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A parceria
começa aqui

O Guia do Formador Castanheiro, publicação
do tivo Semear Castanha, foi planejado para
orientar os interessados em implementar ações
de formação para atores que atuam em diferentes
elos da Castanha do Brasil na Amazônia.
Este trabalho apresenta algumas metodologias
utilizadas por nos durante nosso processo
formativo e sistematiza o passo a passo de nossa
experiência, embora não esgote o assunto.
Esperamos que esta publicação atinja seu
objetivo, facilitando a implementação de formações
voltadas a consolidação da Cadeia de Valor da
Castanha do Brasil e a manutenção dos modos de
vida tradicionais dos povos da Floresta!
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Quem
somos
nós?
Essa publicação faz parte de um conjunto
de ferramentas técnicas que o Coletivo
Semear Castanha desenvolveu durante a
implementação do Programa de Formação
em Cadeias de Valor Sustentáveis e
Inclusivas: Formar Castanha. O Programa de
Formação Continuado em Cadeias de Valor
Sustentáveis - “FORMAR Castanha” - resultou
em um grupo de assessores especializados
na cadeia de valor da Castanha da Amazônia
autodenominado “SEMEAR Castanha”.
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Trata-se de um grupo composto por 35 atores entre indígenas, extrativistas, gestores
governamentais e gestores de cooperativas em estreita relação com áreas protegidas
nos estados do Amazonas e Rondônia.
Nos, o Semear Castanha, somos uma rede de assessores que contribuem diretamente
com castanheiros, associações, cooperativas e empreendimentos comunitários e que
buscam melhorar os processos produtivos, a organização social e a gestão dos negócios
da castanha nas áreas onde vivem e atuam, desde a base produtiva, até a negociação
com grandes mercados. O “SEMEAR Castanha” é o desdobramento do programa de
formação continuado, “FORMAR Castanha”, desenvolvido pelo IEB em parceria com
múltiplos parceiros e atores ligados à cadeia de valor da castanha-do-Brasil.

Guia do Formador Castanheiro

O coletivo Semear vem realizando discussões continuados sobre à
preço, organização social, mercados, políticas públicas, formalização
da cadeia, boas práticas... foram feitas e terão seguimento. Este
grupo de atores formados, mobilizados e articulados debatem com
profundidade temas como a melhoria nos preços, estabelecimento
de novos arranjos produtivos locais e regionais, a troca de
experiências exitosas (e de fracassos), caminhos da relação com
o Estado, criação de parcerias com compradores e muitos outros
temas. A ideia é criar um grupo de “Assessores” formados e capazes
de dar assistência para as várias questões que giram em torno da
cadeia.
Convidamos vocês, castanheiros, lideranças, gestores públicos
e gestores de ONGs a contribuir com a formação qualificada dos
atores envolvidos na consolidação das cadeias de valor sustentáveis
na Amazônia por meio da utilização do nosso Guia do Formador
Castanheiro. Nessa publicação apresentamos nossa experiência e
trazemos um conjunto de metodologias participativas que utilizamos
durante nosso processo de formação. Acreditamos que se cada
um de nos considerarmos multiplicadores dos conhecimentos que
construímos podemos disseminar e aumentar a escala de nossas
ações nas áreas protegidas e nas instancias responsáveis pelo
fomento e apoio a produção sustentável da floresta e seus povos.
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Introdução
O “Programa de Formação em Cadeias de Valor

rede de parceiros do USFS no Brasil especialmente

Sustentáveis: Formar Castanha”, foi desenvolvido

a Operação Amazônia Nativa – OPAN, o Pacto das

pelo Instituto Internacional de Educação do Brasil

Aguas, a Fundação Vitoria Amazônica – FVA e o

(IEB), em parceria com a Fundação Nacional do Índio

IMAFLORA, além de um conjunto de organizações

(FUNAI) e Instituto Chico Mendes de Conservação

de base comunitária e cooperativas agroextrativistas

da Biodiversidade (ICMBio) no âmbito do Projeto

que atuam diretamente no fortalecimento e

Parcerias para Conservação da Amazônia. O Formar

consolidação da cadeia de valor sustentável da

Castanha foi promovido dentro do componente

Castanha da Amazônia.

Cadeia de Valor Sustentáveis, que é coordenado
pelo ICMBio e pelo Serviço Florestal dos Estados
Unidos (USFS) no âmbito do projeto “Parceria para
Conservação da Biodiversidade na Amazônia. Este
projeto é fruto da parceria estabelecida entre o
Governo Brasileiro e a United States Agency for
International Development (USAID, Agência de
Desenvolvimento Americano) e executado pelo
United States Forest Service (USFS, Serviço Florestal
Americano), o ICMBio e a Funai.
O projeto contou também com a contribuição ativa
de um conjunto de organizações não governamentais
que compõe o que atualmente denominamos de

O Formar Castanha teve como principal objetivo
qualificar atores sociais envolvidos nas cadeias de
valor da sociobiodiversidade para compreenderem
e se reconhecerem em diferentes elos da cadeia
de valor sustentável da Castanha da Amazônia
e instrumentalizá-los em técnicas, métodos,
informações e conhecimentos necessários para
tomada de decisões críticas e incidências políticas
visando a defesa de direitos no que ser refere às
próprias realidades.
O FORMAR Castanha foi um programa de
educação não-formal continuado, com foco
central na cadeia de valor da castanha-do-Brasil e
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contou com um público diverso de 35

Essa publicação é um instrumento
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diferentes contextos e realidades sobre o

participantes, envolvendo indígenas,

didático pedagógico para orientar a

tema das Cadeias de Valor Sustentáveis e

ribeirinhos, servidores públicos e gestores

realização de capacitações a partir

Inclusivas. A publicação pode ser utilizada

de cooperativas de 13 áreas protegidas

da experiência do Programa Formar

por módulos para incentivar a realização

dos estados do Amazonas e Rondônia.

Castanha. Destina-se a profissionais

de capacitações, oficinas e reuniões ou

e lideranças da área ambiental,

pode inspirar programas de formação

organizações de base comunitária,

continuado em outras cadeias de valor,

cooperativas, gestores governamentais,

como o acai, o pirarucu, os óleos entre

dentre outros atores sociais para que

outros. A ideia e que tanto as lideranças

multipliquem e disseminem, de modo

que contribuem em seus territórios para

mais aprofundado, conhecimentos

a organização social e a consolidação de

adquiridos e construídos nos mais

cadeias de valor aos gestores dos órgãos

RDS Piagaçu Purus, RESEX Arapixi,
RESEX Ituxi, RESEX Lago do Capanã
Grande, RESEX Médio Purus, RESEX
Ouro Preto, RESEX Rio Cautário,
RESEX Unini, TI Caititu, TI Igarapé
Lourdes, TI Itixi Mitari, TI Paumari e
TI Rio Branco.
O FORMAR Castanha foi capaz de

governamentais que atuam nesses
territórios possam ter em mãos um

construir uma “rede de conhecimento”

instrumento de fácil acesso para orientar

formada por cursistas/ assessores capazes

e dar dicas de como promover debates

de contribuir qualificadamente com

e discussões acerca desse importante

castanheiros, associações, cooperativas

tema que e a Economia da Floresta e

e empreendimentos comunitários e

seus produtos.

que buscam melhorar os processos
produtivos, a organização social e a gestão
dos negócios da castanha nas áreas onde
vivem e atuam, desde a base produtiva,
até a negociação com grandes mercados.

Guia do Formador Castanheiro

Nossos princípios:
Educação para Gestão
Socioambiental

A produção sustentável de produtos da sociobiodiversidade
sempre foi realizada pelos povos e comunidades tradicionais
para autoconsumo, sendo o excedente escoado na forma
de produtos primários com baixa agregação de valor
e grande dependência de atravessadores. Sabe-se que
diversas populações humanas que historicamente habitam
ou habitaram ricos ecossistemas mantiveram-nos bem
conservados, aproveitando seus recursos e até incrementando
sua biodiversidade.
As organizações de base comunitária muitas vezes são seduzidas
a produzirem para atender a um nicho de mercado altamente
exigente e sofisticado, inacessível aos extrativistas envolvidos. A
inserção das comunidades em processos de fornecimento para
tais mercados exige amplo entendimento sobre aspectos de
gestão de negócios distantes da realidade vivida no campo, como
comunicação, apresentação de produtos, desenvolvimento de
embalagens e rótulos, logística etc.
Esse quadro tem levado um número crescente de capacitações
pontuais focados na organização da produção de agroextrativistas,
na transferência de técnicas e tecnologias para melhoria dos
produtos extrativistas e na estruturação de cadeias produtivas.
Poucos, até o momento, se arriscaram a discutir o que a transição
de sistemas nativos de manejo e produção agroextrativista em
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sistemas mercantilizados acarreta. Mais do que

outras, busca criar ambientes que estimulem a

dispor de um preciso conceito de extrativismo,

investigação, a troca as experiências e vivências que

necessitamos trabalhar na identificação e construção

cada participante traz. Busca-se estimular as ideias e

de saberes ecológicos, agronômicos, econômicos e

o potencial de cada um a fim de interagir conceitos,

sociais que nos permitam, de forma participativa,

tradição e novos aprendizados.

desenvolver processos toleráveis de uso e manejo
de recursos naturais compatíveis com as exigências
de reprodução social e econômica das comunidades
locais.
O diálogo entre conhecimentos tradicionais

Atualmente os desafios são novos e dificilmente
podem ser enfrentados apenas com estratégias
locais baseadas em conhecimentos tradicionais. No
entanto, é importante considerar, nesse processo
de diálogo, que a base da construção de modelos

locais e conhecimentos ocidentais tem se mostrado

alternativos de produção sustentável deve privilegiar

como uma prática bem-sucedida em diferentes

os conhecimentos locais e que, conhecimentos

regiões da Amazônia, principalmente porque

externos (como aqueles propostos pela ciência

considera o fato de que as sociedades indígenas e

ocidental) sejam, antes de tudo, apropriados pelas

populações tradicionais sofreram (e ainda sofrem)

comunidades tradicionais e indígenas de acordo com

mudanças significativas na sua relação com a

sua lógica e racionalidade específicas.

natureza. Vislumbra-se, no momento de idealização
e concepção dos programas de formação a
constituição de redes qualificadas de interlocutores
locais enraizados em seus territórios discutindo
as suas perspectivas e horizontes de futuro. Os
programas de formação continuado tratam-se de
uma prática de tecnologia social, que utilizando
procedimentos com base na metodologia campesino
a campesino e pedagogia da alternância, entre

Uma percepção crítica de processos formativos
voltados para povos e comunidades indígenas
focados em temáticas ambientais deve superar a
mera transmissão de conhecimentos das ciências
da vida, envolvendo-os nos processos de resolução
de conflitos e na gestão ambiental. A proposta
pedagógica da formação que vamos apresentar aqui
segue os quatro pilares da educação dispostos no
relatório para a UNESCO, da Comissão Internacional
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sobre Educação para o século XXI: o saber

•

O espaço educacional deve ser concebido

ser, o saber aprender, o saber conviver, o

como um espaço livre, aberto, democrático,

saber fazer;

propício ao debate de ideias, aos

•

questionamentos e à construção do

O educando deve ser o agente da

conhecimento;

construção de seu conhecimento;
•

O educador deve ser um agente

•

e sistematizados, partindo dos

do processo de aprendizagem

conhecimentos iniciais dos educandos

do educando, reconhecendo

e promovendo uma visão integrada da

suas necessidades, expectativas,

realidade;

potencialidades e interesses,

•

Portanto para organizar e
implementar formações voltadas
aos povos e comunidades
tradicionais da Amazônia
sugerimos estar bastante atento as
questões levantadas acima, como
a multiplicidade de verdades e a
construção participativa de novos
repertórios de saberes adaptados e
moldados aos mundos e realidades

As estratégias educacionais devem ser

locais. A publicação foi organizada

saber multidimensional, integrado

flexíveis, privilegiando o diálogo educador -

de forma que o facilitador de

e integral, caracterizado por uma

educando, os trabalhos de grupo e a troca

processos participativos possa

prática pedagógica transdisciplinar e

de experiências, aproximando a realidade

consultar diferentes instrumentos

transformadora;

das comunidades à ação educacional;

pedagógicos, dinâmicas, jogos,

promovendo a construção de um

•

Os conteúdos dos programas educacionais
devem ser integrados, contextualizados

motivador, orientador e facilitador

A relação educador-educando deve ser

•

•

Deve ser favorecida a integração e

caracterizada pela reciprocidade e pelo

comunicação direta entre lideranças

diálogo, em um processo democrático

extrativistas cooperativas e gestores

de aprendizagem mútua;

públicos;

textos, sugestões de vídeos
que podem ser ministrados
conjuntamente ou de forma isolada,
promovendo espaços de discussão e
participação leves e enriquecedores

Deve ser garantido o equilíbrio geracional e

na busca de soluções para situações

tempos e espaços de formação dos

de gênero na montagem das turmas/ vagas

diversas que ocorrem na área das

sujeitos educativos;

e a inserção dessa temática como conteúdo

Cadeias de Valor.

Deve-se considerar a compreensão dos

•
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do processo formativo.

Guia do Formador Castanheiro

Outra característica importante do nosso processo
formativo foi que as metodologias utilizadas no
processo de ensino/aprendizagem partiram do
princípio de que (i) o conhecimento deve ser
construído junto com as comunidades e grupos
envolvidos e (ii) a demanda por novos conhecimentos
científicos/ocidentais também deve ser sensível aos
imperativos locais.
Os espaços de aprendizagem da metodologia

da realidade em questão, fazer uma integração com as ações a serem
desenvolvidas.
A partir destas caracterizações, fica claro que não há como pensar
os processos formativos continuados sem levar em consideração
a comunidade, pois é muito difícil o envolvimento voluntário e de
doação das pessoas com algo a que não se sintam pertencentes.
Concebemos, a partir da pratica, um conjunto de passos e premissas
que culminam na articulação, concepção e implementação de programas
de formação continuados, voltados a um publico adulto, muitas vezes

“Formar” deverão ser desenvolvidos segundo alguns

com características de líder comunitário, e com relações intrínsecas e

princípios como:

orgânicas com seus territórios e com os recursos naturais.

