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Resumo – Este artigo objetiva apresentar a experiência de aplicação do River Basin Game na 
microbacia-piloto do córrego Sossego (Estado do Espírito Santo - Brasil) como forma de subsidiar a 
resolução de problemas de uso de água na agricultura. O River Basin Game é um jogo composto, 
basicamente, por um tabuleiro, simulando uma bacia hidrográfica, e bolas de gude, representando o 
fluxo hídrico, que já tinha sido utilizado em outras regiões do mundo e foi pela primeira vez 
utilizado no Brasil. A adoção do River Basin Game se configura na tentativa de contribuir com 
experiências práticas de autogestão em nível local utilizando ferramentas com linguagem mais 
acessível, que insiram significativamente questões como equidade, democracia e participação na 
pauta de discussões. Os atores envolvidos foram bastante receptivos quanto ao uso do River Basin 
Game que promoveu maior eqüilibrio entre os diferentes saberes e maior interação entre produtores, 
representantes de instituições e academia. 
 
Abstract – This paper aims at presenting the experience of application of the River Basin Game in 
the pilot-catchment of Sossego creek (Espirito Santo State, Brazil) as a way to subsidise the 
resolution of problems related to water use in agriculture. River Basin Game is a game composed 
by  a board, representing a hydrographical basin, and marbles, representing water flows, which has 
already been run in other regions of the world and for the first time was utilised in Brazil. The 
application of the River Basin Game is an attempt to contribute with practical experiences of 
co/auto-management in local level using tools with more accessible language which significantly 
insert issues as equity, democracy and participation in the debate. The involved stakeholders were 
highly receptive to run the River Basin Game which allowed greater balance between different 
kinds of knowledge and greater interaction between farmers, institutions and academy. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo traz a experiência da aplicação do River Basin Game (RBG) pela primeira vez no 

Brasil, como ferramenta de suporte à resolução de problemas de uso de água na agricultura irrigada 

observados na micro bacia-piloto do Sossego, localizada no município de Itarana, Espírito Santo.  

O RBG foi desenvolvido inicialmente como uma ferramenta de ensino para alunos no ano de 

2000 na University of East Anglia (UEA), Norfolk-Norwich-Inglaterra, pelo Professor Bruce 

Lankford. Dois anos mais tarde, o jogo foi introduzido na sub-bacia do Usangu, Tanzânia, no 

âmbito do projeto ‘Raising Irrigation Productivity And Releasing Water for Intersectoral Needs 
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(RIPARWIN)’ (“Aumentando a produtividade da irrigação e disponibilizando água para 

necessidades intersetoriais”), e na Nigéria. Desde então, tem sido aplicado em outros países da 

África (Magombeyi et al., 2008; Mccartney et al., 2007)  

Basicamente, um tabuleiro com gradiente de declividade é utilizado para representar uma 

bacia hidrográfica e bolas de gude, o fluxo de água. O RBG é uma bacia virtual onde é possível 

conduzir experimentos de acordo com cenários definidos pelos participantes. Jogos interativos 

como o RBG, que fazem parte de pesquisa-ação participativa, têm sido gradativamente utilizados 

para explorar estratégias de gestão e elaboração de políticas quanto a recursos naturais tais como 

água, recursos pesqueiros e florestas e acredita-se que suas principais contribuições são a melhoria 

na discussão entre os participantes do jogo e a forma como os problemas encontrados no campo e 

conhecidos por cada indivíduo separadamente são traduzidos num conhecimento comum e coletivo 

(ibid, 2008).  

No caso específico da bacia do sossego, dada a heterogeneidade (idade, formação escolar, 

etc.) dos atores envolvidos no problema o qual se queria solucionar, o jogo apresentava-se como 

uma ferramenta promissora por possibilitar a visualização e a discussão do problema da água 

enfrentado por meio de uma linguagem mais acessível a todos. Apresenta-se, a seguir, como o RBG 

foi conduzido pela primeira vez no Brasil e as principais constatações obtidas por meio de sua 

aplicação. 

