangência da amostra,
necessidade de mais tempo e a neutralidade dos entrevistadores.
Lidar e aceitar essas incertezas, inerentes a metodologias de seleção de pessoas a
partir de critérios subjetivos, foi um grande desaﬁo. De início, tinha-se uma expectativa que
o processo daria a resposta sobre quem deveria ou não participar, a partir do uso de
critérios objetivos, sem a necessidade de maiores inﬂuencias a partir de julgamentos e
critérios subjetivos.
Só que, ao longo do tempo, a equipe do ICV teve que intervir mais direta na escolha dos
participantes e aceitar que é difícil sabermos de antemão se estamos fazendo as escolhas
certas. O processo de seleção tem um alto nível de incerteza, visto que as informações
para basear as escolhas são limitadas.
Para facilitar o processo, vimos que é importante ter critérios mais claros sobre o perﬁl
dos participantes, buscando diminuir a subjetividade inerente da escolha e trazer
transparência para o processo. Além de compreender que existe uma intencionalidade na
escolha e que de acordo com os objetivos e resultados esperados temos que ter algum
nível de controle da seleção.
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Assim, deu para perceber que ter clareza da metodologia de identiﬁcação dos
participantes é tão importante quanto ter abertura para adaptá-la conforme o contexto e
condições de execução. Fundamental é garantir a maior diversidade possível de atores e o
atendimento aos critérios de seleção.
Outro desaﬁo que enfrentamos relacionado a seleção, foi a busca pela diversidade de
setores representados. Na rede de pessoas entrevistadas, não apareceu
signiﬁcativamente nomes de lideranças ligadas a setores como pecuaristas, madeireiros e
indígenas. Uma forma de contornar isso é através do acionamento das nossas redes de
contatos para ter indicações e de criar uma lista inicial mais diversiﬁcada, a nossa tinha o
predomínio de pessoas do poder público e agricultores.
Por último, a disponibilidade de tempo para participação é algo que pode inﬂuenciar a
diversidade, pois alguns setores têm mais diﬁculdades que outros para poder participar,
por exemplo, para os agricultores familiares é difícil deixar o sítio, pois muitas vezes estes
não têm alguém para deixar cuidando das atividades, como retirada do leite, que tem que
ser feita diariamente.
Balanço do conteúdo
Durante a construção da abordagem pedagógica e da deﬁnição da programação dos
módulos, tomou-se bastante cuidado para balancear as diferentes metodologias, como
palestras, discussões, atividades lúdicas e exercícios práticos, para atender os formatos de
aprendizagem de adultos.
Contudo, em algumas avaliações dos participantes, foi colocado que poderia ter tido
mais tempo para atividades práticas, ligadas as ferramentas úteis para dia-a-dia, além dos
trabalhos intermódulos. Como o exercício do Processo Decisório, realizada no Módulo 3,
que recebeu muitos elogios e foi um dos aprendizados mais citados, mas que poderíamos
ter dedicado mais tempo. Já, em outras avaliações foi colocado por alguns participantes o
interesse em aprofundar os conteúdos teóricos.
Isso mostra o desaﬁo que é balancear os conteúdos para atender as diferentes
necessidades e interesses de aprendizagem. Trabalhar mais teoria ou mais prática, dentro
do tempo limitado e da diversidade de tópicos abordados nos módulos, é uma escolha da
equipe de condução.
Na aplicação da formação com outras turmas, podemos tentar conciliar essas
demandas apontadas. Por exemplo, planejando a estrutura e o tempo dos módulos para
permitir atividades mais práticas ligadas a realidade e necessidade dos participantes e
disponibilizando uma lista de referências bibliográﬁcas pata quem tiver interesse maior
pela teoria.
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Trabalhos intermódulos
O trabalho Intermódulos tem o objetivo de apoiar a assimilação dos conteúdos e criar
espaço para colocar em prática o que é vivenciado durante os módulos. Além disso, serve
para criar a base experiencial para iniciar o conteúdo do módulo seguinte, não tendo
resultado certo ou errado, é uma experimentação para o aprendizado.
Contudo, tradicionalmente as pessoas sentem uma necessidade de mostrar e receber
algum tipo de retorno dos seus “trabalhos de casa”. Na programação do Módulo 2, não foi
destinado um tempo para a apresentação de todos os trabalhos, o que gerou alguns
