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MENSAGENS	PRINCIPAIS	

§ A	mudança	do	clima	é	uma	questão	complexa	
que	desafia	paradigmas	tradicionais	de	
políticas	públicas.	Para	além	de	investimentos	e	
ações	focados	em	eventos	e	ameaças	pontuais	e	
de	caráter	reativo,	a	adaptação	à	mudança	do	
clima	depende	de	medidas	antecipatórias,	que	
fortaleçam	a	capacidade	adaptativa	e	reduzam	
vulnerabilidades	sociais,	econômicas	e	
ambientais.		
	

§ As	políticas	públicas	relacionadas	à	adaptação	
podem	se	beneficiar	de	uma	abordagem	que	
promova	a	apropriação	e	aplicação	de	
conhecimento	científico	e	empírico,	
multidisciplinar,	reflexão	e	aprendizagem,	
desenvolvendo	capacidades	intrínsecas	ao	
sistema	socioambiental	para	absorver,	se	
preparar	e	reagir	a	evidências	de	impactos	e	
vulnerabilidades	da	mudança	do	clima	e	a	
resultados	positivos	ou	negativos	de	medidas	que	
estejam	sendo	implementadas.	

		

§ Os	governos	municipais	são	instância	
privilegiada,	em	destaque,	para	liderar	e	facilitar	
processos	de	construção	de	resiliência	
considerando	que:	os	impactos	da	mudança	do	
clima	manifestam-se	nos	territórios	de	maneiras	
específicas	de	acordo	com	as	configurações	
socioeconômicas	e	biofísicas,	os	governos	
municipais	estão	à	frente	de	outras	políticas	

públicas	territoriais	às	quais	adaptação	deve	ser	
integrada,	e	há	maior	proximidade	e	possibilidade	
de	mobilização	e	atuação	junto	a	outros	atores	e	
grupos	locais.		
	

§ Muitos	desafios	da	agenda	de	adaptação	
municipal	no	Brasil,	relacionados	à	
coordenação	de	atores	e	à	falta	de	
informações	e	de	capacidades	institucionais,	
podem	ser	superados	por	meio	de	processos	
de	Aprendizagem	Social,	que	dão	suporte	à	
construção	de	resiliência	em	questões	de	
crescente	complexidade	e	incerteza.	
	

§ A	abordagem	Aprendizagem	Social	envolve	
quatro	principais	dimensões:	participação	
e	mobilização;	desenvolvimento	de	capacidades	
e	coprodução	de	conhecimento;	reflexão	
contínua;	e	revisão	de	instituições,	normas	e	
práticas,	que	resultem	em	maior	capacidade	
adaptativa	local.		
	

§ Os	gestores	e	formuladores	de	políticas	
públicas	municipais	são	chamados	a	liderar	e	
coordenar	instâncias	e	processos	para	a	
participação	social,	troca	de	experiências,	
aprendizagem	entre	pares	e	para	criação	
conjunta	de	soluções	a	fim	de	construir	e	
fortalecer	capacidades	adaptativas	e	resiliência	
dos	sistemas	socioambientais.	
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1. ADAPTAÇÃO:	QUESTÃO	COMPLEXA	QUE	EXIGE	MUDANÇAS	NAS	POLITICAS	PUBLICAS		

A	adaptação	à	mudança	do	clima	se	 traduz	em	 iniciativas	e	medidas	que	promovam	ajustes	em	
sistemas	naturais	e	humanos	em	resposta	aos	impactos	atuais	e	esperados	dos	eventos	climáticos,	
de	modo	a	reduzir	os	danos	e	explorar	oportunidades	existentes1.	Mas	qual	a	melhor	maneira	de	
implementar	 estas	 iniciativas	 e	 medidas?	 A	 adaptação	 não	 é	 um	 processo	 linear	 ou	 gerencial	
simples,	 pelo	 contrário,	 é	 classificada	 como	 uma	 questão	 complexa	 (wicked	 problem,	 termo	 em	
inglês).	Os	principais	elementos	que	tornam	desafiadora	a	gestão	de	processos	e	políticas	públicas	
de	 adaptação	 são:	multiplicidade	de	 temas,	 interesses	 e	 atores	 envolvidos;	 conjunção	de	diversas	
causas	 e	 efeitos	 distribuídos	 em	 diferentes	 escalas	 de	 tempo	 e	 espaço;	 cenário	 de	 incertezas	
científicas	 e	 falta	 de	 informação	 sobre	 riscos	 e	 vulnerabilidades;	 e,	 consequentemente,	 a	 alta	
complexidade	 na	 estrutura	 de	 governança	 para	 lidar	 com	 todos	 esses	 desafios2.	 Isso	 significa	 que	
ajustes	também	são	demandados	em	relação	à	abordagem	tradicional	de	políticas	públicasa,	a	qual	
se	 baseia	 em	 gerenciamento	 de	 riscos,	 decisões	 pontuais	 e	 "otimizadas"	 diante	 da	 ocorrência	 de	
riscos,	muitas	vezes	de	curto	prazo,	com	envolvimento	desigual	entre	os	setores	da	sociedade	e,	em	
geral,	 apenas	 em	 nível	 de	 consulta,	 e	 que	 ignora	 processos	 de	 produção	 de	 conhecimento	 e	
aprendizagem	fundamentais	a	todos	os	estágios	do	ciclo	de	políticas	públicas3,4.			