 

O “PROJETO SOSSEGO”: SUBSÍDIO ÀS INTERAÇÕES ENTRE PESQUISA-

POLÍTICAS-ATORES 

A bacia do Córrego Sossego possui uma área aproximada de 65 Km2. Está inserida na bacia 

do Rio Santa Joana, sub-bacia que aflui no Rio Doce (Figuras 1 e 2). Há aproximadamente 200 

propriedades rurais população de 800 pessoas. Oitenta e cinco por cento (85%) das propriedades 

possuem área na faixa entre 10 a 50 ha, onde predomina o segmento de pequenos proprietários de 

base familiar. No que se refere à produção agrícola, as culturas do Café (conilon; Coffea canefhora 

L.), da Banana (Musa spp.) e do Taro (Colocasia esculenta) são atualmente as de maior 

representatividade econômica para a bacia e que apresentam maior ocorrência nas propriedades. 

Além destas observa-se também pecuária, olericultura e fruticultura. A bacia é considerada bastante 

produtiva e o que é produzido abastece principalmente a Grande Vitória, mas parte também é 

vendida em municípios vizinhos e exportada para outros países. 

O histórico de intervenções (dragagens e drenagens nos córregos e intensificação no uso da 

irrigação) na microbacia ao longo das décadas, aliado à alta variabilidade espacial e temporal das 
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chuvas (períodos secos e bastante chuvosos), podem explicar os problemas de escassez hídrica e 

conflitos pelo uso da água que vem ocorrendo recorrentemente e que parecem estar se 

intensificando nos últimos anos. A situação se agrava, pois não se observa localmente um processo 

de organização social e política para tentar reverter o problema, bem como a idéia de gestão 

integrada/participativa de recursos hídricos/naturais ainda é nova na bacia (e, na prática, talvez em 

todo o Brasil), e se observa ainda uma visão individualista dos proprietários que, por 

desconhecimento ou falta de vontade, não entendem as conseqüências de suas intervenções para o 

restante da bacia. 

Tentando reverter ou, pelo menos atenuar este quadro, várias atividades vem sendo 

desenvolvidas na bacia desde 2003, o que se convencionou chamar “Projeto Sossego” (PS) 

(Teixeira et al., 2010). A bacia experimental do córrego Sossego se encontra reconhecida em nível 

estadual como um “laboratório-vivo”. Pode-se delinear a diferença entre “bacia-experimental” e 

“laboratório-vivo” na medida em que neste último não só se aplicam, avaliam e aperfeiçoam 

técnicas/tecnologias, mas também são possíveis a observação e a pesquisa em situação, integrando 

aspectos sociais, ambientais, econômicos, técnicos, políticos e institucionais. A abordagem adotada 

no âmbito do PS objetiva a proposição de estratégias adequadas à realidade local evitando a 

imposição de “pacotes prontos”, ou seja, a aplicação de uma ciência que apenas 

“observa/formula/impõe”, mas sim uma ciência que oferece à sociedade ferramentas e alternativas 

para a definição conjunta da melhor forma de lidar com seus problemas e vantagens específicos. 

Nesse contexto, a experiência de aplicação do RBG na bacia constitui-se como mais um dos 

esforços no intuito de avançar na diminuição do déficit de experiências que avaliam as relações 

entre diferentes formas de conhecimento e os aspectos institucionais e organizacionais dos diversos 

modelos de governança adaptativa e integrada da água. 
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Figura 1 – Mapa de localização da microbacia do Córrego Sossego no Estado do Espírito Santo. 

 

 
Figura 2 - Inserção da microbacia do Córrego Sossego na bacia do Rio Doce. 
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O RBG NA MICRO BACIA DO SOSSEGO 

Metodologia 

O River Basin Game (RBG)4 é uma bacia virtual na qual é possível conduzir experimentos de 

acordo com cenários definidos por seus participantes. Basicamente, o RBG consiste num tabuleiro 

que representa uma bacia hidrográfica com um gradiente de declividade e bolas de gude para 

representar o fluxo de água. A versão construída para as oficinas possuía 6 “propriedades”, onde a 

água poderia ser desviada para uso, e bastões de madeira que eram utilizados para demonstrar como 

a construção de barragens ou desvios no curso natural influencia na distribuição da água na bacia 

(Figuras 3 e 4). 

