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1. Objetivos da missão 
 

- Realização do treinamento das equipes ICV e CEAAF sobre planejamento 
participativo 
- Apoio metodológico para elaboração do diagnóstico da agricultura do território do 
Portal 
- Completar entrevistas sobre políticas públicas para agricultura familiar 
 
 

2. Curso de Capacitação e Construção de Metodologia de Planejamento 
Participativo  
 
Objetivos do curso 
 
Objetivo Geral 
 
Elaborar uma proposta metodológica participativa para elaboração do PTDRS do 
Portal da Amazônia 
 
Objetivos específicos 
 
- Introduzir e socializar o processo de construção do PTDRS 
- Apresentar técnicas de planejamento participativo já experimentadas pelas 
instituições participantes do CEAAF 
- Treinar a equipe CEAAF / Diálogos em métodos e ferramentas participativos sobre 
as técnicas de diagnóstico e planejamento a partir de pessoas chaves  
- Construir uma proposta metodológica especifica 
 
Participantes : 20 
 
- Equipe ICV Diálogos agricultura familiar e patronal  + Coordenador Dialogos (4) 
- Consultores Diálogos CEAAF (2) 
- Equipe técnica Ceaaf – IOV (3) 
- Técnicos das secretarias de agricultura e ONG’s dos municípios do Portal (6) 
- Representantes das organizações de agricultores dos municípios do Portal (4) 
 
Metodologia 
 
- Alternância entre sessões em plenária e trabalhos em subgrupos (2 ou 3 grupos) 
 
- Apresentação no seu contexto de utilização de vários métodos e instrumentos de 
diagnóstico e planejamento participativo 

 
- aqueles já mobilizados na região pelas instituições participando do CEAAF 
(DRPA, mapa falado, Arco pedagógico, FOFA, questionários individuais, 
oficinas) 
- novos métodos e ferramentas experimentados pelo projeto Diálogos no 
Portal (Zoneamento e estudo de trajetórias de desenvolvimento a partir de 
entrevistas de pessoas chaves) 

 
- Treinamento prático em grupos de realização de zoneamento por entrevistas de 
pessoas chaves a partir de fundos de mapa 
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- Analise em grupos e plenária da adaptação de certos desses instrumentos para 
oficinas de construção do PTDRS do Portal 
 
Produtos 
 
- Elaboração de uma estratégia participativa de elaboração do PTDRS 
 - oficinas municipais 
 - oficinas microrregionais (4) 
 - oficina territorial (1 a 2) 
- Elaboração de uma metodologia integrando várias ferramentas para as oficinas 
municipais e microrregionais 
- Elaboração de uma tipologia qualitativa dos sistemas de produção agropecuária do 
Portal e em particular da agricultura familiar 
- Elaboração de uma pré-tipologia de Unidades Espaciais Homogêneas do ponto de 
vista das atividades agropecuárias e agro-florestais no Portal da Amazônia 
 
Avaliação do curso 
 
Observações  
- Bom equilibro entre plenária e trabalho em grupo; 
-  Foi muito positiva a distribuição do conjunto do material pedagógico em CD Rom 
no fim do curso; uma versão impressa não deixa de ser necessária, em particular 
para os participantes que não têm familiaridade ou acesso a computadores; 
- alguma perturbação pelos carros da propaganda eleitoral na avenida, inevitável 
nessa data; 
- O curso constituiu um espaço de apropriação dialogada da noção de território do 
Portal da Amazônia e das noções de projeto territorial, plano territorial, etc. 
- O intercâmbio de métodos e ferramentas entre as equipes dos projetos Gestar, 
Padeq, Diálogos e a articulação do Território do Portal foi rico e denso. Obviamente, 
dispor de mais tempo para trabalhos práticos teria sido útil. 
 
Recomendações 
- A organização de uma oficina teste, a titulo pedagógico e de experiência 
metodológica não foi possível tal como projetado. Nessas condições, as primeiras 
oficinas municipais vão constituir, de certa maneira, testes metodológicos. 
- Portanto recomenda-se um apoio e acompanhamento pedagógico especifico por 
parte das equipes Núcleo Técnico do CEAAF e ICV-Dialogos , para essas primeiras 
oficinas de maneira:  

- a poder tomar decisões de adaptação ou reorientação da metodologia 
elaborada em tempo útil (durante as oficinas)  e 

- a sistematizar o desenvolvimentos, reajustes e resultados dessas oficinas e 
das ferramentas aplicadas. 
- Necessidade de acompanhamento dos consultores pela coordenação CEAAF 
Diálogos-ICV, durante o processo de planejamento em particular para a 
sistematização dos produtos.  
 
