
Construção de cenários para a Amazônia: abordagem participativa e multi-escala 

Qual o futuro desejado? E qual o futuro que queremos evitar? 
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Um grupo de pesquisadores de diversas instituições1, ligados aos projetos PIME (Projeto integrado MCT 
e Embrapa), Violência, Dependência Social e Espaço Público (FINEP), LUA/IAM (FAPESP), e à Rede 
GEOMA de Modelagem Ambiental, iniciou em 2009 um esforço pioneiro de discussão de cenários de 
futuro em diferentes locais no Estado do Pará, com foco em questões de uso da terra e organização 
social. Esta atividade é liderada pela Dra. Ana Paula Aguiar, do Centro de Ciências do Sistema 
Terrestre (CST), INPE. O primeiro local selecionado foi o PAE Lago Grande, em Santarém, através de 
uma parceria com a ONG Saúde e Alegria. Os resultados preliminares apontam o potencial deste tipo de 
trabalho para apoiar o processo de tomada de decisão coletiva, e a construção de modelos ambientais 
melhor embasados na realidade dos processos sociais, como descrito no texto abaixo.  

 

Cenários são narrativas sobre o futuro, que podem ser contadas em palavras ou números. Um cenário não 
é uma tentativa de prever o futuro, mas de visualizar como o futuro pode se desenvolver, em trajetórias 
alternativas, consistentes e plausíveis.  Cenários podem ser construídos com uma variedade de técnicas e 
objetivos, e têm sido utilizados em diferentes contextos, desde planejamento de negócios por empresas a 
análises ambientais (como o IPCC, por exemplo), de escalas locais a globais. Experiências anteriores - em 
diferentes partes do mundo - indicam que o processo de discussão sobre futuros alternativos, quando 
realizado com a participação dos atores interessados em determinado problema, favorece o entendimento 
de pontos de vista divergentes e a obtenção de consensos, podendo apoiar o processo de tomada de 
decisão coletiva, e o planejamento de ações.  Além disso, as histórias de futuro, nos seus elementos 
passíveis de serem quantificados, podem ser utilizadas para alimentar modelos computacionais na 
realização de projeções (por exemplo, geração de um mapa de uso da terra em 2030 considerando um 
futuro com grande demanda por commodities, baixo valor dos produtos da floresta e serviços ambientais, 
e aumento da migração devido a empreendimentos em infra-estrutura). 

O objetivo dos pesquisadores é adaptar métodos participativos de construção de cenários para a 
realidade da Amazônia, em diferentes escalas e contextos socioeconômicos. Os eixos de análise são infra-
estrutura, atividades econômicas sustentáveis e uso da terra, organização social e conflitos 
socioambientais. Eles buscam entender se este processo de construção de cenários pode ser efetivo como 
ferramenta no processo de consolidação de diferentes unidades territoriais da região. A primeira área 
selecionada foi o Projeto de Assentamento Agro-extrativista (PAE) Lago Grande, em Santarém, como 
discutido abaixo.  Num segundo momento, além de repetir o processo em outras áreas, pretende-se 
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também refinar a metodologia para vincular estes cenários qualitativos aos modelos computacionais 
sendo desenvolvidos no CST. 

O PAE Lago Grande, criado em 2005 pelo INCRA, foi selecionado como área piloto para o 
estudo projeto, através de uma parceria com a ONG Saúde e Alegria, que há anos desenvolve projetos na 
área.  O PAE foi criado em uma área de ocupação antiga, entre os Rios Amazonas, Tapajós e Arapiuns, 
com cerca de 250 mil ha, que corresponde a aproximadamente 15% do território de Santarém. Possui 
cerca de 140 comunidades e população de aproximadamente 30.000 pessoas. Apesar de criado em 2005, 
por uma série de dificuldades na implantação do assentamento, em especial relacionadas a questões 
fundiárias, somente agora os créditos de apoio chegarão a parte das comunidades.  O assentamento 
vivencia atualmente diversas tensões internas conflitos internos, derivadas da presença  de grileiros e de 
madeireiras, de conflitos de pesca com barcos comerciais de outras áreas, olarias (que geram emprego e 
renda, e impactos ambientais negativos), e da a pressão da Alcoa para realizar prospecção mineral na 
área. Grupos que reivindicam uma identidade indígena buscam ainda desmembrar o assentamento criando 
Terras Indígenas.  Este é um momento decisivo para o futuro do PAE, pois - além do recebimento dos 
créditos - o INCRA acaba de assinar um acordo com a EMATER, que prevê a presença de mais de 40 
técnicos para dar assistência ao assentamento. Neste mês de março as primeiras visitas estão sendo 
realizadas. Esperamos que as discussões sobre cenários possam contribuir positivamente neste momento 
de consolidação do assentamento,  para a construção do futuro em bases sustentáveis.  