O RBG foi aplicado em 4 oficinas, com duração de aproximadamente 3 horas, durante os 

meses de outubro e novembro de 2010 na bacia do Sossego como parte das atividades relacionadas 

ao problema levantado localmente: reduzir os problemas de falta de água observados 

principalmente nos períodos secos na bacia, em decorrência essencialmente do mau uso da 

água na agricultura irrigada. 

 

 
Figura 3 – Versão do RBG utilizada nesta pesquisa. Foto da oficina III. 

                                                            
4O River Basin Game foi aplicado nas oficinas na bacia do Sossego após realização de estágio no exterior (modalidade 
doutorado sanduíche) do primeiro autor deste trabalho na School of International Development / University of East 
Anglia (DEV/UEA), Norwich, Norfolk, Inglaterra, sob supervisão do idealizador do jogo, Professor Bruce Lankford, 
terceiro autor deste trabalho. 

Derivações 

Curso d’água 
principal 

Propriedades

“Fluxo de água” 
(bolas de gude) 
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Figura 4 – Exemplo da distribuição da “água” na “bacia” em função das barragens/desvios 

implantados, após lançamento de bolas de gude. Foto da Oficina III. 
 

As oficinas foram realizadas de forma a abranger as 12 comunidades inseridas na bacia (Barra 

do Sossego/Boa Vista, Marquez, Baixo Sossego, Rizzi, Matutina, Santa Helena, Boa Vista/Toniato, 

Penedo, Meneghel, Loriato, Bananal e Alto Sossego). Momentos e locais mais adequados para a 

realização das oficinas foram definidos em conjunto com os produtores para que houvesse maior 

participação possível dos atores. Tais momentos foram sábados à tarde, após o término dos afazeres 

nas propriedades, em 2 locais de fácil acesso dentro da própria bacia, a saber, auditório da 

associação de produtores e igreja católica. 

Convites foram entregues em cada uma das propriedades e não havia restrição quanto a quem 

poderia participar, era sugerido apenas que pelo menos uma pessoa representando a propriedade 

estivesse presente.  

A condução do RBG nas oficinas foi ligeiramente adaptada, em relação ao apresentado em 

Lankford (2004) e Magombeyi et al. (2008), de forma a melhor atender às condições locais 

(heterogeneidade e disponibilidade de tempo dos participantes, etc.) e de pesquisa (tempo, objetivos 

de pesquisa, etc.). Contudo, ressalta-se que a estrutura geral e a essência do jogo foram mantidas.   

Com o objetivo de fazer um mapeamento inicial quanto às expectativas e sentimento dos 

produtores com relação às atividades que seriam desenvolvidas e à possibilidade dos problemas 

observados serem resolvidos, antes de se iniciar as oficinas, um questionário com duas questões foi 

entregue aos produtores: Questão 1: “Você acha que é possível reduzir o problema da falta de água 

no Sossego?”; Questão 2: “Você acha que as atividades que serão realizadas ajudarão a reduzir o 

“Desvios de água” 
(bastões de madeira) 
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problema da falta de água no Sossego”. Os produtores deveriam responder apenas “SIM”, “NÃO” 

ou “TALVEZ” e comentar suas respostas se quisessem. Não era necessário que os produtores se 

identificassem.  

Na abertura das oficinas, enfatizava-se a necessidade de “se estar junto para resolver o 

problema”, “cooperar, ceder e participar” e a valorização tanto do saber técnico quanto do saber 

local.  

Os participantes, então, se apresentavam e diziam a qual comunidade pertenciam e, em 

seguida, iniciava-se o RBG. Na primeira etapa do jogo, foi feita uma retrospectiva de 100 anos até 

os dias atuais de como se deu o uso e ocupação do território e de como isso influenciou na 

quantidade de água disponível atualmente, tanto no período chuvoso quanto no período seco. 

Durante esta etapa, bolas de gude são lançadas para representar os diferentes volumes de água 

escoados nos períodos seco e chuvoso (menos e mais bolas, respectivamente), bem como, por meio 

do uso de bastões de madeira, demonstrava-se como a instalação de barragens ou desvios de água 

para uso nas propriedades influencia no fluxo hídrico natural e na disponibilidade de água em toda a 

bacia. Destaca-se que a visualização externa da unidade bacia hidrográfica aos participantes do 

RBG é propiciada pela configuração do tabuleiro numa bacia virtual, facilitando o entendimento da 

dinâmica hídrica aos participantes do jogo e posteriores discussões. Assim, os participantes podem 

perceber de forma mais fácil o que acontece em sua bacia ao longo do tempo e em seu cotidiano.   