Embora	exista	uma	expectativa	por	marcos	 regulatórios,	diretrizes	e	 incentivos	dos	governos5,	a	
elaboração	destes	instrumentos	isoladamente	não	é	suficiente	para	criar	capacidade	adaptativa	e	
construir	sociedades	mais	 resilientes	à	mudança	do	clima.	Em	primeiro	 lugar,	não	se	 implementa	
política,	 estratégia	 ou	 plano	 de	 adaptação	 sem	 adesão	 e	 colaboração	 da	 sociedade	 civil,	 do	 setor	
empresarial,	 da	 academia	 e	 de	 outros	 níveis	 e	 órgãos	 governamentais.	 Em	 segundo	 lugar,	 as	
organizações	 e	 comunidades	 são	 suscetíveis	 a	 aumentar	 a	 resiliência	 não	 apenas	 a	 partir	 de	
diretrizes	governamentais,	mas	principalmente	por	meio	do	desenvolvimento	ou	fortalecimento	de	
relações	 sociais	 formais	 e	 informais	 e	 de	 processos	 de	 aprendizagem	 que	 requerem,	 mais	 que	
instrumentos	normativos,	a	abertura	de	canais	e	instâncias	de	interação	e	esforços	de	mobilização	e	
facilitação.	 É	 a	 partir	 das	 relações	 e	 dos	 processos	 de	 aprendizagem	 que	 se	 pode	 experimentar,	
comunicar,	 trocar	 experiências,	 produzir	 conhecimento	 e	 refletir	 sobre	 suas	 ações,	 bem	 como	
adaptar	e	melhorar	as	diretrizes	oficiais	baseando-se	nas	realidades	locais6,7.	

O	 desafio	 aos	 caminhos	 convencionais	 de	 formulação	 e	 implementação	 das	 políticas	 públicas	
deriva,	 ainda,	 do	 fato	 de	 que	 desenvolver	 resiliência,	 efetiva	 e	 perene	 no	 longo	 prazo,	 nos	
sistemas	socioambientais	demanda	abordagens	transversais	e	integrais	entre	equipes	e	órgãos	de	
governo.	Por	estar	intrinsicamente	relacionada	à	redução	de	vulnerabilidades	sociais,	econômicas	e	
ambientais,	 a	 agenda	 de	 adaptação	 é	 sinérgica	 a	 tantas	 outras	 agendas	 públicas,	 entre	 quais	
destacam-se	assistência	social,	habitação,	saúde,	geração	de	renda	e	emprego	e	mobilidade	urbana.	
Por	 isso,	 e	 também	 por	 interessar	 –	 impactar	 e	 depender	 da	 ação	 –	 a	 diversos	 setores	 e	 grupos	
sociais	 e	 demandar	 a	 aplicação	 de	 conhecimento,	 científico	 e	 empírico,	 de	 múltiplos	 campos	 e	
disciplinas,	 a	 adaptação	 exige	 que	 as	 tão	 discutidas	 transversalidade	 e	 integralidade8	 das	 políticas	
públicas	sejam	concretizadas.	A	transversalidade	volta-se	principalmente	a	um	movimento	interno	à	
burocracia	 governamental:	 pode	 ser	 traduzida,	 de	 um	 lado,	 pela	 “lente	 climática”5	 aplicada	 à	
formulação,	implementação,	monitoramento	e	avaliação	e	revisão	das	políticas	–	estratégias,	planos,	
programas,	 ações	 –	 das	 demais	 áreas	 de	 governo;	 de	 outro	 lado,	 por	 iniciativas	 de	 difusão	 de	
conhecimento	 e	 informação	 e	 mobilização	 e	 capacitação	 das	 equipes	 de	 gestão	 e	 técnicas	 das	
demais	pastas	e	órgãos	de	governo,	empreendidas	pelas	secretarias	e	departamentos	de	mudança	
do	 clima.	 	 A	 integralidade	 implica	 que	 as	 diversas	 versões	 sobre	 as	 realidades	 e	 as	 inter-relações	
entre	pessoas	e	entre	elas	e	os	objetos	presentes	na	situação	em	foco	(por	exemplo	tecnologias	e	
ferramentas	que	mediam	as	diversas	realidades)	sejam	consideradas	no	processo	de	planejamento	

																																																													
a	 A	 abordagem	 tradicional	 de	 políticas	 públicas	 considerada	 neste	 documento	 é	 o	 processo	 de	 políticas	 públicas	
representado,	para	efeito	didático,	em	etapas:	 I)	definição	da	agenda	;	 II)	formulação	de	políticas;	 III)	tomada	de	decisão;	
IV)	implementação;	V)	monitoramento	e	avaliação4.	Aqui	refere-se	às	etapas	II	e	III	como	planejamento.	
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coletivo	 frente	 aos	 problemas	 complexos.	 	 Os	 três	 pilares	 da	 integralidade	 são	 estruturas	 de	
governança	horizontaisb,	participação	diversa	e	efetiva	–	no	sentido	de	existir	real	possibilidade	de	
manifestação	 e	 de	 influência	 de	 processos	 e	 resultados	 das	 políticas	 –	 e	 produção	 e	 acesso	
democráticos	 de	 conhecimento	 científico	 e	 empírico,	 de	 forma	 articulada9,10.	 Enquanto	 a	
transversalidade	já	configura	esforços,	mesmo	que	circunscritos	a	programas	específicos,	na	gestão	
pública	brasileira,	a	 integralidade	ainda	precisa	ser	 inserida	no	repertório	de	conceitos,	métodos	e	
instrumentos	dos	gestores	e	formuladores	de	políticas	públicas.		