•

Apresentar caráter voluntário;

•

Proporcionar elementos para a socialização e
solidariedade;

•

Visar o desenvolvimento social;

•

Favorecer a participação coletiva;

•

Proporcionar a investigação e, sobretudo
proporcionar a participação dos membros do
grupo de forma descentralizada.
Assim, devem ser considerados os desejos e

anseios da comunidade com a qual se pretende
trabalhar e partindo de estudos, do conhecimento

13

Guia do Formador Castanheiro

Metodologias
Participativas
Dentre as abordagens metodológicas adotadas

a importância da vivência do participante do processo

damos especial atenção as chamadas metodologias

formativo em grupo e que a condução da aprendizagem

participativas, onde o facilitador assume o papel de

ocorre pelas inter-relações vivenciadas no processo, ditadas

construtor de possibilidades para a aprendizagem. Estas
consistem em criar, a partir de situações reais dos cotidianos
dos participantes práticas educativas que permitam a
vivência e aprendizado do aluno em situações concretas
problematizadas. As práticas educativas com metodologias
participativas possibilitam, aos envolvidos no processo
de aprendizagem, a articulação entre um conhecimento
prévio e um novo. Essa articulação facilita o processo de

pelo próprio tempo e ritmo dos seus componentes. Requer
dos facilitadores uma atenção aos diferentes participantes
ou grupos de participantes que estão em momentos
diferentes do processo de aprendizagem. Exige, também,
planejamento detalhado e acurado destes momentos,
e habilidade de adaptação, seja das estratégias ou dos
papéis que o facilitador assume ao utilizar metodologias
participativas. O facilitador passa a ser um dos membros do

elaboração e diferenciação do conhecimento, ou seja,

grupo envolvido no processo, com funções determinadas,

aprender a partir do que se conhece. As estratégias mais

sendo a principal a de ser um animador, com competências

utilizadas nas metodologias e participativas, e que atendem
a este envolvimento, são as de trabalho em grupo, jogos
dramáticos, dramatizações, entre outras, que pressupõem

em comunicação e observação, e com sentidos alertas para
perceber os diferentes momentos de aprendizagem em que
estão os envolvidos.
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Sistematização da
experiência: Passo
a passo do Formar
Castanha

O programa de formação continuada consistiu na
realização de três módulos formativos para uma turma de 30
participantes ao longo de dez meses. Cada módulo presencial
teve a duração de 12 dias, que corresponde a um período
de concentração e imersão de 7 dias e a realização de um
intercâmbio de experiências com duração de 3 dias (sobre o
ponto de vista logístico-orçamentário consideraremos de 2 a 3
dias de deslocamento, o que totalizariam 10 dias de atividades
efetivas no total).
O tempo entre os módulos correspondeu a 2 períodos de
dispersão com duração de 5 a 6 meses. Ao longo desses intervalos
os participantes irão realizar um conjunto de atividades como
parte do seu processo formativo como a realização de pesquisas
colaborativas e atividades de devolução às comunidades, a
gestão de um banco de assessorias (próprios cursistas serão
assessores durante os períodos de dispersão) e o recebimento de
tutorias personalizadas.
Ao final do processo formativo foi realizado um seminário final
(que esteve contemplado no módulo presencial III) e se constituiu
como um espaço de apresentação dos projetos de extensão/
pesquisa-ação dos participantes e de desenho de possíveis
arranjos institucionais para consolidação da cadeia de valor da
castanha nos territórios contemplados pelo programa.
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A concepção e implementação do Programa de

a implementação de cada modulo presencial.

Formação em Cadeias de Valor Sustentáveis: Formar

A seguir apresentamos um conjunto de passos

Castanha seguiu as premissas expostas no item

que seguimos para implementar o programa de

Interculturalidade e Formação dessa publicação. A

formação. Esses passos são importantes para que

seguir vamos detalhar e trazer algumas reflexões

o processo formativo tenha a efetiva participação

sobre cada uma das etapas que constituírem

das comunidades beneficiarias em sua idealização

o processo de concepção e implementação do

e planejamento e, portanto, alcance de forma mais

Formar Castanha. As etapas serão exemplificadas

satisfatória seus objetivos.

e detalhadas no item a seguir que vai orientar
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Curso Básico em Cadeias de Valor Sustentáveis “Formar Castanha”
MÓDULO
PRESENCIAL 1

MÓDULO
PRESENCIAL 2

MÓDULO
PRESENCIAL 3

96 horas

96 horas

96 horas

Introdução às Cadeias de
Valor e à Conservação da
Biodiversidade

Da comunidade
para a cooperativa

Da indústria para o
supermercado

+

+

Da cooperativa para
a indústria

Do supermercado
para o consumidor

Intercâmbio de
experiências:
Novo Airão - AM

Seminário ﬁnal:
Porto Velho - RO

+

Modelagem Formar Castanha

PREPARAÇÃO E
CONCEPÇÃO
PARTICIPATIVA
PRÉVIA

Da ﬂoresta para
a comunidade

Intercâmbio de
experiências:
Ji-Paraná - RO

Material didático

PUBLICAÇÃO

Seleção de participantes

EDITAL DE
CONVOCAÇÃO

PERÍODO DE
DISPERSÃO 1

PERÍODO DE
DISPERSÃO 2

3 a 4 meses

3 a 4 meses

Pesquisa-Ação

Pesquisa-Ação

Orientação
pedagógica

Orientação
pedagógica

Banco de
Assessorias

Banco de
Assessorias
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As reuniões de mobilização e pactuação
politicas se constituem como primeiro
e importante passo da metodologia
“Formar”. Implicam em identificar e articular
um conjunto de atores e instituições
potencialmente colaboradores e/ou
beneficiarias que são convidadas para um
encontro inicial e preliminar no qual avaliam
as possibilidades de implementação e os

O lançamento do

compromissos que podem assumir.

edital de convocação
dos participantes se
constitui em elaborar o
documento e divulga-

As oficinas de modelagem dos cursos “Formar” são momentos onde o
conjunto de atores identificados durante o processo de articulação definem os
lineamentos gerais do programa, a partir da estrutura básica preexistente, tanto
em termos dos seus conteúdos programáticos, teóricos, práticos e metodológicos,
quanto em termos dos perfis dos participantes e colaboradores, critérios de
indicação e numero de vagas, cronograma e local dos módulos. No âmbito da
metodologia “Formar” a oficina de modelagem se constitui como um passo de
extrema significância e na qual o IEB possui grande zelo. E nesse momento que
a participação dos atores locais moldam e direcionam os processos de ensino
aprendizagem para pratica e para as realidades concretas com possibilidades de
replicabilidade em diferentes territórios e contextos.

lo, com as informações
pactuadas nas oficinas de
modelagem, anteriores a
realização da formação,
em que se apresenta o
histórico, a justificativa
e a operacionalização
do programa e todos os
elementos relativos a
realização do curso e a
composição da turma, com
prazos definidos para isso.
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No âmbito da metodologia “Formar” a elaboração dos

vez, podem reunir um conjunto variado de instrumentos formativos

planos de ensino dos módulos, feitos paulatinamente,

exemplificados a seguir:

um a um, a partir dos elementos definidos na oficina de
modelagem, assim como das contribuições, sugestões,

•

a serem ministrados por facilitadores com reconhecida

comentários, criticas e avaliações que são feitos modulo

expertise sobre o tema e utilizando-se de metodologias

a modulo pelos participantes, configurando assim um

participativas.

processo de construção coletiva e participativa de cada
curso individual, modulo a modulo. Os planos de ensino

Blocos Temáticos: Conjunto de conteúdos e temas organizados

•

Mini-Oficina Temática: Momento presencial a ser ministrado

são socializados com instrutores/facilitadores que

em períodos noturnos dos módulos presenciais, com duração

elaboram planos de aula individuais.

de 3 horas/aula, em temáticas relevantes e necessárias para
fixação do conteúdo e desenvolvimento de competências e
habilidades necessárias para implementação das atividades que

Após a elaboração dos planos de ensino e dos planos de aula
individuais, por meio da orientação atenciosa, por parte da
coordenação pedagógica do curso, dos instrutores/facilitadores,

compõe os períodos de dispersão.
•

para os blocos temáticos: Momento presencial a ser realizado

implementa-se, enfim, os módulos presenciais. O módulo

individualmente ou em grupos, pelos alunos, visando se

presencial é um momento formativo em que os alunos se reúnem

preparar para as aulas em temáticas relevantes ao bloco temático.

em um ambiente favorável à construção coletiva de conhecimentos
em esquema de imersão. São compostos por blocos temáticos,

Exercícios e/ou leitura de pequenos textos preparatórios

•

Intercâmbio de experiências: Os intercâmbios ocorrem

mini oficinas temáticas, grupos de trabalho, intercâmbios virtuais,

durante os módulos presenciais, já aproveitando a logística

visitas de campo. Esses momentos presenciais são organizados

viabilizada para trazer os participantes para os módulos. Os

por grandes temas, que por sua vez serão suborganizados em

intercâmbios, também chamados de “experiências” podem

blocos temáticos, exercícios e/ou leitura individual de pequenos

envolver, não somente uma visita isolada e estanque, e

textos preparatórios para os blocos temáticos, mini oficinas

sim um roteiro que pode envolver perpassar experiências

temáticas, seguido de debates.Os módulos presenciais, por sua

comunitárias exitosas.

Guia do Formador Castanheiro
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Intercalados aos módulos presenciais se realizam os períodos
inter módulos, ou tempo comunidade ou períodos de
dispersão. Os participantes desenvolvem nos períodos entre
os módulos presenciais pesquisas, atividades e exercícios
visando aprofundar os conhecimentos construídos e adquiridos
e implementar ações relacionadas diretamente aos objetivos
de aprendizagem, de competência, de habilidades e de atitudes
definidos no documento conceitual do programa. Para tanto
os alunos recebem, ao final do ultimo dia de cada módulo
presencial orientações para realização de atividades que são
acompanhados pela tutoria sob medida.
•

Projetos de Pesquisa-Ação Aplicada/ Extensão
Participativa1: A pesquisa-ação é o eixo norteador de
todo o processo formativo. A pesquisa como forma de
intervenção da/ e na realidade estrutura todo o processo
elencado nos programas. A mesma assume assim, o
eixo norteador das ações que pode ser visualizado na
estrutura dos programas, nos debates em turma, na
partilha de saberes, nos círculos de diálogos, entre outras
atividades que podem ser consultadas no Percurso
Formativo.

1
A realização da Pesquisa é uma estratégia pedagógica para o estudo e o conhecimento
da realidade, para auxiliar os processos de transformação social, cultural, político e econômico. Ela
implica um trabalho conjunto de discussão e execução no qual participam educadores e educandos
mediatizados sempre pela realidade a ser conhecida e transformada.

•

Orientação Pedagógica: Além da participação nos
módulos presenciais, cada participante conta com um
apoio em termos de orientação pedagógica, ajustado às
suas necessidades específicas. Para a função de tutoria,
um Comitê de Governança do Curso de Formação deverá
ser mobilizado composto por profissionais parceiros, ou
colaboradores externos com reconhecida experiência em
processos de formação. Esse serviço de orientação ou
tutoria tem como missão auxiliar os educandos na definição
do seu projeto de extensão e/ou pesquisa-ação em suas
comunidades e/ou organizações e em seus contextos de
atuação, durante e após o encerramento do programa.

Guia do Formador Castanheiro

Se inspirando no
Formar Castanha!

O objetivo geral do Formar Castanha foi “Qualificar atores
sociais envolvidos nas cadeias de valor da sociobiodiversidade
para compreenderem e se reconhecerem em diferentes
elos das cadeias de valor nas quais estão envolvidos e
instrumentalizá-los em técnicas, métodos, informações e
conhecimentos necessários para tomada de decisões críticas
e incidências políticas visando a defesa de direitos no que ser
refere às próprias realidades”.
Para tanto definimos um conjunto de objetivos pedagógicos
que foram monitorados e avaliados durante a implementação do
processo formativo.
Ao final da formação os participantes devem ser capazes de
compreender:
•

As relações que se dão entre os elos a cadeia de valor
castanha do Brasil;

•

A cadeia de valor da Castanha do Brasil, seus elos, gargalos e
potencialidades.

•

Os modelos de desenvolvimento e as frentes
desenvolvimentistas, o histórico de ocupação regional e as
suas consequências para as economias locais e regionais
atuais.
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•

Os conceitos básicos de cadeia produtiva,

•

economia local e familiar, modelos de

durante o processo formativo na tomada de

desenvolvimento, políticas públicas, uso

decisões cotidianas nas relações entre os elos

sustentável de recursos naturais, mercado,

da cadeia de valor da castanha do Brasil.

custos de produção, lucro, preço, repartição
de benefícios, organização social e produtiva,

•

para cadeias de valor.
As relações entre os diferentes elos da cadeia
de valor da castanha do Brasil desde a floresta
ao consumidor final
•

As alternativas, instrumentos, mecanismos,
políticas, entraves, desafios e oportunidades
envolvidas na consolidação da cadeia de valor
da castanha do Brasil.

Ao final da formação os participantes devem ser
capazes de fazer:
•

Ferramentas de monitoramento visando a
gestão adaptativa de seus empreendimentos;

consumo, arranjos institucionais e governança

•

Conhecimentos debatidos e construídos

Ao final da formação os participantes devem ser
capazes de ter:
•

Postura coerente com os princípios dialógicos
e democráticos frente aos processos de
economias locais e regionais no que se refere a
cadeias de valor sustentáveis e inclusivas.