 

3. Diagnostico da Agricultura Familiar do território do Portal da Amazônia 
 

Os meses de agosto e setembro foram mobilizados  quase exclusivamente para a 
sistematização de dados primários e secundários por Pedro Poppe (Agricultura 
Família) e Jean Carlo (Agricultura patronal). 
O produto dessa sistematização foi muito alem do programado e constitui um produto 
muito mais sofisticado que previsto, mas atende a varias demandas do ICV e dos 
parceiros do CEAAF. Pois constitui uma base (banco) de dados estatísticos e 

 4



secundários sobre o conjunto do Portal da Amazônia, organizada por município, por 
tema ou por atividade produtiva. 
 
A analise de dados secundários sobre agricultura patronal foi realizada por Jean 
Carlo e sistematizada de forma pedagógica e visual: gráficos, curvas, diagramas. 
A idéia tanto ao nível da agricultura familiar como da agricultura familiar é de chegar 
a identificar e formular vários indicadores de caracterização local ou microrregional 
para o acompanhamento dessas dinâmicas produtivas, de maneira a  completar os 
indicadores “macro” proporcionados pelo estudo propositivo do Portal da Amazônia. 
 
Foi também identificada uma lista de pessoas chaves possuindo conhecimentos por 
município e/ou por microrregião, de maneira a cobrir o zoneamento do conjunto da 
agricultura do território. 
As entrevistas individuais já realizadas tanto em nível da agricultura familiar como 
patronal permitiram fechar a tipologia completa dos sistemas de produção 
agropecuária do território do Portal, assim como situar de maneira provisória as suas 
principais áreas no território. 
 
O mês de outubro será dedicado à realização de entrevistas de pessoas no conjunto 
do território de maneira a fechar um zoneamento agropecuário apresentando três 
componentes 
 - um mapa territorial esquematizado das principais Unidades Espaciais 
Homogêneas do Portal da Amazônia do ponto de vista das atividades agropecuarias 
 - Um relatório complementar desse mapa compreendendo 
  a) as características de cada UEH a sua síntese sob a forma de legenda 
matricial 
  b) as características de cada sistema ou subsistema de produção 
agropecuária e a sua síntese sob a forma de legenda matricial 
  c) para cada unidade espacial (sendo ela limitada a um sistema de produção 
dominante ou associando vários sistemas ou subsistemas diferentes) uma síntese da 
dinâmica territorial : resumindo as potencialidades, atributos e oportunidades, as 
fraquezas, dificuldades e ameaças, assim como as perspectivas de evolução a partir 
da identificação das iniciativas em curso ou dos projetos já formulados.  
 
O curso deu oportunidades para os consultores realizar novas entrevistas formais e 
informais com diferentes representantes dos municípios do Portal para subsidiar o 
diagnostico da agricultura familiar e o estudo das interações entre políticas públicas e 
dinâmicas locais. 

 
4. Encaminhamentos  

 
Sobre o diagnostico 
 
- Pedro Poppe fornecera um relato semanal do avanço das entrevistas e das 
diferentes microrregiões cobertas. O trabalho de coleta e de tratamento e de 
sistematização do conjunto dos dados deve ser terminado para o fim do mês de 
outubro, para permitir uma redação dos relatórios em tempo útil.  
 
- existe uma possibilidade posterior à realização do diagnostico da agricultura do 
Portal de realizar um zoneamento digitalizado agregando as unidades de 
conservação, as unidades de manejo florestais, as unidades espaciais homogêneas 
da agricultura familiar (assentamentos, projetos de colonização) e situando as 
principais agroindustriais de diversos portes, as infra-estruturas de processamento, 
armazenamento e comercialização e os destinos dos produtos. 
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 Sobre o processo de planejamento 
 

- o tempo de 3 meses de consultoria dificilmente permitira realizar 2 oficinas em cada 
município alem das oficinas microrregionais e territorial 

 - Isto no deve constituir um impedimento a finalização do processo nesse prazo. 
 
- é mais importante reduzir as ambições e o numero de instrumentos aplicados em 
cada oficina municipal e microrregional, mas sempre terminar a oficina com um 
produto coletivo (zoneamento, mapa falante ou Fofa) terminado, sistematizado, para 
ser discutido na etapa seguinte. 
 
- uma copia desse produto (ou o original se for um mapa) deveria ficar, mesmo que 
simbolicamente num local do município. 
 