Este	 trabalho	 tem	 o	 objetivo	 de	 contribuir	 para	 que	 a	 formulação	 e	 implementação	 de	
políticas	públicas	municipais	relacionadas	à	adaptação	à	mudança	do	clima	possam	responder	
aos	 desafios	 impostos	 ou	 acentuados	 pela	 agenda	 de	 adaptação	 no	 contexto	 da	 gestão	
pública	 brasileira.	 Para	 tanto,	 vale-se	 da	 teoria	 e	 abordagem	 Aprendizagem	 Social	 (Social	
Learning,	 em	 inglês)	 assumindo	 que	 processos	 de	 aprendizagem	 abrangentes	 e	 equitativos	
estão	 no	 centro	 dos	 caminhos	 possíveis	 para	 a	 construção	 de	 resiliência	 em	 sistemas	
socioambientais	 complexos.	 O	 ponto	 de	 partida	 é	 o	 entendimento	 de	 que	 os	 desafios	 da	
complexidade	 da	 adaptação	 podem	 ser	 superados	 por	 meio	 de	 processos	 que	 envolvam:	
participação	e	mobilização;	desenvolvimento	de	capacidades	e	 coprodução	de	conhecimento;	
reflexão	 contínua;	 e	 revisão	 de	 instituições,	 normas	 e	 práticas,	 que	 resultem	 em	 maior	
capacidade	 adaptativa	 local.	 Esses	 são	 elementos	 que	 constituem	 a	 abordagem	 de	
Aprendizagem	Social,	que	será	apresentada	neste	documento	 junto	a	uma	proposta	de	como	
integrá-la	 no	 ciclo	 de	 políticas	 públicas	 de	 adaptação,	 incluindo	 exemplos	 de	 atividades	 e	
indicadores	de	avaliação.	

	

Adaptação	à	mudança	do	clima	nas	políticas	públicas	no	Brasil 

No	Brasil,	em	nível	nacional,	a	Política	Nacional	sobre	Mudança	do	Clima	(PNMC),	 instituída	
em	 2009,	 estabeleceu	 a	 base	 legal	 para	 a	 criação	 de	 planos	 setoriais	 de	 mitigação	 e	
adaptação,	 dentre	 os	 quais	 o	 Plano	 Nacional	 de	 Adaptação	 à	 Mudança	 do	 Clima	 (PNA),	
instituído	em	maio	de	2016.	Coordenado	pelo	Ministério	do	Meio	Ambiente,	o	PNA	tem	como	
objetivo	 promover	 a	 redução	 da	 vulnerabilidade	 nacional	 à	 mudança	 do	 clima	 e	 realizar	 a	
gestão	do	 risco	 associada	 a	 esse	 fenômeno	 (saiba	mais	 da	 construção	do	plano	no	Box	 5).	O	
documento	reconhece	a	importância	da	coordenação	das	ações	entre	os	três	níveis	de	governo	
e	entre	os	diferentes	setores	da	sociedade	e	recomenda	para	a	articulação	federativa	a	criação	
de	 “um	 fórum	 permanente	 para	 concertação	 com	 governos	 estaduais	 e	 representação	 de	
municípios,	 cujo	 papel	 será	 elaborar	 e	 propor	 diretrizes	 e	 recomendações	 técnicas”.	O	 PNA	 é	
tido	 como	 referência	 na	Contribuição	 Nacionalmente	 Determinada	 (NDC,	 na	 sigla	 em	 inglês)	pelo	
Brasil	no	contexto	 internacional	do	Acordo	de	Paris,	que	entrou	em	vigor	em	setembro	de	2016.	A	
NDC	 prevê	metas	 de	mitigaçãoc	 e	 no	 âmbito	 de	 adaptação	 tem	 como	 prioridade	 a	 proteção	 das	
populações	vulneráveis	aos	efeitos	da	mudança	do	clima	e	o	 fortalecimento	de	sua	capacidade	de	
resiliência11.		

Em	 âmbito	 subnacional,	 há	 uma	 dificuldade	 em	 contabilizar	 e	 acompanhar	 as	 políticas	 de	
adaptação	 em	 curso.	 Estima-se	 que	 tenham	 sido	 sancionadas	por	 volta	 de	 16	 leis	 estaduais	 em	

																																																													
b	 Adota-se	 o	 conceito	 de	 governança	 pública	 como	 “estruturação	 das	 relações	 entre	 o	 Estado	 e	 suas	
instituições	nos	níveis	federal,	estadual	e	municipal,	por	um	lado,	e	as	organizações	privadas,	com	e	sem	fins	
lucrativos,	bem	como	os	atores	da	sociedade	civil	 (coletivos	e	 individuais),	por	outro”	 (Kissler	&	Heidemann,	
2006,	p.	480).	
c	No	que	se	refere	à	mitigação,	a	contribuição	do	Brasil	será	reduzir	as	emissões	de	gases	de	efeito	estufa	em	
37%	 abaixo	 dos	 níveis	 de	 2005,	 em	 2025,	 com	 uma	 contribuição	 indicativa	 subsequente	 de	 reduzir	 essas	
emissões	em	43%	abaixo	dos	níveis	de	2005,	em	2030.		
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mudança	 do	 clima	 e	 sabe-se	 que	 alguns	 estados	 e	 municípios	 já	 desenvolveram	 programas	 e	
planos	de	adaptação,	como	Espírito	Santo,	Minas	Gerais,	Paraná,	Pernambuco	e	as	cidades	do	Rio	
de	Janeiro	e	Santos12,13,14.	Outra	ação	que	tem	trazido	o	tema	de	adaptação	mais	próximo	à	agenda	
subnacional	são	compromissos	políticos,	como	o	Pacto	Global	de	Prefeitos	pelo	Clima	e	Energiad,	e	a	
adesão	a	 redes	como	RegionsAdapte,	 iniciativa	global	que	reúne	governos	regionais,	e	o	Fórum	de	
Secretários	de	Meio	Ambiente	das	Capitais	Brasileiras	–	CB27f.	Essas	instâncias	promovem	troca	de	
experiências	 e	 informações	 para	 alavancar	 políticas	 de	 adaptação,	 incentivam	 o	 reporte	 e	
monitoramento	 de	 medidas	 de	 adaptação	 e	 mitigação,	 e	 visam	alavancar	 colaborações	 entre	
projetos.	