A seguir, apresentaremos o conteúdo e algumas
das metodologias utilizadas durante o curso do
Formar Castanha que foram formuladas para atingir
os objetivos acima. Entendemos que, ao compartilhar
o conhecimento produzido e a forma como agimos,

As boas práticas de manejo da castanha do

colaboramos para que esse trabalho seja replicado e

Brasil e abordagens e metodologias voltadas

consolidado de forma mais autônoma.

para uma melhor organização social e política
visando a melhoria das relações entre os elos
da cadeia de valor da castanha do Brasil;
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Assim, dividiremos a apresentação dos conteúdos

As informações levantadas foram importantes

e processos participativos de acordo com os módulos

para as ações de intervenção pensadas e

realizados no Formar Castanha:

implementadas pelos grupos de trabalho ao longo do
curso. Os resultados da tarefa foram compartilhados

Módulo 01 – Da Floresta à Comunidade
Módulo 02 – Da Comunidade à Comercialização
Módulo 03 – Do Fornecedor ao Consumidor

Cada módulo foi dividido em blocos temáticos,
cujos temas favoreceram o equilíbrio e a
interatividade entre os conteúdos. Com o objetivo
de criar uma ligação entre os módulos e aprofundar
os conhecimentos produzidos, a realização das
tarefas entre os módulos foram fundamentais.
Elas permitiram, entre outras coisas, preparar os
participantes para o módulo seguinte de modo ainda
mais qualificado.
No caso das atividades previstas entre o primeiro e
o segundo módulo, o objetivo foi reunir informações
sobre as comunidades, as cooperativas e associações
e as ações de promoção da cadeia de valor da
Castanha do Brasil em seus territórios.

ao início do segundo módulo.
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Orientações gerais
para implementação de
momentos formativos

Muitas organizações, associações, cooperativas, órgãos
governamentais e cooperação internacional organizam
e implementam um conjunto expressivo de processos
formativos para públicos diversos e heterogêneos em um
grande número de temáticas que vai desde cadeias de valor,
monitoramento da biodiversidade, sistemas agrícolas, gestão
de territórios a saúde e educação. A seguir selecionamos
algumas dicas e sugestões resultado de lições aprendidas
que fomos acumulando ao longo dos anos no processo de
organização e implementação de processos de formação.
•

O trabalho de moderação auxilia na condução dos
momentos formativos, fazendo as intervenções necessárias
ao bom andamento dos trabalhos e as ligações com o
conteúdo discutido durante a formação. Lembre-se que
moderar é agir com cuidado e respeito. E saber ouvir!

•

Deixe os materiais necessários às atividades arrumados e
prontos para o uso. De preferência em uma mesa próxima
de quem está conduzindo as atividades do momento.

•

Utilize a Introdução ao Processo Formativo como momento
para a apresentação do caminho construído até ali
(antecedentes), dos objetivos do curso e da metodologia a
ser utilizada;
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•

A introdução é também um momento

grupo confira se a documentação está acontecendo

importante para pactuação inicial de como o

de acordo com as ideias discutidas, evitam repetições,

trabalho será realizado (acordos de convivência,

permitem um rumo comum para o grupo e facilitam a

definição de duplas para registro e animação

tomada de decisões.

etc.);
•

•

•

Um bom instrumento metodológico para a

conter apenas palavras-chaves (uma ideia, um

Introdução ao Processo ou Percurso Formativo

cartão!). Estruture os cartões por blocos e utilize

é uma Exposição Dialogada com apresentação

títulos para organizar suas tarjetas. Não escreva em

em Power Point do percurso programático

tarjetas durante as discussões, dando as costas paras

dos 3 módulos e, de forma mais detalhada, do

as pessoas enquanto elas apresentam suas ideias.

Módulo 1.

Anote as ideias principais e depois construa com o
grupo seu painel. Ao final, todas as ideias anotadas

As apresentações em power point devem ser

devem ser lidas.

de fácil visualização, com pouco texto e ideias
centrais – e letras grandes. Cuidado para não

•

Durante o debate, faça perguntas (“O que isto

ficar cansativo! O ideal são 03 minutos por

quer dizer?”), mas devolva as perguntas para o grupo.

slide. Muitas informações, muitos gráficos

Sem respostas prontas! Construa o conhecimento

e muitas cores podem ser perigosos para o

com o grupo! O moderador trabalha com as ideias

entendimento. A apresentação em power-point

que são de um grupo específico e não altera, corta ou

deve ser sempre um apoio e não o protagonista

coloca ideias sem que todos concordem.

da conversa!
•

As letras precisam ser legíveis e as tarjetas devem

•

Com tarjetas previamente preparadas, monte a

As técnicas de visualização (tarjetas, flip charts,

programação de todo os momentos formativos

power point etc) permitem que se crie uma

fixando-a em local visível de forma que esteja

memória do trabalho, mantém o foco das

acessível caso seja necessário alterar ou

atenções durante o debate, permitem que o

reprogramar as atividades.
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•

•

Utilize “rodas de conversa” para momentos em

assunto. Lembre-se, turmas heterógenas

que seja necessário criar um espaço para diálogo

pensam e devem pensar diferente. Isso

e problematização de temas, socialização de

enriquece o processo formativo e traz

saberes e reflexões voltadas para a ação política;

soluções não pensadas quando discutidas de

formas de fixação de temas;
•

forma apropriada;

Utilize jogos de perguntas e respostas como
•

continuado, inicie os módulos refazendo

Utilize os diagnósticos elaborados por parceiros,

os acordos de convivência e fornecendo as

dados secundários sobre a região, como

informações sobre a organização do curso,

mapas e textos. Há muito material produzido

logística etc. Isso não é repetição, cada

pelos parceiros e nem sempre e necessário

momento formativo e independente e inter-

inventar a roda! Lembre-se disso! Valorizar os

relacionado ao mesmo tempo.

conhecimentos já produzidos e traduzi-los para
as logicas locais e o mais desafiador!
•

Propicie a formação de grupos de trabalho
seguindo critérios específicos, como, por
exemplo, afinidade geográfica. Assim, você pode
trabalhar o mapeamento dos elos da cadeia
de castanha, por exemplo, segundo o recorte
e contexto regional dos participantes que
compõem os grupos;

•

Quando tratar-se de um processo de formação

•

Nos momentos formativos continuados
sugerimos iniciar o encontro com dinâmicas
de para reaproximação do grupo, conhecidas
como dinâmicas de quebra-gelo. Lembrese que estamos formando pessoas de
diferentes regiões que não se veem há
meses! Importante reaproxima-las para que a
interação gere novos conhecimentos. Nesse
começo, pense em atividades integradoras,

Trabalhe com perguntas orientadoras ou

que resgatem a memória dos últimos

geradoras quando for necessário apreender os

módulos, das atividades entre os módulos e

diferentes pontos de vista sobre determinado

do cotidiano dos participantes.
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•

Para facilitar a apresentação de atividades

sua importância e eficácia para o alcance dos

realizadas durante os períodos não presenciais

objetivos do momento formativo. A explanação

sugerimos formar grupos de trabalho para

dialogada também serve para introduzir

finalização e revisão das apresentações dos

subsídios e pontos de vista da ciência ocidental

trabalhos realizados no período entre módulos.

visando a construção de novos conhecimentos e

Os participantes dos grupos devem socializar as

instrumentos.

atividades realizadas no período não presencial
para os participantes novos ou que não puderam

•

ferramenta para sensibilização dos participantes

participar dos momentos inter-módulos.
•

para o processo formativo. Nos dias de hoje há

Quando formos realizar apresentação de

uma abundancia de materiais audiovisuais sobre

trabalhos em grupo orientar os participantes a

diferentes temas que podem ser motivadores

definir previamente quem apresenta, o formato

quebrando “a dureza” de uma sala de aula,

de apresentação (cartaz, oral, PowerPoint) e

promovendo um momento de reflexão e trazendo

definir o tempo necessário de apresentação.

exemplos e experiências de outros contextos sem

Isso evita que a atividade dure muito mais

custos extras de intercâmbios, por exemplo.

tempo do que o previsto e auxilia no processo
de responsabilização e priorização durante
trabalhos em equipe.
•

Utilize o máximo de material audiovisual como

•

Testar metodologias consagradas sobre o tema
também se constitui como uma ferramenta
pedagógica importante além de gerar produtos

Algumas temáticas, como por exemplo

específicos sobre a realidade dos participantes.

introdução a conceitos básicos de economia,

Por exemplo, utilizar a metodologia Value Links

devem contar com um momento de explanação

para o mapeamento das cadeias de valor, não

dialogada. Isso também faz parte de uma

só produz diagnósticos apurados como também

formação participativa. Não e porque o formato

produz material para que as associações utilizem

se da como aula tradicional que não tenha a

em seus projetos futuros.
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•

•

Sempre priorize a apresentação de experiências

•

em curso, por meio da fala de suas lideranças ou

importante que estejam bem organizados e

de vídeos destas organizações. O intercâmbio

legíveis, pois eles são um ótimo recurso de

de experiências tem se mostrado uma eficiente

aprendizagem. Escolha previamente bons

ferramenta pedagógica além de construir redes e

mapas e explore com os participantes as

laços sociais duradouros.

variadas informações que esse instrumento
propicia. Se os participantes demandarem

Uma dica para trabalhar o tema mercados

levar os mapas para suas comunidades, o que

institucionais e políticas públicas de fomento à

é muito comum, não esquece de registrar os

produção e comercialização e utilizar a trajetória

resultados dos trabalhos para inserção nos

profissional de atores sociais, apresentação e

relatórios e produção de materiais futuros.

problematização de programas governamentais;
•

Se for trabalhar com mapas, é muito

Para o trabalho com livros ou publicações,
selecione previamente os trechos a serem
enfocados durante o módulo e estimule
os participantes a explorarem o restante
posteriormente, como complementação do
aprendizado. Se possível disponibilize publicações
e materiais para o público da formação. Para
tanto e necessário um planejamento prévio.
Por exemplo, se você gostaria de utilizar certa
publicação, sobre Legislação Sanitária de
determinada organização, entre em contato
com antecedência, faça a articulação necessária,
preveja a logística para o transporte do material
para enfim disponibilizar para os participantes.

•

Da mesma forma, valorize os mapas, desenhos,
esquemas e outros trabalhos produzidos
pelos cursistas, estimulando-os a colocarem
o máximo de informações neles e mostrando
o quanto esse recurso pode ser utilizado em
suas comunidades para discutir os modos
de vida internos como também ameaças e
pressões externas. Para tanto e necessário ter
a mão materiais para produção dos trabalhos.
Organizar uma caixa com materiais a serem
utilizados e muito importante (fitas, canetas,
folhas, cartolinas, lápis de cor, barbante e o que
mais for necessário).
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•

Não se esqueça de eleger uma “dupla de relatoria” e uma “dupla de
animação”. Isso garantirá que o registro seja feito no decorrer do
módulo e que a turma permaneça mobilizada para a realização das
atividades. Esse processo contribui para formar multiplicadores de
metodologias participativas e também divide as responsabilidades
entre os participantes do processo formativo. Também é interessante
ter responsáveis pela organização do espaço e organização do
material por exemplo.
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Dicas
logísticas!

Não menos importante do que as dicas pedagógicas
são as dicas logísticas. Para que possamos atingir
nossos objetivos, de construir saberes coletivamente
e desenvolver novas habilidades nos participantes
dos processos formativos e necessário um espaço
adequado para tal. O conforto e privacidade são aspectos
importantes em processos formativos longos. Segue um
conjunto de dicas que podem ajudar na organização dos
espaços de encontros formativos continuados:
•

Sugere-se que o espaço onde será realizado o evento
ofereça conforto, silêncio e ventilação suficientes para
garantir a concentração dos participantes;

•

Quando for o caso, de receber materiais como camiseta,
pasta, programação dedicar um tempo na programação
para tal e responsabilizar alguém da equipe para essa
função.

•

Sugere-se que o espaço onde será realizado o evento
ofereça salas de aula adicionais e/ou espaços ao ar livre
para realização de atividades em grupos de trabalho.