questionamentos e certa frustração. Por essa razão, avaliamos que tão importante quanto
a realização do trabalho, o aprendizado gerado e a mobilização de conhecimentos, é o
compartilhamento dos seus resultados, a socialização com os demais participantes.
Com esse aprendizado adquirido ao longo do processo, inserimos no Módulo 3, um
tempo maior para apresentação e discussão do trabalho intermódulos.
Além disso, em algumas avaliações foi possível perceber uma insegurança na aplicação
das ferramentas apresentadas durante o curso. O que nos fez reﬂetir como podemos
acompanhar os participantes no exercício prático, contribuindo para uma maior
apropriação. Por exemplo, dedicando tempo da equipe do ICV para ir nos municípios no
período intermódulos e assessorar os participantes.
Mas também, nos fez questionar se as escolhas de atividades para os intermódulos
não poderiam incluir outras ou mais das ferramentas que se mostraram mais úteis para o
dia-a-dia dos participantes. Como, as de mediação de conﬂito, facilitação de espaços
coletivos e planejamento.
Municípios Sustentáveis
Após a formação, constatamos dois pontos, ligadas a agenda de municípios
sustentáveis, que foram pouco tratados, apesar da grande relevância para o ICV:s
discussões sobre sustentabilidade e o Programa Mato-grossense de Munícipios
Sustentáveis (PMS).
Um dos objetivos especíﬁcos que tínhamos para a formação, foi o de construir uma
visão coletiva sobre sustentabilidade. Na prática, tratamos do conceito e tivemos algumas
discussões sobre a visão de desenvolvimento sustentável da região, mas não demos o
passo seguinte para a construção de uma visão partilhada pelos participantes.
E a falta de profundidade a abordagem do PMS: sua estrutura, eixos de atuação e
perspectivas futuras. Sendo que um dos motivadores da formação foi ter pessoas
capacitadas e engajadas para tocar as agendas do programa nos municípios.
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Contudo, chegamos a conversar no desenho da programação de abordar conteúdos
ligados aos eixos do PMS, mas no desaﬁo que foi encaixar todos os conteúdos e
atividades que consideramos importantes para se ter numa formação de lideranças
socioambientais, acabou ﬁcando de fora.
Numa próxima vez, seria importante explorar mais profundamente o conceito de
sustentabilidade e como isso está se traduzindo nos municípios, através de políticas
públicas como o PMS.
Pressupostos, Resultados e Impacto
Uma questão importante que surgiu foi: como saber que o resultado maior do curso de
formar “agentes de mudança na construção da sustentabilidade nos seus municípios”
foi alcançado?
Percebemos ao longo do processo que os participantes começaram a utilizar os
termos aprendidos nos módulos, ampliaram a percepção do território e a inﬂuência
dos líderes nos seus contextos. O que nos demostrou que a formação de alguma forma
atingiu seus objetivos.
Contudo, reﬂetindo mais profundamente sobre isso, percebemos que nesse tipo de
formação, que envolve um processo de mudança de comportamento das pessoas, é
necessário um acompanhamento posterior e sistemático dos participantes para saber
o grau de sucesso, pois os processos de mudança são complexos e não acontecem
imediatamente.
Isso é algo central para identiﬁcar o que mudou nas suas vidas após a formação,
buscando compreender possíveis mudanças positivas que eles protagonizaram ou
inﬂuenciaram dentro dos seus contextos. Realizando uma análise do papel dos
participantes (atuação e aplicação do conteúdo), dos processos maiores de mudança
dos municípios e das inter-relações desses dois níveis.
Antes disso, vimos que é preciso ter clareza de quais os resultados esperados no curto
e no médio/longo prazo e quais os pressupostos que tivemos na execução da
formação. O que foi algo que a equipe de instrutores e apoiadores não explorou com
mais profundidade desde início, algo que o próprio processo nos mostrou a
necessidade.
Por exemplo, alguns dos pressupostos utilizados na construção da estrutura
programática foram baseados princípios da Andragogia, de como trabalhar com
educação de adultos. Contudo, seria interessante compreender melhor quais foram os
pressupostos de fato e como eles inﬂuenciaram os módulos e atividades.
Além dessa clareza, teria que se considerar numa análise as diferentes variáveis que
inﬂuenciam o alcance do sucesso, o que ocorre entre os pressupostos e os resultados.