Apesar	de	ser	uma	questão	global,	os	impactos	da	mudança	do	clima	são	sentidos	localmente	nos	
territórios,	 de	 acordo	 com	 suas	 especificidades	 socioeconômicas	 e	 biofísicas,	 portanto	 é	
indispensável	a	atuação	de	governos	municipais	na	agenda	a	partir	da	 integração	da	perspectiva	
da	mudança	do	 clima	 transversalmente	 aos	planos	 e	programas	de	diferentes	 secretarias13.	 Isso	
tanto	 por	 esse	 nível	 de	 governo	 ser	 a	 escala	 jurisdicional	 imediata	 aos	 territórios,	 onde	 se	
concretizam	os	impactos,	quanto	por	serem	responsáveis	pela	maior	parte	das	políticas	territoriais	e	
estarem	 mais	 próximos,	 portanto	 atuarem	 mais	 facilmente	 em	 conjunto	 dos	 agentes	 locais18.	 A	
transversalização	da	agenda	está	em	prática	em	iniciativas	municipais	ao	redor	do	País,	assim	como	
o	embasamento	em	conhecimento	científico,	o	envolvimento	de	diferentes	setores	e	grupos	sociais	
e	 a	 conexão	 entre	 níveis	 de	 governo	 (municipal	 com	 estadual	 e	 nacional).	 São	 iniciativas	 ainda	
específicas,	mas	que	passam	a	apresentar	novos	modelos	e	contribuem,	a	partir	da	sistematização	
de	 lições	 aprendidas,	 para	 outras	 políticas	 relacionadas	 a	 adaptação,	 em	 fase	 inicial	 ou	 ainda	 por	
serem	formuladas.	São	os	casos,	por	exemplo,	da	elaboração	e	implementação	do	Plano	Municipal	
de	 Adaptação	 de	 Santos,	 lideradas	 pela	 Secretaria	Municipal	 de	Desenvolvimento	Urbano	 junto	 à	
sete	 outros	 órgãos	 do	 governo	 municipal	 organizados	 na	 Comissão	 Municipal	 de	 Adaptação	 à	
Mudança	 do	 Clima	 (para	 saber	 mais,	 veja	 o	 Box	 6);	 e	 do	 Projeto	 Biodiversidade	 e	 Mudanças	
Climáticas	 na	Mata	 Atlântica,	 coordenado	 pelo	Ministério	 do	Meio	 Ambiente	 e	 implementado	 no	
contexto	da	Cooperação	Brasil-Alemanha	para	o	Desenvolvimento	Sustentável,	que	tem	promovido	
a	gestão	integrada	considerando	a	mudança	do	clima	e	serviços	ecossistêmicos	em	instrumentos	de	
ordenamento	 territorial	 –	 como	 resultado,	 medidas	 adaptação	 baseada	 em	 ecossistemas	 (AbE)	
fazem	parte	de	Planos	Municipais	de	Conservação	e	Recuperação	da	Mata	Atlântica	(PMMA)	19.		

Ainda	 que	 algumas	 dessas	 políticas	 de	 adaptação	 atribuam	 importância	 à	 participação	 da	
sociedade	na	 elaboração	das	 políticas	 e	 planos	 de	 ação,	 não	há	menção	direta	 à	Aprendizagem	
Social.	 Embora	 essas	 iniciativas	 utilizem-se	 de	 métodos	 participativos,	 articulem	 conhecimento	
científico	 e	 empírico	 e,	 por	 vezes,	 inovem	 em	 estruturas	 e	 procedimentos	 de	 governança,	
participação	 e	 aprendizagem	 não	 são,	 em	 geral,	 elementos	 centrais	 da	 abordagem	metodológica	
aplicada	 e	 aparecem	 como	 procedimentos	 dedicados	 à	 validação	 e	 legitimação	 do	 processo	 e	 de	
seus	 produtos	 e	 em	 intensidades	 e	 profundidades	 diversas	 –	 de	 consultas	 públicas	 online	 a	
encontros	presenciais	para	a	socialização	de	documentos	críticos	do	projeto.	