•

Sugere-se que o espaço onde será realizado o evento
ofereça condições de acústica. Se não for possível
sugere-se providenciar caixa de som e microfone para
exposições dos facilitadores e participantes.
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•

•

Sugere-se que o espaço onde será realizado o

Sugere-se que todos os materiais utilizados

evento ofereça condições de uso de tecnologias

durante as aulas sejam gravados em um só

de mídia, como exposição de vídeos,

computador, na área de trabalho, facilitando

apresentações de power-point e reprodução

assim o arquivamento do material em formato

musical.

digital e sua respectiva reprodução. Sugere-se
que haja um responsável para esse trabalho

Os papéis do moderador, facilitadores,

específico.

monitores, coordenação do curso, responsável
por logística, monitores, ouvintes e

•

•

Sugere-se que os materiais necessários

colaboradores deve estar definida e discutida

para a realização das atividades durante

antes do início do evento.

evento estejam prontos com antecedência
e devidamente organizados por dia (textos e

Quando possível disponibilizar aos

materiais de apoio).

participantes 1 mídia (DVD ou PenDrive) com os
materiais utilizados durante o Encontro (textos,

•

Sugere-se oferecer dentro de sala de aula uma

filmes, gravuras/figuras) e materiais de apoio

pequena mesa contendo café e água visando

necessários para a realização das atividades.

evitar saídas constantes de sala de aula.
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Módulo 01 –
Da Floresta à Comunidade
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Objetivos:

33

Fomentar discussões acerca da importância, papel

Temas
relacionados

e atribuições do participante do processo de

conservação da

formação.

biodiversidade,

por uma introdução, 04 blocos temáticos e 01

Nivelar entendimentos básicos necessários

contexto ambiental

prática entre módulos, conforme demonstramos

para a compreensão dos conceitos que compõe

global, histórico e

abaixo:

a temática Cadeia de Valor e seus respectivos

ocupação regional,

elos, visando levantar, junto aos participantes do

modelos de

processo formativo, as principais potencialidades

desenvolvimento,

Bloco 1 – História de ocupação regional e das

e gargalos a serem aprofundados em outros

economias locais

economias locais e regionais;

módulos presenciais e nas atividades inter-

e regionais,

Bloco 2 – Introdução aos conceitos básicos e

módulos.

sustentabilidade, uso

mapeamento das cadeias de valor;

Debater de forma qualificada as relações

Bloco 3 – Boas práticas de manejo dos produtos

envolvidas entre os elos da cadeia produtiva que

da sociobiodiversidade (seleções, mapeamentos,

percorre o caminho da Floresta à Comunidade,

técnicas e métodos de melhoria da qualidade dos

como a organização e o monitoramento da

produtos em diálogo com os conhecimentos e

produção e as boas práticas de manejo de

técnicas tradicionais);

produtos da sociobiodiversidade, visando a

Tema Principal
Introdução a Cadeia de Valor da Castanha do
Brasil: Da floresta à comunidade
A estrutura básica desse módulo é formada

Introdução ao processo formativo

Bloco 4- Organização social e monitoramento da
produção;
Práticas entre módulos 1.

melhoria da qualidade do produto agroextrativista.

sustentável de recursos
naturais, conceitos
básicos das cadeias
de valor (oferta,
demanda, lucro, preço,
escala, escoamento,
beneficiamento,
conceito de serviço,

Oferecer conhecimentos e experiências

organização

diversificadas sobre organização da produção

social e produtiva,

agroextrativista visando despertar análise crítica

monitoramento da

nos participantes do processo formativo.

produção).
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Vamos praticar?

BLOCO 1 (40 HORAS)
Introdução à cadeia
de valor da castanha do Brasil
31/07 a 04/08

Atividades sugeridas para o Módulo I
A seguir, apontaremos algumas das atividades que
foram desenvolvidas ao longo do Formar Castanha, no
Módulo 01. A ideia é fornecer exemplos práticos e didáticos

História da
ocupação
econômica da
Amazônia

A importância
das áreas
protegidas para
conservação da
biodiversidade

Ecologia da
castanheira

Cadeias de
valor da
sociobiodiversidade

para que você consiga replicar em sua comunidade o que
foi trabalhado ao longo do Formar Castanha.

BLOCO 2 (40 HORAS)

Exemplo de programação do Módulo 01

Intercâmbio Terra indígena
do Rio Branco
(05/08 a 07/08)

Veja que no exemplo ao lado foram realizados
03 blocos temáticos apenas. Isso pode acontecer
devido à reprogramações do curso, de acordo com as
necessidades locais.

Fortalecimento
institucional
Doa Txo

Boas práticas
de manejo da
castanha do Brasil

Organização
da produção

BLOCO 3 (40 HORAS)
Boas práticas de manejo e
organização social da cadeia
de valor da castanha do Brasil

Boas práticas
de manejo da
castanha do Brasil

Organização social
da cadeia de valor
da castanha
do Brasil
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Atividade

Atividade

Apresentação dos participantes

Pactuação de Convivência e
Papéis dos cursistas

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

•

•

Mapa de áreas protegidas da Amazônia (4m x 4m)
e tarjetas coloridas

Passo a passo:

Passo a passo
Oriente os participantes a se deslocarem ao mapa

Utilização de cartazes, pinceis, canetinhas e giz de cera

O pacto de convivência é um instrumento que permite ao grupo crie suas
próprias regras para o bom entendimento entre todos que compartilham a

que estará posicionado em sala de aula e localizarem

formação. Deve ser construído coletivamente, logo nos primeiros momentos

sua área protegida. Cada um deve se apresentar

de trabalho. Por exemplo, ao longo do 1º módulo do Formar Castanha, foram

(nome e instituição ou área protegida que está

pactuados os seguintes aspectos:

representando) e afixar um adesivo com seu nome e
instituição na área protegida no mapa.

•

Deixar o celular no silencioso

•

Evitar conversar paralelas

•

Respeitar a fala dos outros

•

Manter o local limpo e organizado!
Além do pacto de convivência você pode propor a escolha de uma dupla de

participantes para fazer i) o registro da discussão do dia anterior (“dupla de
relatoria”); e outra dupla com a função de fazer a ii) animação dos cursistas no
início das manhãs e tardes de trabalho de cada dia (“dupla de animação”).
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Atividade
Apresentação do Programa
de Formação

estrutura em blocos temáticos. Além disso, os instrumentos

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

“) também são socializados com os participantes. Esse momento e

•

Exposição dialogada com apresentação em Power
Point do percurso programático dos 3 módulos e,
de forma mais detalhada, do Módulo 1.

•

Deve ser apresentada a programação do módulo 1 e sua

formativos e metodologia a ser utilizada (“Como iremos trabalhar?

essencial para que todos entendem o conjunto de metodologias a
serem utilizadas. O método utilizado em cada uma das atividades
também se constitui como um conteúdo e sugere-se enfatizar isso
aos participantes para que os mesmos se munam de instrumentos

Com tarjetas previamente preparadas, pode ser

participativos quando os mesmos foram realizar as atividades

montada e exposta a programação de todo o

inter-módulos ou quando os mesmos forem coordenar momentos

1º Módulo, fixando-as em local visível durante

formativos em suas comunidades e instituições.

toda a realização do módulo, de forma que
esteja acessível, caso seja necessário alterar ou
reprogramar as atividades.

Passo a passo
Durante a apresentação da programação
do encontro formativo sugere-se apresentar
os antecedentes da iniciativa, linha do tempo
de concepção do programa, objetivos, público,
estrutura, abordagem metodológica, instrumentos
formativos e expectativas em relação ao papel dos
participantes da formação.
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Atividade
Mapeamento da cadeia de valor
da castanha do Brasil - discussão
detalhada de todos os elos e atores
da cadeia de valor
Deve ser estimulado o debate em torno do mapeamento
e desenho dos diferentes formatos da cadeia de valor da
Castanha-do-Brasil nas geografias do projeto.
Os grupos divididos contam cada passo dos elos relativos

Passo a passo
Sugere-se estimular o debate em torno do
mapeamento e desenho dos diferentes formatos da
cadeia de valor da Castanha-do-Brasil nas diferentes
geografias dos participantes do processo formativo.
Os grupos divididos contam cada passo dos elos
relativos à cadeia da castanha, pensando no recorte
da floresta para comunidade ||| da comunidade
para cooperativa/ atravessador: organização

à cadeia da castanha, pensando no recorte da floresta

social para a produção, coleta, escoamento,

para comunidade ||| da comunidade para cooperativa/

armazenamento, beneficiamento e comercialização.

atravessador: organização social para a produção,
coleta, escoamento, armazenamento, beneficiamento e
comercialização.
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Formação de grupos de trabalho seguindo critérios de
afinidade geográfica para trabalhar o mapeamento dos elos
da cadeia de castanha, segundo o recorte e contexto regional
dos participantes que compõem os grupos

•

Utilização de cartazes, pinceis, canetinhas e giz de cera

Como resultado cada grupo realiza o mapeamento
da cadeia de valor da castanha em sua região. Os
resultados realizados pelos grupos podem ser
finalizados em forma de cartazes.
Veja, abaixo, exemplos de mapeamentos
realizados no Formar Castanha:
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Resex
Unini / Coomaru

Covema

Resex
Capanã Grande

A COVEMA melhorou o preço
e a qualidade da castanha
em Manicoré

Não há muita interferência externa. As
distâncias são menores para a coleta
da castanha.

Do ponto de vista ambiental
não se vê muitos indivíduos
jovens de castanheira

A usina é organizada pela
origem da produção por
meio do livro caixa de
entrada e saída dos
produtos

Depois que foi criado a usina vários
castanheiros estão adotando boas práticas
e vendendo para a usina (Coomaru). Ainda
falta muita conscientização. O
atravessador facilita o trabalho do
castanheiro. Não é necessário armazenar.
O atravessador compra dos castanheiros
no porto da comunidade e vende para a
usina. A venda é feita na lata.

O castanheiro ﬁca no máximo 1
mês. A coleta é realizada por
homens e alguns jovens.
Passam de 8 a 15 dias, voltam
pra casa e depois voltam pro
castanhal. Não usa nenhum
equipamento de proteção

Falta governança dos dois
lados: da cooperativa e dos
cooperados. Nesse
momento existe uma
distância entre os
cooperados da Resex
Capanã Grande e a
cooperativa

Os castanheiros que vendem para usina
já estão fazendo seleção e
armazenamento na comunidade.
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Desde 2006 trabalhamos com
manejo e boas práticas. Quando
a associação perdeu o recurso
pararam de trabalhar. Há vários
galpões abandonados. A maioria
está nas terras indígenas. os
paios (que cobrimos com palha).
As boas práticas eram bem
adotadas e isso se perdeu

Se vender a castanha para
Manicoré espera para
embarcar no porto da
comunidade para no dia
seguinte estar vendendo na
cooperativa ou para um
atravessador na cidade.

Triângulo das Castanhas (Unini, Baixo Purus e Baixo Madeira)
TI Itixi Mitari /
ASSOAB
O atravessador coloca um
representante na aldeia
(balsa) de Boca do Acre e
Porto Velho
Os castanhais são muito
perto. A comunidade
consegue ir duas vezes por
dia no castanha
Na safra fazemos o paneiro
de olho grande para lavar
Entra na mata, limpa,
quebra e lava no paneiro

RDS Pigaçu /
ASSOAB
Chega na comunidade e
entrega para o atravessador
direto. Quando está
molhando enche a cabeça
(da lata) que é o desconto
que o atravessador pede.
Alguns castanheiros estão
secando para não precisar
dar desconto para o
atravessador.

Tem galpão de secagem mas
os castanheiros não
adotaram as boas práticas. Já
houveram capacitações, mas
como o atravessador paga o
mesmo valor os castanheiros
não animam

Limpa, junta durante toda a safra
(o que der para quebrar no
mesmo dia quebra ou acumula
para outros). Quebra direto no
chão. No momento da quebra
faz-se a primeira seleção
Primeiro transporte em
sacos, paneiros ou peras
(paneiro feito de palha) e leva
para margem de lagos e
igarapés. Alguns usam caçapa
de plástico e outros lavam
dentro da canoa. Boa parte
usa paneiros com olho maior
para facilitar a saída do sujo.
Nesse momento faz-se a
segunda seleção. Poucos
levam cara lavar na
comunidade

Transporte para comunidade: ou em
sacos ou a granel dentro da canoa.
Muitas vezes o castanheiro já está
endividado e já entrega a castanha do
porto na comunidade. Os que não
negociaram com o atravessador
esperam um aparecer.
Guardam dentro de sacos, dentro ou
embaixo das casas ou nos ﬂutuantes.
A minoria enxuga, ensaca e guarda
em sacos para aguardar o
atravessador chegar. Normalmente é
um patrão maior e o preço é menor
Uma pequena parte começou, em
2016, levar a castanha para usina em
Barueri. O propósito é esse trabalho
ser ampliado. Menos de 10% da
produção da reserva chega na usina.
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Atividade
Jogos de Perguntas e Respostas
sobre Conceito de Cadeias de Valor

cor das tarjetas distribuídas. Em duplas opostas,

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

moderadora e responder à pergunta realizada pelo

•

Explanação Dialogada por meio de apresentação
em Power Point

•

Utilização de cartazes, pinceis, canetinhas
e giz de cera

Passo a passo:
Utilizamos essa atividade para fixar os conteúdos
relativos a uma explanação dialogada sobre
o tema “Introdução aos Conceitos de Cadeia
de Valor”. O facilitador ministrou uma aula em
PowerPoint, bastante ilustrativa e didática e
preparou previamente um conjunto de perguntas
especificamente sobre o que apareceu em sua
apresentação.
O facilitador distribuiu um conjunto de
informações qualitativas e quantitativas que
compuseram a apresentação realizada em
PowerPoint.

A turma e dividida em 2 filas, de acordo com a

os participantes devem bater na palma da mão da

facilitador. Cada time vai ganhando pontos de acordo
com as respostas corretas.
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Atividade
Trabalho em grupo sobre boas
práticas de manejo da castanhado-Brasil

o mais importante foi a reação dos participantes em
relação ao conjunto de Boas Práticas disseminados
e divulgados e quais realmente são as boas práticas
implementadas na pratica pelas comunidades.
O objetivo da atividade e apreender, junto aos

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

participantes, quais as vantagens e desvantagens

•

Explanação Dialogada por meio de apresentação

da adoção das boas práticas e não apenas a simples

em Power Point

transmissão de conhecimentos prontos.

•

Formação de Grupos de Trabalho por afinidade

Após a explanação, a turma pode ser dividida em

geográfica para identificar quais são as boas

grupos por afinidade geográfica para representar

práticas utilizadas por cada grupo, comunidade,

com cartazes quais as boas práticas são realmente

área protegida nos elos da Coleta, Escoamento e

empregadas em suas comunidades.

Armazenamento

Passo a passo
Para trabalhar o tema das boas práticas sugerese preparar uma explanação dialogada em tarjetas,
cartazes ou PowerPoint, desde que seja o mais visual
possível. Há muito material disponível sobre as boas
práticas de manejo da castanha e cada facilitador
deve se preparar com antecedência para realização
da apresentação. Na experiência do Formar Castanha

Exemplos de resultados das discussões realizadas
no Formar Castanha estão dispostos a seguir:
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Lábrea (Grupo
Médio Purus / Ituxi
Ficam de 3 a 4 meses dentro
da mata. Inicia em novembro
já juntando as castanhas. O
escoamento é muito difícil.
Os castanheiros vão de canoa
pequena e andam muitos
quilômetros para chegar aos
castanhais. Vendem a
produção em latas.
A logística difícil faz com que
os castanheiros acertem com
os atravessadores primeiro.