Por exemplo, o nível de interação entre os participantes e a complexidade dos
conteúdos são fatores que interferem diretamente em cada estágio do processo.
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Assim, seria necessário realizar uma avaliação de impacto, que depende da
disponibilidade de recurso humano, ﬁnanceiro e tempo, de uma estrutura
metodológica adequada e do envolvimento dos participantes no processo.
Esse é o desaﬁo atual para o ICV acompanhar os participantes e que para superá-lo se
está buscando parcerias com universidades e outras instituições que tenham interesse
nessa questão. Já foi iniciada uma conversa nesse sentido com a UF e instituições
ﬁnanciadoras.
Esse processo de acompanhamento, poderia ter início no encontro previsto dos
participantes, aproveitando o espaço para construir com eles uma proposta de
avaliação e fazer algumas perguntas que tragam informações relevantes para a
análise.
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Mais alguns pontos a se considerar
1, 2, 3 ou 4?
A estrutura do curso em módulos se mostrou um formato adequado para esse tipo de
Formação, pois permite que os participantes possam assimilar os conteúdos e ainda
praticar nos intermódulos. Contudo, cabe ressaltar que a inclusão de mais um módulo ao
Programa possibilitaria concluir o processo de forma mais integral, trabalhando temas
como Processos de mudança, Cenários Futuros e Redes para o Território.
Escolha do local do Curso
Optar por um local afastado das áreas urbanas, garante a participação em regime de
imersão. Existem vantagens e desvantagens da imersão. Entre as vantagens podemos
citar o fato de que a imersão permite que haja total dedicação dos participantes, evitando
a dispersão das pessoas que muitas vezes saem para resolver outras coisas e se atrasam
para o início de outras atividades. Essas “saídas” fazem com que as pessoas se
desconectem do que estão vivenciando no curso e em alguns casos prejudica os trabalhos
coletivos.
Outra vantagem é que facilita o maior aproveitamento da carga horária, evitando
atrasos na programação, e ainda, se necessário a inclusão de atividades extras.
Porém, tem uma desvantagem a ser considerada, algumas pessoas podem declinar de
participar por não poderem se manter desconectados tanto tempo de suas atividades
cotidianas.
Momentos de Integração
No geral, o nível de participação e engajamento dos participantes foi alto. Percebemos
também que as confraternizações em cada módulo são fundamentais para a integração
do grupo (incluindo a equipe de condução), além de serem mais uma oportunidade de
troca de informações sobre as pessoas e suas atuações. São momentos informais que
ajudam a aproximar as pessoas e fortalece a constituição de uma rede de relações.
Apostilas
O desaﬁo observado no planejamento do curso, de integrar os conteúdos dos dois
enfoques principais (desenvolvimento das habilidades de liderança e visão sistêmica) foi
percebido de forma concreta na elaboração das apostilas. Os textos de liderança tinham
uma linguagem mais informal e os textos de visão sistêmica uma linguagem mais
acadêmica.
Uniformizar a linguagem adotada nas apostilas, transformando temas complexos em
simples, faz com que esse instrumento seja melhor aproveitado pelos participantes,
servindo de referência e apoio para os estudos, ajudando na compreensão dos conteúdos
e promovendo a criação de signiﬁcados.
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E daqui pra frente...
A formação foi uma oportunidade de o contato entre pessoas de diferentes
municípios da região, troca de experiências e até planejamento de projetos futuros em
comum, o que pode ser o início de uma rede regional de lideranças socioambientais.
Que inclusive pode ser ampliada com a realização da formação com mais turmas.
Embora o curso tenha um tempo determinado para ocorrer, o processo em si é
contínuo. Tanto para o fortalecimento da rede, quanto para o aperfeiçoamento
teórico-metodológico acontecer, consideramos fundamental um processo continuado
de formação e de encontros de reﬂexão continuada sobre as práticas.
Entendemos que isso fortalece os vínculos entre os participantes e leva a uma
melhoria da qualidade das ações externas, contribuindo para o objetivo termos
agentes de mudança que contribuam para a sustentabilidade dos municípios do Norte
de Mato Grosso.