	

Desafios	do	planejamento	e	da	implementação	da	adaptação	no	nível	municipal	

																																																													
d	O	Pacto	Global	de	Prefeitos	pelo	Clima	e	Energia	é	uma	coalizão	 internacional	de	prefeitos	formada	com	o	objetivo	de	
reduzir	as	emissões	de	gases	do	efeito	estufa,	elevar	a	 resiliência	à	mudança	do	clima	e	possibilitar	o	acompanhamento	
público	do	progresso	das	cidades.	Atualmente,	são	43	cidades	brasileiras	comprometidas15.	
e	A	iniciativa	global	RegionsAdapt	tem	por	objetivo	inspirar	e	apoiar	governos	regionais	a	tomar	ações	concretas,	colaborar	
e	 reportar	 esforços	 em	adaptação	 à	mudança	do	 clima.	Os	 estados	 do	Ceará,	Goiás,	 Paraná,	 Rio	Grande	do	 Sul,	 Rio	 de	
Janeiro,	São	Paulo	e	Tocantins	participaram	de	sua	criação16. 
f	O	CB27	reúne	os	dirigentes	das	pastas	responsáveis	pelo	meio	ambiente	nas	prefeituras	das	26	capitais	brasileiras	e	no	
governo	do	Distrito	Federal	para	o	fortalecimento	e	ação	coordenada	das	secretarias	de	meio	ambiente,	 intercâmbio	de	
experiências	em	sustentabilidade	urbana	e	avanço	em	agendas	ambientais	de	vanguarda17.	
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	A	 falta	 de	 planos	 de	 adaptação	 e	 instrumentos	 de	 políticas	 públicas	 de	 adaptação	 no	 nível	
municipal	no	Brasil	explica-se	em	grande	parte	por	conta	de	dificuldades	na	fase	de	planejamento.	
Fatores	comumente	relatados	como	barreiras	ao	planejamento	de	ações	de	adaptação	são	a	falta	
de	recursos,	dificuldade	de	acesso	a	informações	e	baixa	capacidade	técnica-institucional20.	Soma-
se	ainda	a	esse	contexto	a	falta	de	entendimento	e	prioridade	da	agenda	de	clima	e	adaptação	em	
relação	a	outros	projetos	e	investimentos	quando	a	relação	direta	com	as	demais	agendas	da	gestão	
municipal	não	é	claramente	percebida.		

De	 maneira	 geral,	 os	 municípios	 vêm	 respondendo	 de	 forma	 reativa	 a	 estresses	 e	 eventos	
climáticos	 –	 sejam	 eles	 extremos	 ou	 contínuos-,	 principalmente	 por	 meio	 da	 defesa	 civil,	 com	
planos	 de	 contingência	 e	 minimização	 de	 desastres.	 Mesmo	 assim,	 a	 Pesquisa	 de	 Perfil	 dos	
Municípios	Brasileiros	de	2013	mostra	que	quase	metade	dos	5570	municípios	não	possuía	nenhum	
dos	12	instrumentos	de	planejamento	urbano	e	prevenção,	redução	e	gestão	de	riscos	e	desastres	
considerados	 na	 pesquisa21.	 Alguns	municípios	maiores	 trabalham	 com	 gestão	 de	 riscos	 de	 forma	
sistemática,	mas	 raramente	 incluem	riscos	 relacionados	à	mudança	do	clima,	de	 forma	que	dados	
climáticos	e	estudos	de	vulnerabilidade	e	 impactos	climáticos	não	entram	nesta	análise.	Resultado	
disso	é	 a	 alta	 vulnerabilidade	das	populações	 aos	 eventos,	 refletida	nas	 enchentes	que	desalojam	
milhares	 de	 pessoas,	 crises	 hídricas	 que	 afetam	 milhões,	 desmoronamentos	 que	 colocam	
comunidades	em	risco	de	vida	mesmo	nos	municípios	mais	ricos	do	país22.	Com	a	intensificação	dos	
eventos	 climáticos	 causados	 pelo	 aumento	 da	 temperatura	 global	 e	 sem	 um	 planejamento	
adequado	a	nível	municipal,	o	mais	provável	é	que	a	adaptação	siga	sendo	tratada	de	forma	reativa,	
ou	seja,	respondendo	a	eventos	e	estresses	tão	logo	eles	aconteçam.		

Por	outro	lado,	esse	cenário	é	na	maioria	das	vezes	mais	trágico	e	mais	custoso	do	que	trabalhar	a	
adaptação	de	forma	antecipatória,	que	se	utiliza	de	recursos,	entre	os	quais	dados	e	informações,	
para	fortalecer	a	resiliência	e	criar	capacidade	adaptativa	nos	sistemas	considerando	as	ameaças	
futuras	 e	 as	 medidas	 de	 adaptação	 já	 em	 curso23.	 Entre	 as	 principais	 barreiras	 para	 a	 ação	
antecipatória	está	o	 acesso	a	dados	e	 informações	aplicáveis	 aos	 contextos	 locais.	Parcerias	entre	
órgãos	do	governo	 federal	–	como	MCTI,	MI,	MMA,	 INPE,	Cemaden,	REDE	CLIMA	 -	e	 institutos	de	
pesquisa	 nacionais	 e	 internacionais	 têm	 avançado	 no	 desenvolvimento	 de	 modelos	 climáticos,	
análise	de	 cenários	 futuros	 e	 índices	de	 vulnerabilidades	para	prever	os	 impactos	da	mudança	do	
clima	 no	 território	 brasileiro24,25.	 Existe	 também	 um	 esforço	 de	 disponibilização	 de	 dados	
geográficos,	 socioeconômicos	 e	 outros	 dados	 ambientais	 em	 plataformas	 como	 o	 Portal	 do	
IBGE26,	 o	 Atlas	 do	 Desenvolvimento	 Humano	 no	 Brasil27,	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Informações	
sobre	Recursos	Hídricos28,	entre	muitos	outros.	Porém,	muitos	dados	e	informações	precisam	ser	
tratados	 por	 especialistas,	 carregam	 incertezas	 e	 não	 estão	 agregados	 por	 município.	 Ou	 seja,	
mesmo	quando	existem	dados	e	informações	científicas,	exige-se	um	perfil	específico	de	profissional	
ou	 a	 contratação	 de	 consultoria	 externa	 para	 traduzir	 o	 conteúdo	 para	 um	 formato	 aplicável	 por	
gestores	públicos	e	equipes	técnicas;	o	que	não	é	viável	na	maioria	das	municipalidades.	Iniciativas	
no	 sentido	 de	 facilitar	 o	 acesso	 para	 gestores	 públicos	municipais	 têm	 sido	 fomentadas	 de	 forma	
articulada	à	implementação	do	Plano	Nacional	de	Adaptação	(PNA),	por	exemplo	o	SisVuClimag	e	a	
Plataforma	AdaptaClimah.		