A segunda etapa consistiu das discussões em grupos. Os produtores foram divididos em 6 

grupos (pois eram 6 as propriedades no tabuleiro), em média com 5 a 7 integrantes, onde se tentou 

misturar ao máximo e na medida do possível: localizações na bacia, idades, homens e mulheres. 

Neste último caso, dada a maior presença de homens, os grupos formados tinham preferencialmente 

pelo menos 2 mulheres, para que estas ficassem mais à vontade e pudessem expor suas idéias.  

Nesta etapa, 3 atividades foram desenvolvidas (Figura 5). Os dois primeiros momentos 

pretendiam motivar uma análise global do problema, tentando não entrar ainda em detalhes das 

especificidades locais, aproximando nos grupos produtores localizados em diferentes partes da 

bacia na tentativa de incentivá-los a analisar a situação sob outras perspectivas. O último momento 

já entrava no mérito da discussão de alternativas para o problema local com base nas experiências e 

opiniões dos produtores. As 3 atividades foram: 

 

1) Escolha/competição por um local na bacia   

Neste momento os grupos definiam qual dos 6 locais gostariam de ocupar (em função da 

localização, da disponibilidade hídrica, dos interesses econômicos, etc.) e escolhiam um 

representante para a corrida ao território (Figuras 5). A escolha se dava por ordem de chegada. 
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Aqueles que não conseguiam chegar aos locais desejados pelos grupos tinham que escolher um 

outro local. 

 

2) Apresentação da escolha ao público e comentários  

Após definidos os lugares, cada um dos representantes explicava ao público os motivos da 

escolha, problemas e alternativas para os locais definidos, etc. Durante este momento ocorria debate 

com o público (Figura 5). 

 

3) Discussão sobre os/apresentação dos problemas da e alternativas para a bacia do Sossego  

Neste último momento, em cada grupo formado, um facilitador (professores, graduandos ou 

pós-graduandos da Universidade Federal do Espírito Santo) auxiliava na condução das discussões 

(Figura 5), sempre tentando deixar os produtores o mais à vontade possível e apenas apoiando na 

sistematização das informações por meio do uso de planilha, onde eram apontados os principais 

problemas, alternativas de ação e o que dificultava e facilitava a adoção de tais alternativas dentro 

do contexto observado na bacia do Sossego.  

Os facilitadores foram orientados a apresentar material previamente levantado pelo GCC5 para 

que o que fora apontado pelos representantes fosse então avaliado por um número maior de pessoas 

da comunidade. A orientação foi a de que tal material fosse apresentado apenas no fim das 

discussões, a fim de que o grupo trabalhasse com as próprias idéias. As informações discutidas 

eram então reorganizadas em cartolinas e apresentadas para toda a platéia (Figura 5) 

preferencialmente por um produtor ou, pelo menos, com a presença de um representante do grupo 

para fazer alguns comentários durante a explanação do facilitador.  

 

 

 

                                                            
5No âmbito do Projeto Sossego foi realizada eleição democrática de 3 ou 4 representantes para cada uma das 12 
comunidades inseridas na bacia para compor o Grupo Coordenador da Comunidade – GCC. Não havia restrições para 
os candidatos, e apenas a solicitação de que pelo menos uma mulher deveria ser representante. O primeiro passo no 
processo de estruturação do problema local com os produtores do Sossego, realizado anteriormente a esta pesquisa, 
consistiu do levantamento, pelos representantes do GCC, dos problemas e potenciais soluções na bacia, que não ficaram 
restritos aos relacionados à gestão de águas.  
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Figura 5 – Seqüência de atividades durante a aplicação do River Basin Game: Representantes dos 
grupos alinhados para competir pelo lugar desejado no território – Oficina III (foto sup. à esq.); 

