
Comitês de múltiplos atores. Um processo 
interativo deliberadamente organizado que reúne 
uma série de atores para participar do diálogo e/ou 
tomada de decisão e/ou implementação de ações 
que busquem resolver um problema comum ou 
alcançar um objetivo para seu benefício comum. 

Atores (stakeholders). Grupos/indivíduos que 
têm participação e/ou interesse e/ou direitos à 
floresta e que serão afetados negativamente ou 
positivamente pela mudança do uso da terra.

O projeto
Através de um estudo comparativo que abrange 13 
estudos de caso em 4 países, pesquisadores do Centro 
de Pesquisa Florestal Internacional (CIFOR) analisarão 
a equidade e eficácia dos processos e resultados 
de comitês de múltiplos atores criados para tratar 
questões relacionadas ao uso da terra e as mudanças 
do uso da terra. O projeto se envolverá especificamente 
com comitês que reúnem atores do governo, do 
setor privado e do setor local em torno das jurisdições 
subnacionais.

Justificativa
Os comitês de múltiplos atores receberam muita 
atenção de formuladores e executores de políticas 
e pesquisadores por seu potencial como uma 
abordagem mais sustentável e democrática para a 
tomada de decisões. Acredita-se que esses comitês 
ajudem a alcançar acordos participativos com 
resultados mais equitativos e eficazes do que, por 
exemplo, aqueles alcançados através das chamadas 
abordagens business as usual para a tomada de 
decisões, as quais podem ser direcionadas de 
cima para baixo, uni-setoriais ou conduzidas 
por especialistas. 

Esse potencial levou a expectativas crescentes por 
parte dos doadores para que comitês de múltiplos 
atores relacionados as questões do uso da terra e 
da mudança do uso de terra fossem organizadas. 
Esse interesse também se reflete nos resultados de 
pesquisas anteriores realizadas pelo CIFOR sobre 
múltiplos níveis de governança do uso da terra e 
REDD+, o que sugere que comitês de múltiplos atores 
são vistos amplamente como uma solução para 
alternativas de desenvolvimento mais sustentáveis.

No entanto, apesar do otimismo sobre os comitês de 
múltiplos atores, como é o caso de outros mecanismos 
participativos de tomada de decisão, esses fóruns o 
comitês receberam críticas na literatura acadêmica 
e cinzenta e de representantes de grupos de base. 
Essas críticas salientam o fracasso dessas iniciativas em 
abordar as desigualdades de poder, argumentando 
que esses comitês são mais uma solução de tomada 
de decisão que, na prática, banaliza a participação 
local, limita as oportunidades para um debate público 
significativo, leva a resultados que confirmam práticas 
de desenvolvimento desiguais, e não desafiam o status 
quo. Muitos desses críticos referem-se particularmente 
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ao uso da terra e à mudança do uso da terra, onde 
trade-offs (situações onde um objetivo só pode ser 
alcançado às custas de outro) são inerentes e os 
atores envolvidos são significativamente diversos.

Método
Levando em consideração essa evidência, e os 
crescentes recursos e expectativas colocados nos 
comitês de múltiplos atores, o projeto aborda a 
necessidade urgente de pesquisa comparativa 
no local sobre o processo e os resultados dessas 
iniciativas. O projeto utilizará uma combinação de 
métodos de pesquisa social para realizar um estudo 
comparativo de 13 comitês no Brasil (4 estudos de 
caso), Etiópia (2), Indonésia (3) e Peru (4). Através 
deste estudo, os pesquisadores do CIFOR analisarão 
como os comitês de múltiplos atores são afetados 
pelos seus contextos, e a equidade e eficácia de seus 
processos e resultados.  
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Impacto
A pesquisa de campo do projeto em nível 
subnacional baseia-se nas experiências globais 
de comitês de múltiplos atores analisados através 
de uma revisão realista (realist synthesis review) 
desenvolvida por pesquisadores do CIFOR. Uma 
pesquisa profunda foi projetada para produzir 
resultados que irão informar os tomadores de decisão 
e praticantes não apenas nas arenas subnacionais, 
mas também nas arenas nacionais e globais. 
Além dos artigos acadêmicos abordando debates 
multidisciplinares, e resumos de políticas objetivando 
oferecer recomendações científicas aos tomadores de 
decisão, praticantes e representantes locais, o projeto 
também desenvolverá uma ferramenta para avaliar 
a equidade e eficácia dessas iniciativas de tomadas 
de decisão. A ferramenta ajudará os participantes 
dos comitês e outros interessados nessas iniciativas a 
encontrarem maneiras de otimizar seus resultados.
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Esse projeto faz parte do estudo comparativo de REDD+ em curso do CIFOR. Foto de Ulet Ifansasti/CIFOR

O Programa de Pesquisa do CGIAR sobre Florestas, Árvores e Agroflorestas (FTA) é o maior 
programa de pesquisa para o desenvolvimento do mundo que visa reforçar o papel das 
florestas, árvores e agroflorestas no desenvolvimento sustentável e na segurança alimentar 
e abordar as mudanças climáticas. O CIFOR coordena o FTA em parceria com a Bioversity 
International, o CATIE, o CIRAD, o ICRAF, o INBAR e TBI.
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