Além	do	acesso	ao	conhecimento,	para	que	medidas	de	adaptação	efetivas,	consistentes	no	
longo	prazo,	e	 transversais	a	outras	políticas	e	agendas	 sejam	 implementadas,	é	necessário	

																																																													
g	 O	 SisVuClima	 é	 um	 sistema	 que	 permite	 avaliar	 e	 comparar	 a	 vulnerabilidade	 aos	 impactos	 da	mudança	 do	 clima	 de	
municípios	de	seis	estados	brasileiros	até	o	momento	(Amazonas,	Espírito	Santo,	Mato	Grosso	do	Sul,	Maranhão,	Paraná	e	
Pernambuco)	29.	
hA	 AdaptaClima	 é	 uma	 plataforma	 online	 de	 conhecimento	 em	 adaptação	 que	 disponibiliza	 conteúdos	 relacionados	 à	
agenda	 de	 adaptação	 indicados	 pelos	 próprios	 usuários	 e	 também	 tem	por	 objetivo	 conectar	 produtores	 e	 usuários	 de	
conhecimento;	configura-se	uma	das	metas	do	PNA30.		
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que	 dados	 e	 informações	 sejam	 aplicados,	 conectados	 à	 prática,	 inseridos	 nos	 processos	
organizacionais,	 e	 frequentemente	 atualizados.	 Para	 tanto,	 são	 fundamentais	 o	
desenvolvimento	 de	 capacidades	 técnicas	 e	 institucionais	 e	 o	 fortalecimento	 da	 coesão	 dos	
sistemas	sociais	envolvidos.	Os	elementos	que	servem	de	base	para	a	adaptação	antecipatória	e	
reativa,	combinadas,	são	ilustrados	na	Figura	1.		

 
Figura	1:	Adaptação	reativa	e	adaptação	antecipatória	combinadas	(Elaborada	pelas	autoras)	

Estratégias	 de	 adaptação	 efetivas	 e	 consistentes	 no	 longo	 prazo	 são	 associadas,	 em	
referências	 teóricas	 e	 práticas,	 a	 instâncias	 perenes	 para	 a	 participação	 social,	 troca	 de	
experiências,	aprendizagem	entre	pares	e	criação	conjunta	de	soluções	no	âmbito	das	políticas	
públicas	 municipais	 territoriais,	 complementando	 ações	 e	 investimentos	 para	 fortalecer	
resiliência	e	criar	capacidade	adaptativa	frente	aos	eventos	climáticos.	Isso	porque,	ressalta-se,	
não	 existem	 soluções	 únicas	 e	 isoladas	 para	 adaptação;	 as	 incertezas	 sobre	 eventos	 e	 suas	
consequências	 dificultam	 replicar	 ações	 e	 investimentos	 e	 a	 alta	 complexidade	 da	 agenda	
impede	 o	 sucesso	 de	 políticas	 lineares,	 centradas	 em	 instrumentos	 regulatório-normativos	 e	
sem	a	participação	ampla	dos	diversos	grupos	interessados.	

	

2. POR	QUE	A	ABORDAGEM	APRENDIZAGEM	SOCIAL	E	RELEVANTE	PARA	A	AGENDA	DE	
ADAPTAÇÃO?	

Adaptação	como	um	processo	de	aprendizagem	

A	 incorporação	 de	 processos	 de	 aprendizagem	 nas	 políticas	 públicas	 ocorre	 especialmente	 nas	
agendas	que	envolvem	questões	complexas.	É	necessário	apresentar	alguns	conceitos	sobre	os	
quais	se	apoia	a	aplicação	da	aprendizagem	nas	políticas	públicas	de	adaptação.	Em	primeiro	
lugar,	resiliência	é	“a	habilidade	de	um	sistema	e	de	suas	partes	de	antecipar,	absorver,	acomodar	
ou	se	recuperar	dos	efeitos	de	um	evento	de	risco	de	maneira	eficiente,	garantindo	a	preservação,	
restauração	 ou	melhoria	 de	 suas	 estruturas	 básicas	 e	 funções	 essenciais”	 31;	 a	 resiliência	 de	 uma	
comunidade	 ou	 organização	 depende	 da	 “combinação	 de	 habilidades,	 atributos	 e	 recursos	
disponíveis	 para	 os	 indivíduos	 e	 o	 coletivo	 se	 prepararem	 e	 agirem	 de	 forma	 a	 reduzir	 impactos	
adversos,	 moderar	 danos	 ou	 explorar	 oportunidades”	 32.	 Em	 outras	 palavras,	 depende	 do	
desenvolvimento	da	capacidade	adaptativa33,	como	descrito	na	Figura	2.	Portanto,	pode-se	afirmar	
que	 a	 capacidade	 adaptativa	 de	 uma	 comunidade	 está	 diretamente	 ligada	 à	 sua	 capacidade	 de	
aprendizagem,	 tanto	 combinando	 diferentes	 tipos	 de	 conhecimento	 para	 gerar	 novas	 soluções,	
como	aprendendo	a	lidar	com	incertezas34,35.	Finalmente,	processos	de	aprendizagem	dão	suporte	à	
construção	de	resiliência	frente	a	questões	de	crescente	complexidade	e	incerteza36.		