Chegada dos representantes dos grupos aos lugares desejados – Oficina III (foto sup. à dir.); 
Apresentação ao público do porquê da escolha e dos problemas e alternativas específicos do local 
escolhido – Oficina III (foto cent. à esq.); Discussão nos grupos sobre os problemas da bacia com 
auxílio de facilitador – Oficina III (foto cent. à dir.); Preparação do material discutido nos grupos 

para apresentação ao público – Oficina II (foto inf. à esq.); Apresentação ao público dos problemas 
e alternativas de solução na visão dos grupos formados - Oficina I (foto inf. à dir.).  
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Paralelamente às oficinas com produtores, foram realizadas visitas técnicas com especialistas6 

nos temas prioritários levantados. As visitas consistiam do reconhecimento de toda a bacia e 

paradas em pontos estratégicos para observações e discussões pertinentes acerca da temática. A 

escolha de especialistas foi amostral, contemplando pelo menos um representante de instituições de 

ensino e pesquisa e assistência técnica e fiscalização7 afins à temática estudada, que não fossem 

técnicos alocados nos escritórios locais da área de estudo (Município de Itarana-ES), para que as 

informações levantadas fossem as mais imparciais possíveis. Ao mesmo tempo, tais especialistas 

foram selecionados com base em suas experiências em questões similares, ao estudado aqui, em 

outras regiões. 

Após a visita, os especialistas utilizaram o mesmo modelo de planilha utilizado nas oficinas 

com produtores para apontar na visão deles os principais problemas e as possíveis alternativas de 

ação para serem adotadas. 

Todo o material gerado foi sistematizado e utilizado para compor o modelo local, bem como 

retornou aos atores para a preparação para a oficina de aplicação da Análise Multicriterial. 

Informações detalhadas sobre tais resultados são encontradas em Lopes (2011) e Lopes e Teixeira 

(2011 a,b). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto ao convite para as oficinas, a estratégia adotada foi considerada adequada pelos 

participantes que se sentiram prestigiados e motivados a fazer parte das atividades. A entrega em 

mãos da maioria dos convites, com a explicação em linguagem adequada do que se tratava, bem 

como a participação de moradores locais no auxílio dessa atividade e de técnico que acompanha as 

atividades do Projeto Sossego foram de suma importância para motivar a comunidade a participar. 

Conforme apontam Toro e Werneck (1997, p.46), num processo de mobilização social, é 

preciso que as propostas de atuação “sejam claras e realistas; respeitem os limites de atuação de 

cada um, mas não sejam conservadoras, que contribuam para abrir caminhos para novas visões; não 

sejam explicitadas e/ou percebidas como cobrança, como responsabilização; sejam estimulantes.” 

                                                            
6Engenheiro Civil, especialista em recursos hídricos e hidrologia; Engenheiro Agrônomo, especialista em práticas de 
conservação de solo e água; Engenheiro Agrônomo, especialista em licenciamento de barragens e reservatórios para 
fins agrícolas; Geógrafo, especialista em práticas de conservação de solo e água e legislação florestal; Engenheiro Civil, 
especialista em recursos hídricos e hidrologia; Administrador de Empresas, especialista em gestão rural; Engenheiro 
Agrícola, especialista em manejo de irrigação e gestão de microbacia; Engenheiro Agrônomo, especialista em gestão 
agrícola; Engenheiro Agrícola, especialista em manejo de irrigação; Biólogo, especialista em recuperação de áreas 
degradadas; Engenheiro Florestal, especialista em silvicultura 
7UFES – Universidade Federal do Espírito Santo; INCAPER – Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural; IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos; IDAF – Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo; IFES – Instituto Federal do Espírito Santo; ESFA – Escola Superior São 
Francisco de Assis (município de Santa Teresa). 
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O número total de moradores/produtores nas oficinas foi de 144. O nível de participação nas 

oficinas foi de aproximadamente 50% das propriedades da bacia, variando de 20 a 71,4% entre as 

12 comunidades da bacia. Tal variação pode ser explicada por diferentes níveis e tempos de 

participação dos produtores no Projeto Sossego e a existência de lideranças (naturais e/ou 

participantes do GCC) mais ou menos atuantes na mobilização de suas comunidades. Isso é 

corroborado por Toro e Werneck (1997, p.63) que reiteram a importância das lideranças locais para 

catalisar e dar continuidade ao processo de mobilização e participação local, principalmente como 

agentes de “circulação de informações” ou “facilitadores de intercomunicação”.  