O trabalho de construção de cenários é organizado através de oficinas, e embasado em estudos 
preliminares sobre a evolução do uso da terra, dos aspectos fundiários, dos modos de vida. No caso do 
PAE Lago Grande, estamos trabalhando em duas escalas: comunitária e assentamento. Três comunidades 
localizadas em áreas do assentamento com características socioambientais distintas foram selecionadas: 
Aracy, Vila Brasil e Retiro. Na escala do assentamento, as oficinas são realizadas com representantes das 
organizações governamentais e não governamentais que atuam no PAE, e com líderes de associações 
comunitárias de diferentes áreas do assentamento, e da Federação das associações comunitárias (entidade 
representativa do assentamento). Já na escala comunitária, são realizadas com representantes de diferentes 
organizações e segmentos sociais de cada comunidade, tais como: membros da colônia de pesca e 
sindicato dos trabalhadores rurais; membros de diferentes credos religiosos; pescadores, criadores, 
produtores de mandioca/farinha; professores e agentes de saúde; entre outros. Em ambas as escalas, as 
oficinas são organizadas em três partes: na primeira discute-se o passado, o presente e o futuro próximo 
(3-4 anos). Na segunda etapa é utilizado um conjunto de técnicas próprias, para que as pessoas consigam 
se desligar do futuro imediato, e visualizar um determinado ponto no futuro (por exemplo, 10-15 anos), 
em torno dos eixos sendo discutidos (por exemplo, atividades econômicas, educação).  Coletivamente é 
construída então a história de um futuro desejado/sonhado, e uma de um futuro que se quer a todo custo 
evitar. A etapa mais desafiadora é a terceira: discutir as trajetórias, como chegar do presente/futuro 
próximo ao futuro desejado?  

Até o momento, realizamos duas oficinas na escala do assentamento, e uma oficina local, na 
comunidade de Aracy. Os resultados da oficina local ilustram bem o potencial do trabalho. Ao fim da 
oficina, dois futuros bastante distintos para 2020 foram desenhados, um desejado e um não desejado. Em 
ambas as narrativas construídas, os participantes dão como certo que as condições de infra-estrutura do 
assentamento serão melhoradas num futuro próximo (incluindo a chegada do programa “Luz para Todos”, 
melhoria do sistema de água, da acessibilidade pela estrada, e escola de ensino médio na comunidade). 