Faz a limpeza do castanhal,
coleta e amontoa
Faz a quebra na mata
Lava no paneiro para um igarapé
pequeno, ensaca e coloca em um
paiol descartável (com pequenas
madeiras no local)
Leva o igarapé maior que tem
cachoeiras e espera (ou o atravessador)
ou o transporte para levar para a
cidade. As vezes espera dias até
aparecer transporte

Tem várias cachoeiras (a
castanha ﬁca 2-3 dias em cima
das pedras). Falta
infra-estrutura (não tem
barracão). As cachoeiras
diﬁcultam muito a logística

Leva para a cidade e vende para
cooperativa ou ipara patrão ou
atravessador
Vende para o atravessador na
própria cachoeira

Boas práticas de Manejo da castanha - Médio Purus
Grupo
Boca do Acre
Boca do Acre: Não é
realizado Boas Práticas.
Não há diferença no
preço e não há incentivo
para os castanheiros
adotarem as boas
práticas. Vende em latas.

Em todos os grupos o
atravessador tem um papel
importante. A dependência
do patrão é considerada alta.
Não estão negociando com a
cooperativa.

Grupo
Caititu e Paumari
É realizada algumas boas
práticas na TI Caititu
Coleta e quebra
(sem boas práticas)
Seca no paiol
Ensaca e leva para o
transporte (ﬂuvial / terrestre)
Venda: Leva para o
atravessador ou cooperativa
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Após o debate em torno da dinâmica de adoção
ou não de boas práticas nos grupos, o debate passa
a se dar na plenária e a discussão deve girar em
torno de quais medidas e ações de boas práticas
seriam “ideais” e que poderiam ser tomados como
práxis. Sugere-se ser elencados pontos referentes
as boas práticas já realizadas pelos participantes,
bem como aqueles que aprendidos ao longo do
Módulo 1, nos seguintes elos: coleta, escoamento
e armazenamento. O resultado final deve ser um
conjunto de ações debatidas e indicadas pelos
participantes, que configurarão um quadro real
e pragmático da realidade dos participantes em
relação ao emprego objetivo das boas práticas. O
exercício resultou em outro produto do Coletivo
Semear Castanha que e o Cartaz “Boas Praticas
na Pratica” fruto da discussão e debates coletivos
entre os participantes do Formar Castanha
sobre as praticas realmente adotadas pelas suas
comunidades.
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Atividade
Avaliação Que Bom, Que Pena,
Que tal?

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
Montagem de painel coletivo com as perguntas
orientadoras (“Que bom!!!”, “Que pena...”, “Que tal?”).

Há um grande numero de dinâmicas participativas
para realizar a avaliação de meio termo de processos
de formação continuada. Sugerimos avaliações

Passo a passo
De forma livre e espontânea todos os

rápidas, simples e dinâmicas de forma que todos

participantes opinam e o debate em plenária em

tenham a possibilidade de falar e sistematizar de

torno dos pontos positivos, negativos e daquilo que

forma sucinta suas opiniões. Também sugerimos

poderia ser empregado e revisto para o modulo

fugir das avaliações livres que tendem a enfatizar

subsequente do processo de formação. Sugere-se

apenas os elogios ao evento. O mais importante em

distribuir 3 tarjetas de cores diferentes para que cada

uma avaliação dessa natureza e apreender as criticas

participante para que o mesmo responda as três

e sugestões de melhorias para que a coordenação

perguntas orientadoras da dinâmica de avaliação.

do processo formativo possa realizar adequações

O resultado das falas e tarjetas e sistematizado em

necessárias e realmente monitorar a implementação

um cartaz para que todos consigam visualizar o

do percurso formativo. Deve-se incentivar a centrar a

resultado da avaliação. E importante que se realize

avaliação em questões de conteúdo e de interação e

uma fala de sistematização da avaliação como um

participação dos cursistas, didática dos facilitadores e

todo observando os pontos mais levantados e que

temas passiveis de serem monitorados e melhorados

carecem de maior discussão.

ao longo do processo.

Que Bom!

Que Pena...

Que tal?
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Atividades Inter Módulos 1
as cooperativas e associações e as ações de

As atividades inter-módulos foram pensadas
de forma a implementar alguns conhecimentos

promoção da cadeia de valor da Castanha do

adquiridos durante o modulo 1 e se preparar para o

Brasil em seus territórios

modulo subsequente. Portanto a atividades descritas

•

As informações levantadas serão importantes

abaixo tiveram o objetivo de sensibilizar a comunidade,

para as ações de intervenção que serão

disseminar as informações intercambiadas durante o

pensadas e implementadas pelos grupos de

momento presencial e coletar informações uteis para

trabalho ao longo do curso. Os resultados

discussões a serem realizadas no Modulo 2.

da tarefa serão compartilhados ao início do
segundo módulo.

As seguintes orientações foram socializadas com os
participantes do processo formativo:
Objetivo das atividades inter-módulos:
•

Com o objetivo de criar uma ligação entre
os módulos e aprofundar os conhecimentos
produzidos, a realização das tarefas entre os
módulos são fundamentais. Elas permitem, entre
outras coisas, se preparar para o módulo seguinte
de modo qualificado.

•

No caso das atividades previstas entre o
primeiro e o segundo módulo, o objetivo é
reunir informações sobre as comunidades,

•

Utilize atividades e ações que já estarão
acontecendo em sua área para desenvolver as
atividades propostas para as atividades intermódulos.
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Atividade 1: Compartilhando informações
Participe de uma reunião e/ou conversa em sua

Atividade 3: O rumo da Castanha
Proponha uma discussão crítica em sua comunidade

comunidade, aldeia, associação, terra indígena, unidade

ou na comunidade em que você atua sobre onde se quer

de conservação ou setor de trabalho, na qual você vai

chegar com a atividade da Castanha do Brasil (segurança

relatar o que foi realizado no primeiro módulo do curso,

alimentar? Geração de renda? Valorização cultural?

os conhecimentos que foram adquiridos, os materiais

Manutenção da floresta em pé? Até que elo da cadeia

que foram trabalhados e as dinâmicas que foram

queremos chegar?

feitas. Enfim, compartilhe os resultados desse nosso
aprendizado inicial e registre as questões, dúvidas e
comentários dos participantes. Documente essa reunião
com fotos e lista de presença, e (se possível) registre uma
breve ata dessa atividade (ou peça a alguém que colabore
com isso), e traga esse material para compartilhar no
próximo módulo.

Atividade 4: Levantamento dos custos de produção da
castanha do Brasil
Considerando as ações de promoção da cadeia de Valor
da Castanha do Brasil nas terras indígenas e unidades de
conservação, procure preencher a tabela em anexo com o
máximo de informação disponível.

Atividade 2: Validação dos gargalos identificados
A partir dos exercícios de mapeamento da cadeia de
valor da Castanha do Brasil e de identificação de gargalos
de cada elo da cadeia, valide e complemente, junto a sua
comunidade as informações produzidas no módulo 1.
Identifique, com os castanheiros de sua comunidade
ou da comunidade que você atua os gargalos mais
importantes para receber intervenções por meio das
ações dos grupos de trabalho.

Elo da cadeia de
valor
Organização Social
Para Produção

Boas práticas de
manejo

Armazenamento e
comercialização

Quem
participa?

Quanto
tempo gasta?

O que
precisa?

Quanto
custa?
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Atividade 5: Banco de assessorias
1. Identificar em sua comunidade ou em seu
órgão pessoas que possuam habilidades e
competências em relação a cadeia de valor da
Castanha do Brasil para compor o “Banco de
Assessorias em Cadeias de Valor Sustentáveis
da Amazônia” e faça a inscrição na ficha
distribuída no primeiro módulo.
2. Identifique em sua comunidade 01 demanda
de capacitação para melhorar a cadeia de valor
da Castanha do Brasil para receber a assessoria
por meio do banco que estamos criando.

Sugestões
Prepare-se para no próximo módulo trazer
materiais e elementos para o nosso trabalho no
curso. Junte informações que considere interessante
sobre custos de produção, gargalos da cadeia de
valor, formas de comercialização entre outras que
possam ajudar nas discussões sobre o próximo elo
da cadeia que iremos trabalhar
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Modulo 2
Da comunidade à comercialização
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Tema principal
Relações entre comunidades e a comercialização
da produção
A estrutura básica desse módulo é formada por
06 blocos temáticos e 01 prática entre módulos,
conforme demonstramos abaixo:
Bloco 1 – Escoamento da produção, escala,
formação de preço (oferta, demanda, preço,
lucro, capital de giro).
Bloco 2 – Linhas Crédito e fomento
Bloco 3 – Marcos regulatórios, exigências
sanitárias, tributos
Bloco 4 – Repartição de benefícios e
salvaguardas

Objetivos
Discutir as relações envolvidas entre os elos da
cadeia de valor da castanha do brasil que se dão
entre os produtores-coletores (comunidades)
e os intermediários (associações, cooperativas,
atravessadores),
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Temas
relacionados:
Escoamento da
produção, escala,
formação de preço
(oferta, demanda,

Discutir seus gargalos, limitações,

preço, lucro, capital de

potencialidades e ferramentas existentes para

giro), Linhas Crédito

aprimoramento da cadeia

e fomento, Marcos

Discutir e valorizar modelos que incentivam a
manutenção dos modos de vida tradicionais e
da floresta em pé.

regulatórios, exigências
sanitárias, tributos,
Repartição de benefícios
e salvaguardas,
Mercados (redes
de comercialização,
modelo de negócios,

Bloco 5- Mercados (redes de comercialização,

economia solidária,

modelo de negócios, economia solidária,

mercados institucionais,

mercados institucionais, mercado varejista).

mercado varejista),

Bloco 6 – Governança nas cadeias de valor
(redes interinstitucionais, pesquisa e tecnologia,
gestão de conflitos).
Práticas entre módulos 2

Governança nas cadeias
de valor (redes interinstitucionais, pesquisa
e tecnologia, gestão de
conflitos).
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Vamos praticar?
Atividades sugeridas para o
Módulo II
Da mesma for que no módulo anterior,

e porque continua nesse trabalho. O parceiro deverá
ouvir e fazer as anotações. Enquanto um fala o outro
deve anotar e não deve fazer perguntas ou intervir.
Sugere-se organizar a turma em grupos de 5 a 6

apontaremos algumas das atividades que foram

pessoas. Peca para que cada um do grupo conte o

desenvolvidas ao longo do Formar Castanha, no

que seu parceiro relatou. O grupo deve eleger um

Módulo 02. A ideia é fornecer exemplos práticos

relator que sistematize os principais pontos das

e didáticos para que você consiga replicar em sua

diferentes histórias. O grupo, após a socialização

comunidade o que foi trabalhado ao longo do

das histórias, deve redigir uma carta à sociedade

Formar Castanha.

explicando porque o trabalho com a castanha tem
diferentes valores e é importante garantir o seu

Atividade Dinâmica de reencontro

fortalecimento e continuidade. Após o término da

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

restante da turma.

•

Utilização de cartazes, pinceis, canetinhas e giz
de cera

Passo a passo
O facilitador orienta os participantes a se dividirem
em duplas. Cada participante da dupla terá 5 minutos
para contar para o parceiro porque se envolveu na
atividade da castanha, quais foram suas motivações

redação das cartas, o grupo lê sua mensagem para o

Veja alguns exemplos das cartas elaboradas no
Formar Castanha:
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Grupo 1 – Rondônia

Grupo 2 – Médio Purus

Novo Airão, 31 de Outubro de 2017.

Novo Airão, 31 de Outubro de 2017.

Nós, povos da floresta que vivemos e lutamos para
assegurar a manutenção de áreas protegidas como, as
reservas extrativistas e terras indígenas do Estado de
Rondônia, estamos unidos numa rede de parceiros que
pretende desenvolver habilidades e capacidades de gestão,
planejamento e organização da cadeia de valor da castanha,
por meio da troca de experiências e conhecimento técnico/
tradicional.
Acreditamos que o extrativismo pode ser uma forma
sustentável de geração de renda, manutenção da floresta e
dos modos de vida tradicionais, bem como a estratégia da
permanência dos jovens em suas unidades/territórios.
Exigimos respeito, à integridade dos nossos territórios, à

Prezada Nação Brasileira,
Nós indígenas, extrativistas e apoiadores da Amazônia,
reunidos no II Módulo do Formar Castanha viemos
manifestar que é pela importância do conhecimento, da
organização social, fortalecimento institucional que estamos
lutando para manter nossos modos de vida, manter a
floresta em pé e superar desafios a nós colocados pela
política atual.
Por isso exigimos respeito, apoio, reconhecimento e
proteção por tudo que foi e vem sendo construído pelos
povos da floresta. Nós estamos, com muito esforço,
atuando em rede formada por extrativistas, indígenas,
órgãos públicos e sociedade civil e repudiamos os recentes

nossa cultura, o reconhecimento das nossas representações

ataques a todo o nosso trabalho, de maneira cruel e

políticas e sociais (associações).

violenta, tanto no âmbito das leis, quanto nas ações da

Pedimos aos órgãos e a sociedade em geral maior
responsabilidade e compromisso com a vida humana e
com a floresta.

sociedade contra a floresta e seus povos.
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Grupo 3 – Triângulo das Castanhas
Novo Airão, 31 de Outubro de 2017.
“Sou filho da OPAN e luto pelos indígenas desde o berço”.
“Sou extrativista, filho da floresta, a Amazônia precisa de mim”.
“Sou extrativista e preciso da floresta em pé”.
“Sou extrativista da RESEX Ituxi e lutaremos sempre pelo nosso
modo de vida na floresta”.
“Sou extrativista, eu, minha mulher e meu filho vivo dos recursos
que a floresta nos oferece, por isso, preciso da floresta saudável”.
“Sou jovem, vi meu pai trabalhar. Não perco as esperanças e por
isso vou lutar”.
“Sou mulher e defendo a minha floresta como filho”.
Agradecemos primeiro lugar a Deus e a natureza que Ele
criou, amigos ribeirinhos, indígenas, populações tradicionais e
quilombolas. Agradecemos a natureza por tudo o que ela nos
oferece, fauna, flora, seus recursos aquáticos, o ar saudável que
respiramos e a água pura que bebemos. Devemos respeitar a
natureza, pois o que mais vale é uma floresta viva. Todos lutamos
por uma floresta em pé. Dizemos NÃO ao desmatamento, NÃO a
mineração, as hidrelétricas, a monocultura, aos agrotóxicos, NÃO a
violência no campo, NÃO a corrupção, NÃO a poluição.
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Atividade
Gargalos da produção da
castanha nas comunidades

tema e façam suas anotações em cartazes, para

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

apresentam o resultado de seus trabalhos e os

•

Grupos de Trabalho e Perguntas Orientadoras.