Participaram das atividades homens e mulheres, jovens e idosos, com formações escolares das 

mais diversas (de ensino médio incompleto a graduados) e das mais diversas profissões (produtores 

agrícolas, aposentados, funcionários públicos, vereadores locais, etc.). 

Um ponto a se destacar foi a participação das mulheres que, apesar de ainda em minoria 

(aproximadamente 16% do total de participantes), dado o caráter ainda predominantemente 

masculino da gestão de águas agrícolas (cf. Arroyo e Boelens, 1998), foram bastante atuantes nas 

discussões. Ressalta-se que a maioria delas entendia bem da problemática discutida, porém, por 

uma limitação cultural ou por se ocuparem também das atividades domésticas, geralmente acabam 

por não participar das discussões e decisões locais. As oficinas puderam, então, propiciar momentos 

onde as mulheres puderam participar mais ativamente das discussões. 

Os resultados da aplicação de questionário antes do início das atividades com o uso do RBG 

podem ilustrar a motivação apontada acima. Dos respondentes nas quatro oficinas, na média, em 

torno de 88% acham que é possível resolver o problema da falta de água (Questão 1) e 

aproximadamente 72% acham que as atividades que seriam realizadas a partir daquele momento 

auxiliariam a reduzir o problema observado (Questão 2).  

Ao se analisar comentários feitos por alguns para as respostas dadas, pode-se também obter 

algumas constatações. Para as respostas SIM da Questão 1, comentários acerca da necessidade de 

conscientização e colaboração mútua entre produtores foram os mais freqüentes.  

A diferença de resultados afirmativos entre as Questões 1 e 2 pode estar relacionada ao fato 

de que naquele momento não se estava claro ainda aos produtores quais seriam as atividades 

realizadas, bem como à constatação de que na visão de muitos deles perde-se muito tempo com 

reuniões e as intervenções e obras são sempre demoradas. Ainda assim, considera-se que o 

resultado positivo das respostas dá indicativos de que a comunidade parece estar disposta a 

participar mais ativamente do problema de gestão enfrentado. 

A interação de idades, gêneros e formações distintos foi bastante interessante para o 

levantamento de alternativas para o problema local e obtenção de contribuições científicas 

significativas. O RBG, nesse sentido, teve papel preponderante como ferramenta de “quebra de 
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gelo” entre os participantes, de linguagem mais acessível, e por propiciar em ambiente lúdico, 

menos tenso, para se discutir um problema real.  

A aplicação do jogo de forma geral promoveu um ambiente de bastante integração entre os 

produtores; alguns deles ainda não se conheciam pessoalmente, nem tinham tido a oportunidade de 

conversar sobre os problemas locais. Observou-se que muitos produtores não conheciam toda a 

bacia, nem sabiam onde se localizam as nascentes dos córregos. 

Segundo os próprios produtores, ficou claro como a situação é problemática e, ao mesmo 

tempo, rica pela possibilidade da união de forças e de diferentes opiniões. Tal constatação vai ao 

encontro do que colocam Magombeyi et al. (2008). Ao falarem da aplicação do RBG reforçam que 

os jogadores utilizam suas próprias experiências para discutir questões uma vez que o jogo oferece 

um entendimento simplificado do complexo comportamento de ecossistemas impactados pela ação 

do homem; por exemplo, como comportamentos individuais e regras coletivas para a distribuição 

de água interagem com a hidrologia do rio.  

Foi interessante observar as diferentes respostas/visões dos produtores, principalmente em 

decorrência de suas localizações na bacia e, ao mesmo tempo, similaridades nos discursos, que nem 

sempre, por diversos motivos, são transformados em prática. Por exemplo, a conscientização quanto 

à importância de se manter cobertura vegetal, mas a dificuldade de se realizar a recuperação de 

áreas (por dificuldade de acessar insumos, ou limitações financeiras) ou a retórica de que é preciso 

planejar o plantio em função do volume de água disponível, mas a inobservância desta prática no 

local (por falta de dados, falta de agregação social). Tais discussões serão aprofundadas nos itens a 

seguir. 