No médio prazo, em ambos os cenários, melhores condições de acesso a saúde e comunicação (internet, 
telefonia celular) também estariam presentes. A diferença entre o cenário desejado e o não desejado 
reside principalmente na questão do sucesso de novas atividades econômicas, capazes de gerar trabalho 
e fixar os jovens na comunidade. O cenário negativo reflete a visão das pessoas sobre os efeitos que a 
continuidade da situação atual pode trazer para o tecido social e recursos naturais da comunidade. 
Atualmente, as principais atividades econômicas de Aracy são a pesca, a plantação de mandioca, 
produção de farinha, e o gado. De acordo com os relatos dos comunitários, a quantidade de pescado está 
diminuindo, pelo uso imprudente dos recursos, e em decorrência falta de acordos de pesca efetivos. 
Embora nas palavras de um dos presentes “nossa tradição aqui não (seja) de ambição de riqueza, mas de 
viver”, existe a consciência da necessidade de introduzir atividades e modos de produção alternativos, o 
modo de vida da comunidade pode não se sustentar. Os jovens estão indo embora, e a facilidade de acesso 
e de informação, juntamente com a falta de alternativas de entretenimento, tem trazido problemas com o 
álcool e as drogas. Em termos ambientais, por falta de alternativas econômicas e de emprego, muitos 
vendem lenha para uma das nove olarias presentes na comunidade vizinha, o que está acabando com as 
reservas de mata da comunidade, por exemplo. Entre as alternativas produtivas nas quais eles pensam em 
investir, estão: uma fábrica de gelo e/ou frigorífico para o pescado; piscicultura; industrialização de 
polpas; intensificação e diversificação de culturas; plantio de capim; criação de aves; apiário; 
serviços/pequenos comércios como lanchonetes, corte e costura, etc. Os moradores de Aracy vêem na 
disponibilidade de energia (possivelmente ainda em 2010) um enorme potencial para alavancar estas 
novas oportunidades, mas precisam de apoio técnico. Segundo eles mesmos dizem “nosso problema agora 
não é falta de crédito. O problema é como usar.”  A chave da diferença entre os dois cenários,em termos 
de trajetória para alcançá-los - reside, portanto, em dois pontos: o primeiro é assistência técnica de 
qualidade, embasada numa ampla discussão sobre quais tipos de projeto devem ser subsidiados. No 
cenário negativo eles chegam a mencionar que: “os técnicos da Emater vem aqui uma vez, e não voltam 
mais. Todos os projetos dão errado”.  

O segundo ponto, levantado pelos participantes em diversos momentos, é o fortalecimento da 
organização social, para possibilitar aos comunitários/associação escolherem e gerirem os seus próprios 
negócios, a desenvolverem estratégias de modo coletivo. A comparação com os resultados das oficinas na 
escala do assentamento, mostra da mesma forma a relevância destes dois fatores - assistência técnica e 
organização social - para as pessoas. O enfraquecimento da capacidade de organização, em particular, foi 
apontado como um problema sério nas oficinas na escala do assentamento, juntamente com a falta de 
auto-estima, e a perda da sensação de pertencimento ao território; o próprio fim do assentamento é 
considerado uma possibilidade no cenário negativo. 

Discutiu-se a insuficiência das diversas iniciativas pontuais de projetos alternativos existentes no 
assentamento, que carecem de maior alcance e integração entre elas, e também um debate mais amplo 
sobre os rumos do desenvolvimento local, o que os participantes da oficina expressaram através do 
questionamento: “que desenvolvimento é este? Projeto de quê?”. Parece lícito dizer, em conclusão, que 
numa perspectiva geral o tópico sempre presente - mas pouco implementado - nos discursos e projetos 
para a Amazônia, a saber, “Fomento a atividades sustentáveis”, deveria se tornar uma prioridade em 
termos de políticas públicas, sem prescindir do fortalecimento das organizações sociais como condição 
indispensável. 



Em abril e maio, está prevista a realização de oficinas em mais duas comunidades, em locais 
diferentes do PAE. Será realizada também mais uma oficina no nível do assentamento, refinando os 
cenários construídos nas duas primeiras. E por fim, uma oficina final de discussão dos resultados, com 
todos os atores, buscando alinhavar consensos e contrapontos entre visões dos atores (organizações 
governamentais e comunitárias, por exemplo). Depois de concluído o trabalho no PAE Lago Grande, a 
idéia é replicar esta experiência em outros tipos de unidades territoriais (como outros tipos de 
assentamentos e unidades de conservação), e também em áreas de expansão da fronteira agro-pecuária.   

Ainda há muito a aprender, muito a refinar na metodologia. Mas os resultados obtidos até o 
momento, em especial o interesse e receptividade das pessoas nos diferentes níveis, indicam o potencial 
da metodologia de construção de cenários como ferramenta para fortalecer a discussão de um futuro 
sustentável para a Amazônia, contrapondo visões, buscando alternativas coletivamente, e favorecendo a 
participação política qualificada das pessoas nos processos de decisão. 