•

Utilização de cartazes, pinceis, canetinhas e giz de
cera e flip-chart para sistematização dos debates.

Passo a passo
Cada grupo responderá uma das seguintes
perguntas orientadoras:
- Quais os principais gargalos da produção da
castanha em sua comunidade no que se refere
a organização da produção?
- Quais os principais gargalos da produção da
castanha em sua comunidade no que se refere
a coleta e formação do estoque?
- Quais os principais gargalos da produção da
castanha em sua comunidade no que se refere
a comercialização da produção?

Dê um tempo para que os grupos debatam o

apresentação na plenária. Ao final, os grupos

resultados comentados e debatidos.
Da mesma forma, você pode conduzir trabalhos
em grupo para discutir os gargalos da produção
nas cooperativas e usinas utilizando as perguntas
orientadoras abaixo:
- Quais os principais gargalos da produção
da castanha em sua organização no que se
refere a organização interna e gestão do
empreendimento?
- Quais os principais gargalos da produção da
castanha em sua organização no que se refere
formação do estoque (compra da castanha,
relação com as comunidades)?
- Quais os principais gargalos da produção
da castanha em sua organização no que se
refere a venda da castanha (contratos, preços,
impostos)?
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Atividade
Sistematização dos Gargalos
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Grupos de Trabalho e Perguntas Orientadoras.

•

Utilização de cartazes, pinceis, canetinhas e giz de
cera e flip-chart para sistematização dos debates.

Passo a passo
De acordo com tudo o que foi discutido, devese apontar os principais gargalos mencionados
durante as apresentações dos grupos. Existem dois
tipos de gargalo: *Na ponta: (organização social,
associativismo, sensibilização dos castanheiros para
as boas práticas) e *Na comercialização: comunidadeusina/concorrência com os atravessadores
(distância, concorrência da castanha não manejada,
infraestrutura, escoamento, atravessador).
Abaixo, a representação sistematizada dos
principais gargalos:
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Captação de
recurso
Falta de capital de giro
antes da safra

Gestão das
CooperatiVas

Gestão
Dinheiro

Administração comunitária
dos bens comunitários

Pessoas
Organização social

Empoderamento econômico
do atravessador

Organização safra
(venda coletiva)

Falta de capital de giro
Venda pulverizada
(É um problema ou não?)

Venda individualizada

Venda pulverizada
(É um problema ou não?)

GargaLos ForMar Castanha
Falta de:
Autonomia econômica
dos empreendimentos
Subsídio da produção

Papel social do mercador
O que importa na ponta
não é $ e sim a mercadoria
As vezes o atravessador é
um mal necessário

Oscilação do preço
Comercialização
muito diversa
Formação dos preços
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Atividade
Construindo conceitos sobre
Economia

estratégias e ferramentas de resolução dos gargalos

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

cotidianos para exemplificar.

•
•

Grupos de Trabalho e Perguntas Orientadoras.

sobre o significado de conceito e utilizar exemplos

Distribuir para grupos de, no máximo 5 pessoas,

Conceitos:

3 tarjetas com conceitos a serem desenvolvidos,

Preço, Lucro,

debatidos e sistematizados pelos participantes.

Oferta, Demanda,

Distribuir pequenos textos (de acordo com os

Custo de Produção,

Utilização de cartazes, pinceis, canetinhas e giz de

conceitos distribuídos) para leitura coletiva e discussão

Escoamento,

cera e flip-chart para sistematização dos debates.

entre os participantes visando subsidiar a construção

Benefícios,

do conceito. Orientar os grupos e elaborar os conceitos

Economia, Mão

a partir do diálogo entre a realidade local e a leitura

de Obra, Estoque,

dos textos e redigi-lo da forma mais simples possível.

Depreciação,

Exposição dialogada com utilização de tarjetas e
fotos em power point.

•

levantados. Deve ser feita uma explanação rápida

Passo a passo
Você pode fazer um breve debate a partir do
levantamento dos gargalos realizados pelos grupos
de trabalho e lançar a pergunta (em flip-chart ou
tarjetas):
O que precisamos para superar esses gargalos?
Utilize a pergunta para introduzir a dinâmica de
construção coletiva e participativa de conceitos. Leve
para a turma a necessidade de alinhar conceitos
e somar conhecimentos da ciência ocidental,
principalmente da economia, para construção de

Cada grupo irá apresentar o conceito (um por
um). A cada conceito a turma deve ser questionada
sobre duvidas e complementações. Nesse momento
podem ser aportados conteúdos que não apareceram
no resultado do grupo de trabalho e utilizados
exemplos cotidianos para fixação do conceito. As
complementações podem ser feitas no próprio cartaz
produzido pelo grupo. Ao final da apresentação dos
grupos teremos um varal com conceitos que serão
utilizados durante todo o processo formativo.

Consumo.

Guia do Formador Castanheiro
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Atividade
Mapeando as relações entre
atores que atuam na Cadeia
da Castanha

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

de afinidade geográfica;
•

Para realizar o mapeamento das relações em
torno da cadeia de valor da Castanha do Brasil
nos territórios contemplados pela formação

Formação de grupos de trabalho seguindo critérios

Uso de tarjetas e flip-chart.

Passo a passo
Distribuir um conjunto de tarjetas redondas coloridas

utilizamos uma metodologia denominada Diagrama

para os grupos previamente divididos (nesse caso

de Venn ou Diagrama das Bolas. O Diagrama de

dividimos por município) visando ilustrar as relações

Venn ou Diagrama das Bolas e uma metodologia

lógicas entre dois ou mais conjuntos de itens. Muitas

participativa utilizada para identificar o grau de

vezes, servem para organizar graficamente as coisas,

envolvimento e de importância dos órgãos públicos,

destacando como os itens são semelhantes e/ou

instituições privadas, grupos comunitários, ONGs,

diferentes. No caso, o Diagrama de Venn nos permite

projetos, programas e as relações entre eles. Serve

entender como são as relações entre as comunidades

para comparar, avaliar, verificar a competição, a

e os diferentes parceiros no trabalho com a castanha.

complementaridade entre os trabalhos por elas

Após a apresentação dos grupos realizar um debate

desenvolvidos no local. Ao estabelecer essas

sobre as diferentes inter-relações entre os diferentes

relações, se compreende o quanto a comunidade

atores envolvidos na Cadeia da Castanha do Brasil

se sente próxima ou distante das entidades

nos diferentes municípios. Veja exemplo do que foi

comparadas.

realizado no Formar:
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Atividade
Desenhando Estratégias de
Comercialização da Castanha
do Brasil
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Diálogo entre cursistas e facilitador em formato
“Roda de Conversa”;

•

•

Passo a passo
Sugere-se que o moderador estimulo o debate
de forma que todos os participantes tenham
oportunidade e falar. Para tanto e interessante
fazer provocações relativas a qualidade de vida,
geração de renda, conservação da biodiversidade e
sustentabilidade da atividade no tempo e espaço.
Nesse tipo de atividade e muito importante

Trabalho em grupo para a formulação de

sistematizar as ideias centrais (com a ajuda de

perguntas;

tarjetas) as diferentes possibilidades e os caminhos

Uso de tarjetas e flip-chart.
Essa atividade foi pensada para estimular o

que os castanheiros, por vontade própria, poderão
trilhar. Exponha o leque de opções existentes na
comercialização da castanha. Dialogue sobre a

debate sobre o que grupo anseia com o trabalho

comercialização e apresente o “caminho da castanha”

de consolidação da Cadeia de Valor da Castanha do

no processo de comercialização.

Brasil. Sugerimos utilizar a pergunta orientadora:

Veja, abaixo, a sistematização feita pelo facilitador
no Formar Castanha:

“Onde queremos chegar com o
trabalho com a castanha? “
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Castanha
in natura

O que
queremos?

Mercados Sociais:
Benefícios para a
comunidade

Atravessadores

Justo
Mercado
Nacional

Orgânico

Mercado
Capitalista

Exportação

Aldeia/
comunidade

Levar a
indústria na
base (rodada
de negócios

Local

Negociações
diretas
baseadas na
transparência

O tributo é
pago pelos
castanheiros

Papel
prefeitura:
Melhoria das
estradas,
infraestrutura

Informal

In natura

Até onde
queremos chegar?

Individual

Coletivo

CPF, CNPJ
(MEI)

Associação,
cooperativas,
empresa

IBAMA dá licença
para construir
usina. ICMBio
complementa a
licença

Viabilidade

Benefício
Lucro

Merenda
escolar

Frete
(transporte da
comunidade
para a usina)
Estadual

Não pagar
preço melhor
(25% a mais) do
$ do mercado
Preço

Amêndoas
Regional

Derivados

Derivados,
óleos,
farinha

DRY

Nacional

Internacional

Mercado local /
Empresas
sudeste

Compras
antecipadas

Formal
Institucional
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Atividade
Desenvolvendo a temática de
Crédito e Fomento (Fundos
Rotativos, Empréstimos,
Responsabilidade Social de
Empresas, Financiamento a
fundo perdido)
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Exposição dialogada com utilização de tarjetas e
fotos em power point.

Passo a passo
Sugerimos dividir essa temática em dois momentos
levando-se em consideração a complexidade do tema. Em
um primeiro momento faça pode fazer uma apresentação
dos diferentes esquemas e formatos de crédito e fomento
(sugerimos apresentação em tarjetas e esquemas
previamente preparados, com facilitação gráfica).
Posteriormente, com o conteúdo visualmente acessível
aos participantes, promova um debate em plenária.
Sistematize o debate em flip-chart e confirme com a turma
os pontos levantados no debate.
Depois, divida a turma em grupos de trabalho para

•

Trabalho em grupo.

•

Tarjetas previamente preparadas, papel

várias linhas de crédito diferentes (edital de projeto,

madeira, pinceis, materiais elaborados com as

inscrição em financiamento, chamada pública) e solicite

comunidades fictícias, materiais sobre as linhas

que selecionem aquela que mais interessa. Assim,

de crédito.

peça que o grupo elabore uma pequena proposta para

realizar uma atividade prática. Distribua para cada grupo

uma comunidade (distribuir também contexto de uma
comunidade fictícia ou incentive que usem suas próprias
realidades). Solicite que apresentem para a turma apenas
a linha de credito escolhida e o porquê da escolha e as
dificuldades que tiveram na elaboração da proposta.
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Atividade
Mesa redonda sobre Vantagens e
desvantagens da certificação
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Mesa redonda.

•

Sistematização das apresentações em power point
e flip-chart.

•

Uso de tarjetas.

Passo a passo
Convide especialistas e promova uma mesa
redonda sobre vantagens e desvantagens da
certificação de produtos florestais para as
comunidades e para os consumidores. Após
explanação dos palestrantes abra o debate
em plenária. Certifique-se de convidar atores
heterogêneos (especialistas de universidades,
gestores de órgãos certificadores, lideranças
comunitárias que possuem produtos certificados e
gestores governamentais). Para promover o debate
abra inscrições para rodadas de 3 perguntas ate o

tempo disponível se encerrar. O moderador deve
sistematizar o conjunto de perguntas em flip-chart e
utiliza-lo para o fechamento do debate
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Atividade
Teia de avaliações
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Rolo de barbante.

Passo a passo
Oriente o grupo a se posicionar em círculo.
Entregue para um dos participantes um rolo de
barbante. O participante faz uma breve avaliação das
apresentações e joga o rolo de barbante para outra
pessoa. O próximo a receber o rolo de barbante
fará a mesma coisa até que todos os participantes
tenham feito suas avaliações e o círculo se tornará
uma teia de barbante entrelaçado. Faça uma fala
final sobre o intercâmbio de saberes e rede de
conhecimentos que está sendo construída por meio
da formação, fazendo analogia a dinâmica.
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Orientações para atividades
entre módulos 2
Atividade 1 - Voltando para a Comunidade
•

Informar a comunidade sobre o que foi

Atividade 3 – Pesquisa-Ação (Atacando um Gargalo)
•

trabalhado durante o 2º módulo
•

Se possível tirar fotos, passar lista de presença,

dos gargalos verificados
•

fazer memória/relatório

Atividade 2 - Custo de Produção
•

Uma das atividades inter-módulos tem como
objetivo o exercício de “custo de produção”
(nesse caso o exercício é individual, cada um fez
o seu)

•

Posteriormente, aplicar o exercício de formação
de preço para uma comunidade, grupo de
castanheiros, (agora é pra fazer no coletivo)

Escolha individual ou em grupo para atacar um

Colocar em prática uma estratégia de
intervenção para o gargalo escolhido

•

Sistematizar a pesquisa-ação em um documento
contendo:
1. Título
2. Nome da área protegida, da comunidade em
que a atividade ou pesquisa foi desenvolvida
data
3. Descrição da fase de planejamento da
atividade
4. Descrição da fase de realização da atividade
5. Lições aprendidas e Resultados
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Atividade 4 - Estratégia de Comercialização
•

Cada grupo ou pessoa deve criar uma estratégia

Atividade 5 - Usando o Conhecimento Aprendido
•

de comercialização da castanha para safra
2017/2018
Exemplos:
– Se irá vender para cooperativa, atravessador,
PNAE ou PAA
– Se irá vender a produção de um grupo, da sua
família, individual
– Por qual valor pretende vender sua produção
etc.
•

A tarefa seria pensar, implementar e fazer um
balanço se conseguiu executar, quais foram os
erros, aprendizados em relação a estratégia de
comercialização escolhida. A sistematização da
atividade pode ser feita por meio de pequenos
vídeos ou áudios gravados no celular.