Como resultados efetivos da realização das oficinas participativas com o auxilio do RBG, 

observa-se que após a realização dos encontros, com a disseminação do que foi discutido entre os 

moradores, mesmo aqueles que ainda não participaram de nenhuma atividade na bacia do Sossego 

começam a vislumbrar a possibilidade de que benefícios concretos podem ser de fato gerados na 

comunidade, talvez pelo fortalecimento do sentimento de pertencimento e empoderamento 

motivados por estes encontros e discussões.  

A partir da aplicação do jogo percebeu-se um maior interesse dos produtores pelo problema e 

em agir de forma coletiva. Conforme afirmam Magombeyi et al. (2008, p. 874, tradução livre)  
[…] o RBG tem um duplo compromisso na Pesquisa-Ação: estudar um 

sistema e facilitar a colaboração entre pesquisadores e membros locais do 

sistema (micro bacia) na mudança deste sistema para o que é 

conjuntamente reconhecido como um desejado novo estado. A obtenção 

desses objetivos requer co-aprendizado, apoiado pela colaboração ativa de 

pesquisadores e comunidades locais. 
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Observou-se que após as discussões e esclarecimentos iniciais proporcionados pelo RBG os 

representantes puderam discutir seus problemas com maior segurança nas etapas seguintes. Isso se 

concretizou com a aplicação do método multicriterial e formação de comissões de 

acompanhamento, o que pode ser conferido em Lopes (2011) e Lopes e Teixeira (2011 a,b). 

Apesar dos avanços, percebe-se que os produtores ainda se sentem bastante dependentes de 

apoio externo. Tal realidade é ilustrada pela recorrência da demanda por “orientação técnica” na 

aplicação dos questionários e durante as discussões nas oficinas, principalmente quando do 

momento de levantamento de soluções pelos produtores. Mas as questões que persistem são: que 

tipo de conhecimento técnico? Como fazer chegar aos produtores?  

Ademais, muitos crêem que os problemas apenas serão resolvidos com a adoção de medidas 

estruturais (construção de barragens e reservatórios, etc.) – poucos (mas alguns já) percebem que 

estão gradativamente se conscientizando, se mobilizando e se organizando e que isso já é um 

grande avanço na direção de se discutir uma gestão mais adequada de seus recursos.  

Um fator limitador associado a este problema é a dificuldade de acompanhamento de 

resultados por meio da definição de critérios e indicadores, conforme corroboram Toro e Werneck 

(1997). A disseminação de informações na comunidade, tanto das experiências bem sucedidas 

desenvolvidas pelos próprios produtores quanto por técnicos e pesquisadores, é praticamente nula 

na região.  

Outra constatação é a necessidade da construção de relações de confiança dos produtores com 

agentes externos para que possa haver o desenvolvimento de conhecimento compartilhado. A 

resistência de aproximação pode estar relacionada a promessas não cumpridas anteriormente pelo 

poder público ou ao desenvolvimento de projetos e políticas inadequadas aos e sem considerar os 

anseios locais, bem como, conforme Toro e Werneck (1997, p. 83), “a resistência que a participação 

de pessoas diferentes desperta naqueles que são os especialistas”.  

Nesse sentido, os mesmos autores sugerem que “uma das coisas que ajuda nessa hora é a 

identificação de interlocutores respeitados e legitimados por esse público [os especialistas]. É 

preciso mobilizar esses interlocutores para que eles [...] contribuam para gerar um clima de 

aceitação e interação”. Nesse sentido, ressalta-se a importância do papel de facilitadores e 

lideranças locais como interlocutores.  

Ademais, conforme ressalta Brown (2010), nos casos de grupos mais fragilizados (baixa 

escolaridade, limitações financeiras, baixo nível de organização, participação e mobilização social), 

o papel de instituições e do Estado é preponderante na catalisação do processo de empoderamento, 

a fim de que gradativamente tais grupos tenham melhores condições de se auto-organizarem e se 

auto-representarem. 
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Dentro da dinâmica proposta para a condução das oficinas, a última etapa seria o 

levantamento dos principais problemas e possíveis soluções na visão dos produtores na bacia do 

Sossego. Com o auxílio de planilhas para o apontamento de informações e de um facilitador em 

cada um dos 6 grupos formados a cada oficina, os produtores discutiram os problemas enfrentados e 

apontaram diversas alternativas que foram posteriormente apresentadas para o público.  