45

Anexos
A) ROTEIROS DE ENTREVISTA DA SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES
Primeira rodada: IDENTIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS LOCAIS
I - Dados sobre o entrevistado
a. Nome:
b. Cidade de Origem (cidade de nascimento):
c. Tempo em que vive na região / Local de moradia atual:
d. Instituição a qual pertence / Atividade na qual atua (trabalha em que?), forma de
atuação e envolvimento:
e. Sua história de vida em poucas palavras:
II – Lideranças Informais e outras fontes:
1.Quais são as pessoas que melhor representam as ideias e propostas do seu grupo?
2. Quais outras pessoas e/ou instituições deveriam ser entrevistadas para coleta de
informações necessárias para o desenvolvimento deste trabalho? (Do seu grupo ou de
outros grupos)
Segunda rodada: PERFIL DAS LIDERANÇAS MAIS INDICADAS
I - Dados sobre o entrevistado
a. Nome:
B. Instituição a qual pertence / Atividade na qual atua (trabalha em que?)
II - Passado
1. Quais foram os fatos mais marcantes na história da comunidade?
2. Quais foram os segmentos/atividades mais importantes no processo de
desenvolvimento da comunidade?
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III - SITUAÇÃO ATUAL
3. Como você caracterizaria a situação atual da comunidade, em relação:
b) Economia
c) Qualidade de vida (renda, educação, saúde, segurança);
d) Meio Ambiente.
4. Quais são os setores econômicos mais importantes?
a) Do ponto de vista econômico;
b) Do ponto de vista social;
c) Do ponto de vista ambiental.
5. Quais são as principais potencialidades que podem favorecer ao
desenvolvimento sustentável da região? (Cite 3)
6. Quais são as principais problemas/entraves a serem solucionados e que
afetam o desenvolvimento da região? (cite 3)
7. Quais são os principais atores que promovem o desenvolvimento sustentável
da região? E Quais são aqueles que diﬁcultam? (Pode ser por categorias)
8. Quais são os temas mais conﬂitantes hoje? Quais foram os fatos que
motivaram estes conﬂitos? (tente localizar e identiﬁcar os atores principais)
9. Como resolvem estes conﬂitos/dissensos? Existe algum fórum/espaço de
diálogo para discussão/negociação destes temas conﬂitantes envolvendo todos
os grupos envolvidos?
IV - CENÁRIO FUTURO
10. Qual é a principal vocação da comunidade? (só uma!)
11. Em sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a região? (prioridade)
12. O que você espera para o futuro da comunidade? Como você vê a
comunidade, em um cenário futuro de 10 anos?
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B) MATRIZ DE ATORES

ATORES

POSIÇÃO

INTERESSES

FONTES DE PODER

FRAGMENTOS DE FALA

ENTREVISTA
1. Informações do entrevistado (quebra-gelo para o entrevistado ﬁcar mais a
vontade)
a. Nome:
b. Sexo:
c. Idade:
d. Município:
e. Tempo em que vive na região:
f. Instituição a qual pertence ou atividade em que atua:
2. No seu ponto de vista, quais são as prioridades para o desenvolvimento
sustentável da comunidade/município/instituição?
3. Porque você acha que estas são as prioridades?
4. Quem são os atores (pessoas ou instituições) podem contribuir para
implementar essas prioridades?
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ANÁLISE
1. Análise das entrevistas:
Analisar as entrevistas a partir das seguintes perguntas orientadoras:
Quais as semelhanças e as diferenças nas visões dos entrevistados (prioridades)?
Qual poderia ser uma visão coletiva dos atores entrevistados?
2. Deﬁnição de estratégias:
A partir da visão coletiva desenhada, deﬁnir três estratégias de Ganha-Ganha para o
desenvolvimento sustentável do(a) comunidade/município/instituição.
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