À	medida	que	compreendemos	o	contexto	e	os	desafios	postos,	torna-se	claro	que	a	adaptação	é	
um	 processo	 de	 aprendizagem.	 As	 políticas	 públicas	 de	 adaptação	 se	 beneficiariam	 de	 uma	
abordagem	 que	 promova	 reflexão	 contínua	 (reflexividade),	 aprendizagem	 a	 partir	 da	 troca	 de	
conhecimento	empírico	e	acesso	de	conhecimento	científico	aplicável,	e	 flexibilidade	de	ação	com	
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base	em	informações	sobre	novas	evidências	de	impactos	e	vulnerabilidades	da	mudança	do	clima	e	
sobre	resultados	positivos	ou	negativos	de	medidas	que	estejam	sendo	implementadas37.		

	
Figura	2:	Adaptação	como	processo	de	aprendizagem	que	dá	suporte	à	construção	de	resiliência	(Elaborado	pelas	autoras)	

	

Mas	afinal,	o	que	é	Aprendizagem	Social?	

A	 promoção	 da	 aprendizagem	 social	 nas	 políticas	 públicas	 de	 adaptação	 no	 Brasil	 ainda	 é	
incipiente.	 As	 metodologias	 que	 vêm	 sendo	 utilizadas	 para	 promover	 processos	 de	
aprendizagem,	 em	 linhas	 gerais,	 limitam-se	 a	 atividades	 de	 informação,	 consulta	 e	
participação	 das	 partes	 envolvidas,	 que	 são	 formas	 distintas	 de	 envolvimento	 dos	 grupos	
sociais.	 Conforme	 mostra	 a	 Figura	 3,	 a	 Aprendizagem	 Social	 vai	 além	 destes	 métodos	 que,	
apesar	de	necessários,	não	são	suficientes	para	lidar	com	questões	complexas38.		

		

Figura	3:	Representação	conceitual	da	Aprendizagem	Social	(Collins	e	Ison,	2009)	

	

A	 Aprendizagem	 Social	 é	 uma	 abordagem	 orientada	 a	 processos39	 que	 propõe	 o	 “aprender	
fazendo”	40	e	é	definida	como	“um	processo	de	mudança	social	em	que	as	pessoas	aprendem	
umas	com	as	outras	de	forma	a	beneficiar	sistemas	sociais	e	ecológicos	mais	amplos”41. Por	
meio	 de	 processos	 contínuos	 de	 trabalho	 colaborativo	 entre	 pessoas	 que	 compartilham	 um	
propósito	 comum	 –	 envolvendo	 diálogos,	 intercâmbios,	 ação	 e	 reflexão	 –	 emergem	 novos	
conhecimentos	e	soluções	conjuntas	que	levam	a	mudanças	na	prática42.	Como	base	teórica,	os	
elementos	 e	 especificidades	 da	 Aprendizagem	 Social	 podem	 ser	 melhor	 explicados	 quando	
divididos	em	quatro	dimensões	transversais,	baseadas	em	pesquisas	do	Instituto	Internacional	
para	 o	 Meio	 Ambiente	 e	 Desenvolvimento	 (IIED)i,	 e	 apresentadas	 a	 seguir:	 participação	 e	
mobilização;	 desenvolvimento	 de	 capacidades	 e	 coprodução	 de	 conhecimento;	 reflexão	
contínua;	e	revisão	de	instituições,	normas	e	práticas.	

																																																													
i	Estas	tiveram	como	base	as	quatro	dimensões	da	aprendizagem	social	propostas	pelo	IIED	(Van	Epp	&	
Garside,	 2014;	 Fisher	 et	 al,	 2016):	 Engagement	 and	 participation;	 capacity	 development	 and	 building	
shared	understanding;	iterative	reflection	and	action;	challenging	institutions,	norms	and	practices.	

depende	da 
Resiliência Capacidade	

Adaptativa 
Processos	de	
Aprendizagem 
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ligada	a	 

dão	suporte	à	construção	de 
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Participação	e	mobilização	

Um	elemento	central	da	participação	e	mobilização	de	pessoas	para	a	aprendizagem	social	são	
as	 chamadas	 comunidades	 de	 prática.	 Diferente	 da	 participação	 pontual	 de	 pessoas	 em	 um	
projeto	 por	 um	 breve	 período	 de	 tempo,	 as	 comunidades	 de	 prática	 são	 grupos	 que	
compartilham	um	problema	e/ou	interesse	comum	e	interagem	regularmente	para	aprofundar	
o	 conhecimento	 sobre	 a	 questão	 por	 meio	 do	 compartilhamento	 de	 ideias,	 informações	 e	
ferramentas	e	buscam	soluções	a	partir	desta	prática	de	 interação	social43,44.	As	comunidades	
podem	ser	diferenciadas	por	temas,	escopos	geográficos,	especialidade,	ou	outro	interesse	em	
comum	 e	 é	 importante	 que	 sejam	 formadas	 por	 pessoas	 que	 se	 reconheçam	 como	 pares	 e,	
portanto,	estejam	dispostos	a	compartilhar	suas	experiências	e	considerar	as	dos	demais	para	
repensar	as	suas.	A	partir	da	constituição	do	grupo,	é	essencial	que	haja	um	processo	ativo	e	
contínuo	de	engajamento	mútuo,	reforço	da	confiança	e	do	respeito	entre	as	partes	envolvidas	
e	de	esforço	pela	transparência	em	relação	a	atividades,	informações	e	tomadas	de	decisão6.	