Como aprofundar a relação entre castanheiros e
as usinas/ cooperativas;

•

Temática de “Redes” (o que é, como funciona);

•

Produção e Uso do Conhecimento adquiridos
durante o curso;
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Módulo 3 –
Do fornecedor ao consumidor
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Tema
Comercialização (dos intermediários para a

Blocos temáticos
O terceiro módulo presencial será composto por

71

Seminário
Final

indústria e comércio e para o consumidor final)

03 blocos temáticos e 01 seminário final.

Co-realização

Bloco 1 – Modelos atuais e hegemônicos: Mercado

dos resultados

interno x mercado externo, Varejo x Atacado,

dos projetos de

Agregação de valor x Discurso da sustentabilidade,

extensão/pesquisa

entendimentos dos setores varejista – giro pronto,

ação dos grupos de

gestão de prateleira, exposição e atacadista),

Discutir as relações envolvidas entre os

trabalho formados

Marketing, desenvolvimento de produto, embalagem;

elos da cadeia de valor da castanha do

no Módulo 1 visando

Como as empresas pensam, Agregação de Valor

Brasil que se dão entre os intermediários

intervenção e/

(Origens Brasil + Selo Orgânico);

ou reflexão sobre

IMAFLORA

Objetivos

(associações, cooperativas, atravessadores)
e os consumidores finais, passando pela
indústria e comércio, seus gargalos, limitações,
potencialidades e ferramentas existentes para
aprimoramento da cadeia e valorização de
modelo que incentivam a manutenção dos
modos de vida tradicionais e da floresta em pé.

Bloco 2 – Modelos alternativos e sustentáveis:
Consumo consciente, Certificações (orgânica, origem,
autocertificações), Responsabilidade socioambiental
de empresas; Slow Food, CSAs, Mercado orgânico;
o papel do consumidor na cadeia (influência),
desafios do acesso à mercados diferenciados, como
funcionam a cabeça e o coração do consumidor
(como engajá-lo?)
Bloco 3 – Arranjos institucionais e possibilidades de
verticalizaçãoo das relações entre elos das cadeias
(rodadas de negociações, etc).; arranjos institucionais
(volume + qualidade + preço)

Apresentação

a consolidação
e melhoria das
relações entre elos
da cadeia de valor da
castanha do Brasil e
encaminhamentos
das intervenções
e projetos de
Pesquisa-Ação por
elo da cadeia da
castanha.

Guia do Formador Castanheiro

Vamos praticar?
Atividades sugeridas para o Módulo III

Atividade
Dinâmica de Abertura
e reencontro
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Dinâmica de se apresentar e contar uma história
com o palito de fósforo aceso
Faça uma roda com os participantes. Segurando

um palito de fósforo aceso, cada participante
relata alguma ação desenvolvida durante a safra
da castanha em sua comunidade. A falta deve ser
realizada enquanto a chama não se apaga! Ao
final da dinâmica o moderador da as boas vindas
aos participantes e enfatiza a importância do
conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas
nas comunidades. A dinâmica, por ser bastante
rápida (a ideia de se falar no tempo do palito de

fosforo queimar) evidencia o conjunto expressivo
de ações realizadas simultaneamente em diferentes
territórios. Sugere-se valorizar e explicitar isso
como forma de iniciar as discussões do modulo
trabalhando a autoestima dos participantes.
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Atividade
Relembrando os módulos
anteriores
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

•

Ecologia da castanheira;
Boas práticas de manejo
Organização social da produção
•

gargalos da cadeia de valor

fotos em power point.

•

Economia e seus conceitos

Formação dos grupos de trabalho aleatórios para

•

mercados institucionais e políticas públicas

•

cadeia de contratos

•

gestão de empreendimentos

Exposição dialogada com utilização de tarjetas e

reflexão e apresentação dos temas
A ideia aqui e revisar com os participantes do
processo formativo o que foi aprendido no primeiro
e segundo módulos. Optamos por realizar essa
atividade para reaguçar o compromisso de cada
cursista, de enfatizar o percurso formativo ate o
momento e de reavivar a memoria dos conteúdos
trabalhados anteriormente.
Nesse caso, enfatizamos os blocos temáticos
implementados nos módulos presenciais anteriores:
História econômica da Amazônia;
Importância das áreas protegidas;
Cadeia de valor x cadeia produtiva;
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Orientações para realização da atividade
Divida a turma em grupos para discutir cada um
dos temas. Cada grupo deverá expor o extrato de
sua discussão em uma folha ou cartolina que podem
ser dispostos em um varal na entrada da sala. Após
a montagem de um mural, você chamará atenção
para a questão do repasse de informações e da
importância das ferramentas de comunicação nas
comunidades. Você pode, por exemplo, apontar a
importância da escrita como ferramenta de registro
e comunicação. O mural exemplifica isso. Nele
constam, brevemente e por escrito, todos os temas
vistos e debatidos no módulo I e II.
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Exposição dialogada com utilização de tarjetas e
fotos em power point.

•

Formação de trios escolhidos aleatoriamente
para a realização de uma dinâmica de negociação.
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Atividade
Avaliação da Safra da Castanha
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Exercício em grupo e apresentação em tarjetas.

Passo a passo
1. Os grupos regionais se dividem para discutir as seguintes
perguntas orientadoras:
•

O que deu certo na safra? +

•

O que deu errado na safra? -

•

O que eu faria igual? =

•

O que eu faria diferente?

2. Distribua tarjetas de formas e cores diferentes. Cada pergunta
acima e respondida com uma cor ou forma especifica de tarjeta.
Posteriormente, cada grupo apresenta o resultado de seu
trabalho e dispõe as tarjetas em uma tabela a ser montada no
chão com as respectivas tarjetas. Ao final a exposição de cada
grupo orientar os participantes a fazer uma leitura coletiva do
resultado final do trabalho comparando cada uma das respostas
e priorizando temas que se sobressaíram nas discussões. Veja
como ficou o quadro final no Formar Castanha:
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O que deu certo?

O que deu errado?

O que faria igual?

O eu faria diferente?

Boas Práticas

Madeireiros nos Castanhais

Boas Práticas

Melhorar gestão das associações

Não fazer divida

Adiantar capital de giro

Comercialização via associação

Planejamento do capital de giro

Contratos

Falta de capital de giro

Assessoria técnica para negociar

Fazer negócio utilizando contratos

Terceirização do Beneficiamento

Fixar o preço da castanha antes da compra

Trabalhar com serviço de beneficiamento da
castanha para terceiros

Não vender castanha úmida

Aproximação Cooperativa com Comunidades

Venda de Castanha úmida

Contato constante com as comunidades

Reforçar parcerias com as cooperativas e
usinas

Capital de Giro = “Autonomia Econômica” PAA
Formação de Estoque

Venda individual

Estabelecer preço mínimo para criar
fidelidade com os castanheiros

Implementar boas práticas em todas as
comunidades representadas pela associação

Garantia preço mínimo ASSOAB

Falta de local para armazenamento

Continuar parcerias de assessoria técnica

Gestão Financeira

Melhor preço inédito RESEX Rio Ouro Preto

Acompanhamento de toda a safra em RO

Constantemente abrir novos castanhais

Não confiar integralmente naqueles que se
dizem parceiros no mundo dos negócios

Parcerias com o governo e ONGs

Melhorar o controle/ acompanhamento da
safra para não comprometer o capital de giro
e estoque

Qualidade e Quantidade

Falta de organização social para as boas
práticas

Fazer planejamento com as comunidades
(preço e boas práticas)

Pesquisa sobre mecanismos de acesso a
capital de giro (ter maior diversidade no
portfólio de crédito)

Emissão de Nota de Fiscal = Formalização dos
negócios

Executar o que foi planejado

Nunca adiantar capital de giro

Cooperativas terem mais transparência
(respeitar programação e planejamento)

Melhoria na Gestão das Usinas

Oscilação dos preços

Melhorar a gestão em todos os elos da
cacdeia

Grande Produção

Baixa dos preços ao final da safra

Não deixar a castanha esperando vários dias
no barco antes de ser vendida

Construção de Interposto

Assessoria para os negócios = Parceiras

Membros da associação que trabalham como
atravessadores

Guia do Formador Castanheiro

Atividade
Onde esta a nossa castanha?
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Ida a campo (supermercado) em busca dos
produtos que contém castanha em sua
composição.

Passo a passo
Organize uma excursão a um supermercado, feira
ou centro comercial. Lembre-se de se atentar aos
aspectos logísticos para tal, como por exemplo, o
frete de um ônibus e os horários de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais. Divida a turma
em grupos de trabalho e disponibilize um valor
previamente estipulado para buscar o máximo de
produtos diferentes que utilizam a castanha-do-brasil
em seus ingredientes e composição. Cada grupo
deve efetuar a compra, se responsabilizando pela
nota e guardar os produtos para serem em sala de
aula. Estipule algum premio para o grupo vencedor
sem incentivar a competição e sim enfatizando
sempre a cooperação entre os grupos de trabalho.
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Atividade
Para onde nossa vai
nossa castanha?

imperceptíveis ao paladar. As amêndoas beneficiadas quase

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

várias outras nozes e amêndoas inteiras em potinhos junto

•

Roda de conversas entre os grupos e os
facilitadores.

Passo a passo
Dando continuidade à dinâmica anterior, promova
a apresentação dos produtos comprados pelos
grupos em uma exposição, para que juntos todos
façam uma análise do que foi adquirido. Estude os
rótulos, os tipos de produtos e outros alimentos
que tem em sua constituição a castanha. No caso
do Formar Castanha, por exemplo, notou-se que a
castanha é utilizada em produtos alimentícios como
biscoitos, granola, pães, chocolates, sorvete, entre
outros e cosméticos como sabonete e cremes. No
entanto a turma ficou desanimada pela invisibilidade
em torno do trabalho do castanheiro. Outra coisa
que decepcionou é a quantidade de castanha
nos produtos: são extratos, castanhas trituradas,

não chegam inteiras. No supermercado não encontraram
castanha em natura ou a amêndoa inteira, embora tivessem

das frutas secas. Ao mesmo tempo, em alguns produtos
a castanha é o ingrediente principal, não na quantidade,
mas no diferencial, utilizada como propaganda. A castanha
tem importância para os consumidores com relação a suas
propriedades – a prova é que as embalagens destacam a
castanha como ingrediente principal. Isso significa que
a castanha do brasil tem um valor, mesmo sendo um
ingrediente, a turma do Formar Castanha avaliou.
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Atividade
Da floresta ao consumidor:
Rastreabilidade e Certificação

e por onde esse produto passou: condições e atores.

Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado

Depois, peça que cada um apresente. Veja como foi a

•

Exposição dialogada com uso de flipchart e
powerpoint

•

Trabalho em grupos regionais: rastreando a
castanha.

•

Divida a turma em grupos para que eles contem sua
história: “de onde vem e para onde vai castanha ”?

apresentação dos grupos no Formar Castanha:
Grupo 1 Rondônia: O castanheiro emite a
nota que passa para a Associação que paga os
castanheiros e sabe para qual empresário vende.
Com a nota o castanheiro sabe quanto produziu

Registro em vídeo em grupos regionais sobre o

e a associação sabe todos os castanheiros que

caminho que a castanha percorre.

compõe sua produção. A cada safra deve ser

Passo a passo
Essa dinâmica diz respeito ao elo final da castanha.
A maioria das pessoas não sabem da onde, quem e
como se dá a coleta da castanha – nem sequer se ela
é plantada ou coletada. Muitas pessoas acreditam
que a castanha só vem do Pará por conta do nome e
nunca viram uma castanheira.
O que é a rastreabilidade? É poder contar a
história de onde veio algum produto. Só é possível
rastrear se for possível contar a história de onde veio

atualizado, enfatizou. Mas a venda pode ser feita
individualmente, sem passar pela Associação, o que
ainda hoje acontece bastante.
Grupo 2 Amazonas: Sabe-se que o produto é
de área protegida, mas não há registro ainda de
qual castanheiro. A ASSOAB está tentando fazer a
rastreabilidade exata do produto. E para onde vai o
produto depois de beneficiado pela ASSOAB? Não
se sabe também para onde vai a castanha depois do
atravessador ou da usina para frente.
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Após a apresentação dos grupos, promova uma discussão
e inicie uma aula expositiva: “para que servem sistemas
de rastreabilidade”. Devem ser levantados pontos como o
diferencial de competitividade e o posicionamento de uma
marca. Sistematize em um quadro os principais assuntos
debatidos, revendo as etapas e facilitando o conteúdo ao
fazer conexão com outros momentos da formação.
Na etapa final do dia, divida a turma em grupos para
responder três questões:
1. De onde vem a castanha?
2. Por quem e como a castanha é coletada?
3. Como é feito o processamento da castanha na sua
regiao?
Oriente os participantes a se dividirem em grupos e
montarem um roteiro de um pequeno vídeo gravado em
celular responsando as perguntas acima. Incentive-os a
planejar o roteiro, as falas, o local mais apropriado e o
cenário necessário. No caso do Formar Castanha a atividade
culminou no vídeo: “De onde vem a castanha? “ filmado por
e com diferentes participantes e posteriormente editado e
disponibilizado nas redes sociais para diferentes coletivos
que atuam na consolidação da cadeia de valor da Castanha
do Brasil.
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Atividade
Pensando um Modelo de negócios
Instrumento Metodológico-Pedagógico Utilizado
•

Exposição dialogada com uso de flipchart

•

Trabalho em grupos regionais: modelo de negócios a
castanha.