A partir do que foi levantado por produtores e, por meio da realização de visitas técnicas com 

a participação de especialistas na temática discutida, nas quais se solicitou também o apontamento 

dos problemas e de possíveis soluções para o local, foi possível mapear os pontos recorrentemente 

mencionados e, assim, se vislumbrar os temas prioritários a serem esmiuçados. Num primeiro 

momento, foram observadas e agrupadas 5 grandes questões, a saber, irrigação, oferta hídrica, 

conservação de água e solo, reflorestamento/recuperação de áreas degradadas e medidas não-

estruturais. Tais informações também podem ser conferidas em Lopes (2011) e Lopes e Teixeira 

(2011 a,b). 

Ao se comparar o material gerado nas oficinas com produtores com o produzido a partir das 

visitas de técnicas com especialistas, observou-se que, os materiais ao mesmo tempo se 

complementam e demonstram que o saber técnico e o saber local, neste caso, estão bastante 

convergentes. A grande diferença talvez seja o maior número de soluções técnicas expostas pelos 

especialistas, porém os problemas e as soluções expostas pelos dois grupos, de forma geral, foram 

bastante similares. A iniciativa de avaliar a colaboração de diferentes visões ao problema é uma 

tentativa de trazer subsídios ao problema da resistência dos especialistas em relação ao saber local 

(Toro e Werneck, 1997).   

Ressalta-se que, nesse primeiro momento, buscou-se entender o problema e levantar as 

possíveis soluções para a resolução do mesmo, sem que houvesse juízo de valor quanto a se as 

propostas seriam apropriadas ou se algo deixou de ser considerado em sua análise. Isto é 

justificado, pois se entende que um processo construtivo e adaptativo é constituído por uma série de 

eventos que vão sendo gradativamente debatidos e detalhados, com a participação de todos os 

atores envolvidos na problemática, conforme ressaltam Rockstrom et al. (2004) e Dietz et al. 

(2003). 

 

CONCLUSÕES 

O RBG é uma metodologia já aplicada em países da África (Mccartney et al., 2007; 

Magombeyi et al., 2008) com bons resultados quanto ao entendimento do problema e auxílio a 

resolução de conflitos e foi, neste estudo, pela primeira vez utilizada no Brasil. 
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Um grande avanço observado na bacia do Sossego com a aplicação do River Basin Game foi 

conseguir reunir pessoas de diferentes visões, experiências e linguagens. Isso seria mais 

complicado, por exemplo, se as oficinas fossem conduzidas no formato padrão Palestrantes-Platéia 

e adotadas ferramentas tecnológicas mais avançadas (aplicativos computacionais) onde o saber 

técnico dos especialistas geralmente acaba se sobrepondo ao saber local e limitando uma maior 

participação de atores de diferentes níveis de conhecimento. O RBG propicia um ambiente muito 

mais democrático para que equidade e participação sejam de fato inseridos no debate. Com isso 

incentiva-se o empoderamento local, o sentimento de pertencimento, o entendimento do problema e 

divisão de tarefas por todos os atores, capacitação gradativa, partilha de/convivência com visões 

diversas/divergentes, maior interação/integração entre produtores/entre instituições/entre produtores 

e instituições. A experiência aqui apresentada reforça a necessidade de se avançar em direção a uma 

ciência que considera tanto a experiência acumulada dos produtores quanto o saber técnico formal.  

A capacidade de atuação do River Basin Game (RBG), enquanto metodologia participativa em 

suporte à resolução de conflitos e gestão local de águas, foi corroborada, ampliando a 

representatividade estatística da aplicação do mesmo. 

Os aspectos que caracterizam o RBG (linguagem mais simples e acessível a grupos 

heterogêneos, ambiente lúdico e mais democrático, eqüitativo e inclusivo) se mostraram 

apropriados ao contexto avaliado nesta pesquisa, a saber, microbacia com predominância de 

pequenos produtores rurais de base agrícola familiar, promovendo capacitação dos produtores para 

a análise global da problemática e reforçando a necessidade de se atuar de forma conjunta e 

cooperativa em direção a uma melhor gestão de recursos locais. 
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