- ao fim de cada oficina municipal, um número (variável segundo o tamanho das 
microrregiões) de representantes será eleito para apresentar os produtos e participar 
dos trabalhos nas oficinas microrregionais. 
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5. ANEXOS 
 
Anexo 1  Calendário missão 

25/09.  
Manha: Viagem Brasília – Cuiaba –Alta Floresta  
Tarde:  Reunião ICV Diálogos sobre diagnostico agricultura familiar e patronal 

 Preparação do curso com equipes ICV e CEAAF  
            Noite:  Finalização material pedagógico 

 
26/09  
Manha: Abertura e inicio do Curso sobre Planejamento no CEPROTEC 
Tarde:    Apresentação métodos participativos e trabalhos de Grupo 
Noite :    Trabalho com Pedro Poppe sobre diagnostico AF 
 
27/09:  
Manha : Continuidade do Curso no CEPROTEC, Zoneamento participativo 
Tarde:    Trabalhos de grupo e síntese sobre zoneamento 
Noite :    Reunião com João Andrade : pesquisa mestrado e dinâmica zoneamento do 
manejo florestal no Portal 
28/09 
Manha : Curso: Elaboração metodologia para construção participativa PTDRS 
Tarde : Síntese, avaliação e encerramento 
             Trabalho sobre diagnostico AF com Pedro Poppe 
29/09 
Manha : Relatório do curso 
              Entrevistas sobre políticas publicas e agricultura familiar 

  Reunião com Jean, Pedro,  Zé Alessando, Marcos sobre diagnostico e plano 
  Reunião com Laurent sobre zoneamento 

            Tarde: Viagem de volta 
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Anexo 2 : Programa do curso 
 
Curso de Capacitação e Construção de Metodologia de Planejamento Participativo  
Data: 26 a 28 de Setembro de 2006. 
Local: CEPROTEC - Alta Floresta 
 
 

Data e período Atividades  
 

26/09 
 

8:30h  às 12:00 h 
 
 
 

 
Almoço 

 
 

14:00h às 18:00h 
 

Introdução curso e apresentação dos participantes 
Programa e metodologia 
O contexto do território: o CEAAF, o PTDRS 
Conclusões do estudo propositivo 
Debate 
Elementos e princípios para uma metodologia participativa de diagnostico e de 
elaboração do PTDRS 
 
Apresentação das metodologias e seu contexto - 
Padeq IOV e Gestar 
Trabalhos de Grupo sobre opções metodológicas para o Plano 
 

João 
Eric 

Andrezza 
Alexandre 

 
 

Eric 
 

Eric 
Alexandre 

Eric 

 
27/09 

8:00h  às 12:00 h 
 
 

Almoço 
 
 

14:00h às 18:00h 

Síntese e debate 
Instrumentos  de diagnóstico e planejamento participativo: 
Zoneamento a partir de pessoas chaves, Caracterização de sistemas de 
produção (tipologia) levantamento de problemas e potencialidade 
Trabalho prático em grupos 
 
Síntese e debate 
Sobre Caracterização dos sistemas de produção (tipologia), 
Estudo de trajetórias de desenvolvimento 
Síntese e debate 

 
Eric 

 
 

Eric 
 

Eric e Jose 
Alesando 

 
28/09 

 
8:00h  às 12:00 h 

 
Almoço 

 
 

14:00h às 18:00h 
 
 

Introdução à metodologias participativas 
Entrevistas coletivas ou a partir de pessoas chaves 
Arco pedagógico, FOFA, mapa falante 
Trabalhos práticos em grupos (teste para preparar oficina) 
Apresentação e síntese 
 
Discussão e construção  de uma  metodologia a ser utilizada na elaboração do 
Diagnostico Participativo e PTDRS: oficinas de diagnostico e oficinas 
devolutivas microregionais 
Síntese e debate 
Proposta metodológica e encaminhamentos 
Avaliação e Encerramento 

 
Eric 

Andrezza  
 

Andrezza 
Eric 

 
Eric / Jose Alesando
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Anexo 3: Lista de participantes do curso 
 

Contatos Endereço Município Instituições Participantes Cargo 
Telefone E-mail  

Alta Floresta 
Secretaria de Agricultura 

e Meio Ambiente / 
CEAAF 

Cléber dos Santos Representante 3521-5654 cleber.mt@hotmail.com   

  Unemat / Ag21 / CEAAF 
Núcleo técnico Anderson Flores Professor / Secretário 9207-3348 andersonknox@yahoo.com.br   

    Cristiane Klein Bióloga 9205-8716 
3521-8432 kleincris@hotmail.com 

Rua Argentina, s/n°, Distrito 
Industrial, cxp 212, CEP 

78580-000, Alta Floresta-MT 

Apiacás Secretaria de Agricultura Cléber 
Schlickmann Técnico 3593-1900 

3593-1341 
clebers81@bol.com.br 
clebers81@gmail.com 

Rua Santa Catarina, n°114, 
Setor Velho, CEP 78595-

000, Apiacás-MT 

Carlinda PADEQ / IOV Joseane Petry Representante 
Comunidade Nazaré     

Sitio 381, Linha D2, 
Comunidade Nazaré, 

Carlinda-MT 

Colíder SEMA Julio César 
Versori Técnico 

9602-7284 
8405-5970 
8405-9118 

julioversori@hotmail.com CEP 78500-000, Colíder-MT 

Guarantã do Norte Sem representação 
Marcelândia Sem representação 
Matupá Sem representação 

Nova Bandeirantes STR José Diego da 
Silva Calixto Sindicalizado 3572-1314   

Estrada Peter, Loteamento 
Paraná, Nova Bandeirantes-

MT 

Nova Canaã do 
Norte Secretaria de Agricultura Cláudio S. 