•

Dinâmica de cooperação.

Passo a passo
Apresente uma ficha de modelo de negócios, com
os seguintes temas: a) parceiros chave, b) atividades
chave, c) recursos chave, d) estrutura de custo, e)
proposta de valor, f) relacionamento com clientes, g)
canais, h) fontes de receita, i) segmentos de clientes.
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A ideia é trabalhar em cima dessas fichas ao longo
do dia e de acordo com os grupos. Para isso, existe
uma proposta de ordem de analise, começando com i)
segmento de clientes, caminhando para e) proposta de
valor, pensando sobre os g) canais garantindo assim o

Grupo médio Purus
a) parceiros chave: IcmBio, Opan, USFS, IEB, BNDES,
Governo do Estado do AM, CONAB, Prefeituras municipais,
Empresários, Slow-food, IDAM, EMBRAPA

alcançar o que o cliente quer que é o f) relacionamento

b) atividades chave: Realizar reuniões com castanheiros

com clientes. Com isso é possível começar a pensar

para planejar a safra; realizar seminário anual para discutir

com “a cabeça do empresário”. Seguiu-se um debate

a safra; construir mais barracões para armazenar e secar

em plenária usando o atravessador como exemplo do

castanha; disseminar metodologias e estudos sobre custo

exercício.

de produção dos castanheiros; buscar capital de giro; cadeia

Veja alguns exemplos de modelos de negócios
elaborados no Formar Castanha:
Apresentação dos grupos dos modelos de negócios:

produtiva e rede de negócios .
c) recursos chave: recurso de 7 a 10 mil famílias de
castanheiros, 20 Unidades de Conservação e Terra Indígena;
Infraestrutura, 01 barco e 01 balsa com equipamentos para
produção.
d) estrutura de custo: estrutura de armazenamento e boas
práticas, capital de giro, reuniões e seminários, estudos e
disseminação desses
e) proposta de valor: comunidade dar um voto de confiança
para a cooperativa se fortalecer; mobilização coletiva
para negociação do produto; castanha de qualidade para
aumentar a produção na fábrica; juntar a produção para
facilitar o escoamento; participar ativamente do dia-a-dia da
cooperativa; as comunidades podem apoiar a importância da

85

Guia do Formador Castanheiro

cooperativa para o município; slogan: “escala, participação,
desenvolvimento municipal, organização social, qualidade do
produto”

Dinâmica para fechar a discussão
Na sequência proponha uma dinâmica de
cooperação. A turma se divide em dois grupos e

f) relacionamento com clientes: manter bons preços

todos são convidados a subir nas cadeiras que ficam

para o produto; presença dos produtores nas assembleias;

encostadas na parede, encostando as mãos na

realizar o monitoramento produtivo e financeiro ofertando

parede. Então, podem trocar de lugar: uma vai até

produtos a preços justos; definir uma parte da produção

o lugar da outra sem descer da cadeira, tendo de

para a cooperativa, negociando prazos mais estendidos para

atravessar a sala. Observe se os grupos conseguem

pagamento; mais confiança no contrato com a cooperativa;

atingir o objetivo cooperando entre si ou com certa

encontros e fóruns de discussão: demonstrar e defender a

competição, um tentando fazer antes que o outro.

importância da cooperativa.

Depois segue-se um debate sobre cooperação e

g) canais: contrato; organizar reuniões com a cooperativa
para a safra; realizar boas práticas e concentrar a produção
em locais estratégicos para o escoamento; realizar
documentos para a AFEAM, demonstrando a importância da
cooperativa para os produtores.
h) fontes de receita: doação de recursos para manter a
floresta em pé; vender historias e imagens de castanheiros;
vender o ouriço para a indústria local; vender carvão para
Biochar como fertilizante; vender umbigo da castanha
para remédio tradicional; vídeos, casca da castanha para
jardinagem; vender assessoria de boas práticas da castanha
i) segmentos de clientes: cooperativa Coopmais

estratégias possíveis para facilitar esse trabalho.

86

Guia do Formador Castanheiro

Seminário Final e
Apresentação de Projetos
de Pesquisa-Ação

Título Pesquisas-Ação

Paulo (RESEX Ouro Preto)
“Fortalecimento da Atividade Extrativista da
Castanha-do Brasil na RESEX Rio Ouro Preto”

Castanha foi realizado o Seminário Final ou
Seminário Integrador (como denominamos em
outros processos formativos) com o objetivo de
socializar, com parceiros e possíveis apoiadores, os
resultados do processo formativo e as propostas e
pesquisas realizadas pelos participantes em suas
áreas protegidas no período de 10 meses.
O Seminário Final foi divido em 03 principais
momentos: i) apresentação institucional dos
parceiros convidados, ii) apresentação dos trabalhos
de pesquisa-ação finais dos cursistas do FORMAR
Castanha; iii) Arranjos Institucionais e o futuro das
ações ligadas à cadeia da castanha: debate entre
extrativistas e financiadores.

“Gerenciamento de Capital de Giro do Projeto
Consolidação da Cadeia de Valor da Castanha do
Brasil em Rondônia”
“Formalização do Negócio da Castanha nas RESEXs
do Rio Cautário”
“Comercialização Coletiva da Castanha-do-Brasil
nas RESEXs do rio Cautário”

Dalton (TI Rio Branco)
Kelly (Pacto das Águas)
Dalton (TI Rio Branco)
Sávio (Pacto das Águas)
Fernanda (RESEX Rio Cautário)
Dalton (TI Rio Branco)
Fernanda (RESEX Rio Cautário)
Francimir e Cláudio (RESEX Ituxi)

“Aplicação das Boas Práticas” e “Metodologias de
Custo de Produção Coletivo”

Sebastião (RESEX Arapixi)
Genival (COOPMAS)

“Formas de Acesso à Capital de Giro por uma
Cooperativa Agroextrativista de Manicoré”

“Custos de Produção Coletivo na comunidade
Ponta do
Campo, RESEX Capanã Grande - Amazonas”

“Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Castanha
no baixo rio Purus: Mobilização, Mapeamento e
Custo de Produção ”

Veja como foram apresentadas as pesquisas-ação
no Seminário Final do Formar Castanha:

Leonardo (RESEX Ouro Preto)
Kelly (Pacto das Águas)

“Controle da Produção: Entrada e Saída do
Entreposto na TI Rio Branco”

Após a realização do último modulo do Formar

Autores

“Garantia de preço mínimo aos castanheiros
da RESEX Unini”

Silvia (COVEMA)
Victor (ICMBio – RESEX Lago do
Capanã Grande)
Manoel e Evaldin (RESEX Lago do
Capanã Grande)
Victor (ICMBio – RESEX Lago do
Capanã Grande)
Sandra (ASSOAB)
Cristiano (RDS Piagaçu-Purus)
Adriano (RDS Piagaçu-Purus)

Teka (RESEX Unini)
Aretuza (Pacto das Águas)
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No Formar Castanha, os alunos abordaram e

navegação, organização social, fontes de captação de

desenvolveram em suas comunidades as chamadas

recurso e viabilização de crédito para capital de giro,

“pesquisas-ação” individuais ou coletivas. Os temas

armazenamento da produção, dentre outros.

destas “pesquisas-ação” foram debatidos no primeiro
encontro Inter módulos por meio da atividade
“atacando os gargalos” da cadeia da castanha: cada
participante listou problemas a serem descobertos/
conhecidos/ compreendidos e possíveis estratégias
de enfrentamento para contorná-los.
Vários gargalos foram abordados durante a
primeira atividade inter módulos por cada grupo
de cursistas. Dentre eles podemos citar: preço
baixo de venda, falta de capital de giro por parte da
associação, oscilação do preço, enfraquecimento das

No segundo módulo cada cursista ou grupo
de pessoas escolheu apenas um destes gargalos
discutidos previamente, e que mais lhes interessava
descobrir, e formulou sua “pesquisa-ação” com o
propósito de colocar em prática uma estratégia
de intervenção para o gargalo escolhido. A
sistematização da pesquisa-ação se deu respeitando
a seguinte estrutura de tópicos:
1. Título
2. Nome da área protegida, da comunidade em

usinas locais de processamento, distância casa—

que a atividade ou pesquisa foi desenvolvida,

castanhal, penosidade na coleta, escoamento da

data

produção, falta de paióis e secadores, boas práticas,
levantamento da produção com números plausíveis,
planejamento dos custos de produção familiar ou
de grupos de coletores, mapeamento de castanhais,
falta de capital de giro, segurança do trabalho, venda
para atravessadores, falta de acesso aos castanhais
por terra, manter e abrir novos piques de castanha,
manter a limpeza dos rios e furos para facilitar a

3. Descrição da fase de planejamento da
atividade (o antes)
4. Descrição da fase de realização da atividade
(o durante)
5. Lições aprendidas e Resultados (e o depois)
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Resultados do
processo formativo

Dentre os resultados do Formar Castanha o mais
concreto refere-se a criação e manutenção de uma rede
de atores qualificados para assessorar processos de
consolidação da cadeia da castanha em áreas protegidas
da Amazônia composto por atores envolvidos nessas
cadeias, como indígenas, extrativistas moradores de RESEX,
gestores dos órgãos federais responsáveis pelas áreas
protegidas e técnicos de ATER que atuam diretamente nos
empreendimentos comunitários de castanha da Amazônia.
Essas redes de atores qualificados estão trabalhando em
torno da cadeia de valor da castanha do Brasil e trocando
informações sobre produção, comercialização, mercados,
custos e se articulando em torno da geração de renda
com a floresta em pé. Também estão discutindo sobre
governança efetiva e gestão financeira de empreendimentos
e organizações de base comunitária. A ideia da rede de
assessoria só e possível a partir de um grupo que tem
domínio de questões sobre os diferentes elos da cadeia de
valor esclarecidas e vivenciadas e dominam as alternativas,
instrumentos, mecanismos, políticas, entraves, desafios e
oportunidades envolvidas na consolidação da cadeia de valor
da castanha do Brasil.
A implementação do Formar Castanha e seu desdobramento
Semear Castanha permitiu a consolidação de uma rede de
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atores capacitados e diretamente implicados na

e construção de e conhecimentos entre os arranjos

consolidação e fortalecimento da cadeia de valor da

contemplados, promovendo interação real e

castanha da Amazônia em áreas protegidas federais

presencial entre cooperativas, associações, gestores e

brasileiras.

castanheiros.

Esses atores são peças-chave no controle social

Essa aproximação gerou resultados concretos

de políticas públicas, na multiplicação de saberes e

durante a realização do programa de formação, como:

instrumental técnico junto a suas comunidades e

articulações e entrosamento entre os diferentes

organizações. Estão em condições de estabelecer

grupos; iniciativas de comercialização no âmbito

diálogos muito mais profundos e eficientes com

da rede e a adoção de boas práticas por grupos

o poder público e com parceiros no sentido da

que ainda não haviam adotado. Todo esse trabalho

implementação de ações, beneficiando suas

foi potencializado por meio de troca intensa de

comunidades.

informações em grupos informais de whatsapp, como

Indo mais além, o Formar Castanha ofereceu
metodologias e ferramentas diversas para que
alguns participantes do processo formativo

valores praticados em tempo real, cálculos de custos
de produção e contatos com possíveis compradores.
Assim, para além dos resultados pedagógicos,

possam multiplicar de modo mais aprofundado os

cognitivos e formativos, o FORMAR Castanha foi capaz

conhecimentos adquiridos e construídos nos mais

de construir uma “rede de conhecimento” formada

diversos contextos e realidades.

por cursistas/ assessores capazes de contribuir

Esses multiplicadores têm papel central na
mobilização de parcerias e de ações em suas
regiões, ao tempo em que vão disseminando
saberes relacionados à cadeia de valor da castanha
da Amazônia. A diversidade de atores e realidades
permitiu, ainda, uma intensa troca de informações

qualificadamente com castanheiros, associações,
cooperativas e empreendimentos comunitários. Essa
é a ideia! Buscar melhorar os processos produtivos,
a organização social e a gestão dos negócios da
castanha nas áreas onde vivem e atuam, desde a base
produtiva, até a negociação com mercados.
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Agradecemos a oportunidade de compartilhar

O Formar Castanha, que buscou qualificar

com vocês um pouco do que aprendemos e

atores sociais envolvidos nas cadeias de valor da

desenvolvemos no decorrer do Formar Castanha!

sociobiodiversidade para compreenderem e se

Foi muito proveitoso para o Semear Castanha

reconhecerem em diferentes elos da cadeia de valor

desenvolver esse trabalho, juntamente com todos os

sustentável da Castanha da Amazônia, busca, agora,

parceiros e colaboradores.

deixar mais uma pequena semente de seu trabalho,

Esperamos que esta publicação contribua para

para que os frutos se espalhem pelo país.

que vocês e a luta junto as cadeias produtivas
sustentáveis sejam cada vez mais fortes e atuantes,
assim como o vínculo entre as diferentes pessoas e
instituições que compreendem este universo.

Coletivo Semear Castanha
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Esta é uma iniciativa de cooperação internacional entre o governo do Brasil e dos EUA, executada
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade do Brasil (ICMBIO) e o Serviço
Florestal dos EUA, com recursos da Agência para Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID)
e com o apoio do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB).

!

!

!

!
!

!

93

Guia do Formador Castanheiro

94