Mendonça - 9606-6641 
3551-1455 massasilva@hotmail.com 

Rua Alberto Alves, n°16, 
CEP 78515-000, Nova Canaã 

do Norte-MT 

Nova Guarita PADEQ / ICV Martin Spindler Técnico 9637-9505   
Comunidade União, CEP 
78508-000, Nova Guarita-

MT 
Nova Monte Verde Sem representação 
Nova Santa Helena Sem representação 

Novo Mundo FEC Kelly Zanon Monitora de Trabalho / 
Representante Gleba 5000     Gleba 5000, Novo Mundo-

MT 



Paranaíta Secretaria de Agricultura Jair Pedroso Representante 
3563-1112 
3521-6756 
3512-7100 

jairpedroso@bol.com.br 
Via Álvaro Volpe, n°498, 
Setor de Serviços, CEP 

78590-000, Paranaíta-MT 
Contatos Endereço Município Instituições Participantes Cargo 

Telefone E-mail  

Peixoto de 
Azevedo Associação Renascer José Perreira de 

Araújo 
Representante PA União 

do Norte     
PA União do Norte, To 2, 

San. yo 3, Peixoto de 
Azevedo-MT 

Terra Nova do 
Norte Sem representação 

ONG IOV Andrezza Alves 
Spexoto Olival 

Articuladora Territorial do 
Portal da Amazônia 3521-7917 institutoouroverde@terra.com.br 

andrezzaspexoto@hotmail.com 

Av. Ariosto da Riva, n°3449, 
CEP 78580-000, Alta 

Floresta-MT 

  IOV / PADEQ Alexandre de 
Azevedo Olival 

Diretor / Coordenador 
PADEQ 3521-7917 alexandre.iov@terra.com.br 

Av. Ariosto da Riva, n°3449, 
CEP 78580-000, Alta 

Floresta-MT 

  ICV / Diálogos José Alesando 
Rodrigues 

Coordenador Local 
GESTAR e Diálogos 

3521-8555 
9902-7481 jalesando@icv.org.br 

Av. Ariosto da Riva, n°3473, 
CEP 78580-000, Alta 

Floresta-MT 

  ICV / Diálogos João Paulo 
Andrade 

Coordenador Régional 
Diálogos 3521-8555 joao@icv.org.br 

Av. Ariosto da Riva, n°3473, 
CEP 78580-000, Alta 

Floresta-MT 

  ICV / Diálogos / PADEQ Jean Carlo Corrêa 
Figueira 

Diagnostico Agr. Patronal 
/ Coordenador PADEQ 3521-8555 jeancarlo@icv.org.br 

Av. Ariosto da Riva, n°3473, 
CEP 78580-000, Alta 

Floresta-MT 

  Instituto Floresta - 
Programa Fogo 

Marcos Roberto 
Tiso Assessor 3521-2188 

8408-4369 marcostiso@institutofloresta.org.br 
Av. Jaime de Campos, 

n°135, sala 05, Centro, Alta 
Floresta-MT 

Consultores CIRAD / UnB / Diálogos Eric Sabourin Pesquisador CIRAD, 
professor UnB  

(061) 3244-
3789 sabourin@cirad.fr SQS 310, Bl. I, Apto 305, 

CEP 70363-090, Brasília-DF 

  CIRAD / Diálogos Pedro Mello 
Poppe 

Consultor Diagnóstico 
Modo de Ocupação da AF 3521-8555 pedropoppe@hotmail.com 

Av. Ariosto da Riva, n°3473, 
CEP 78580-000, Alta 

Floresta-MT 

  CEAAF / MPA Marcos Joni 
Oliveira 

Consultor Oficinas 
Participativas 

8409-0106 
3521-2245 jhonny_agronomia@yahoo.com.br Rua LN6, n°189, Setor LN, 

Alta Floresta-MT 

  CEAAF César José da 
Silva 

Consultor Oficinas 
Participativas 

3521-2245 
9223-2618 silvacj@unemat.br 

Rua A4, n°417, cxp 428, 
Setor A, CEP 78580-000, 

Alta Floresta-MT 
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