Para	 que	 o	 aprendizado	 e	 a	 mudança	 de	 práticas	 e	 comportamentos	 alcancem	 outros	 grupos	 e	
indivíduos	 que	 compõem	 o	 sistema	 social,	 os	 knowledge	 brokers	 (“agentes	 de	 fomento	 de	
conhecimento”)	 e	 boundary	 organisations	 (“organizações-ponte”)	 exercem	 funções	 relevantes.	 O	
primeiro	 papel	 tem	 por	 objetivo	 levar	 o	 conhecimento	 para	 diferentes	 realidades	 de	 forma	
inteligível,	 e	 o	 segundo	 refere-se	 à	 conexão	 entre	 comunidades	 de	 prática	 e	 outros	 grupos	 para	
potencializar	a	ação	coletiva;	ambos	papéis	podem	ser	desempenhados	por	indivíduos,	organizações	
ou	mesmo	objetos,	como	documentos	e	materiais	de	comunicação45.		

	

Desenvolvimento	de	capacidades	e	coprodução	de	conhecimento	

Em	um	processo	de	aprendizagem	social,	o	conhecimento	obtido	e	construído	entre	pares	a	partir	
das	 interações	sociais	é	complementar	a	 instrumentos	voltados	à	 formulação	e	 implementação	de	
políticas,	 como	os	 planos	de	 adaptação	e	 sistemas	de	 informação.	Além	disso,	 a	 compreensão	de	
determinado	 assunto	 é	 por	 vezes	 mais	 eficaz	 e	 profunda	 em	 uma	 interação	 dentro	 de	 uma	
comunidade	de	prática	do	que	em	 capacitações	 feitas	por	 especialistas	 externos46.	O	aprendizado	
deve	fluir	em	todas	as	direções	e,	na	presença	de	um	instrutor,	este	também	aprende	com	o	grupo.		

O	 conhecimento	 empírico,	 portanto,	 também	 é	 valorizado	 e	 assumido	 como	 complementar	 ao	
conhecimento	técnico-científico.	Ao	levar	em	conta	e	explicitar	uma	gama	diversa	de	informações	e	
perspectivas,	o	conhecimento	gerado	coletivamente	é	mais	robusto	para	lidar	com	as	incertezas	de	
um	 problema	 complexo,	 como	 é	 o	 caso	 da	 projeção	 de	 impactos	 e	 vulnerabilidades	 acessados	 a	
partir	de	modelos	climáticos3.		

	

Reflexão	contínua	

O	 processo	 de	 aprendizagem	 social	 envolve	 reflexão	 contínua	 sobre	 ações	 que	 estão	 sendo	
implementadas	 gerando	 aprendizados	 que	 retroalimentam	 ações	 futuras.	 Aprendizados	 sobre	 os	
efeitos	e	consequências	de	atividades	 implementadas	e	evidências	emergentes	 sobre	mudança	do	
clima	podem	ser	incorporados	nos	planos	de	trabalho,	permitindo	melhorar	os	resultados	ao	longo	
do	tempo.	Momentos	contínuos	de	reflexão	podem	também	incentivar	tomadas	de	decisão	a	longo	
prazo	 em	 complemento	 ao	 curto	 prazo,	 além	 de	 apoiar	 as	 partes	 envolvidas	 na	 construção	 de	
confiança	e	no	aperfeiçoamento	de	ações	para	ciclos	subsequentes	de	tomada	de	decisões3.		



CONTRIBUIÇÕES DA APRENDIZAGEM SOCIAL PARA POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA 

 

	
12	

	
	

Figura	4:	Representação	dos	ciclos	de	aprendizagem	(elaborado	pelas	autoras)	

	
A	reflexão	inclui	idealmente,	mas	não	sempre,	o	questionamento	que	vai	além	das	ações	específicas,	
podendo	desafiar	as	premissas,	as	normas	e	os	paradigmas	em	que	se	baseiam	as	ações.	A	literatura	
apresenta	o	“ciclo	triplo	de	aprendizagem”	(triple-loop	learning,	em	inglês)47,	que	pode	desembocar	
em	 transformações	 nas	 atividades,	 normas	 e	 até	 mesmo	 nas	 estruturas	 institucionais.	 No	 ciclo	
simples	 (single-loop),	 a	 reflexão	é	 sobre	 "Estamos	 fazendo	as	 coisas	de	maneira	 correta?"	e	então	
pode-se	melhorar	a	efetividade	das	rotinas	e	ações	existentes;	no	ciclo	duplo	(double-loop)	acontece	
a	 reflexão	 sobre	 "Estamos	 fazendo	 as	 coisas	 certas?",	 que	 deve	 resultar	 na	 reformulação	 do	
problema,	 das	 premissas	 e	 dos	 objetivos;	 finalmente,	 no	 ciclo	 triplo	 (triple-loop)	 reflete-se	 sobre	
"Como	 decidimos	 o	 que	 é	 certo?",	 o	 que	 pode	 levar	 à	 revisão	 crítica	 de	 valores	 e	 crenças	 que	
fundamentam	as	percepções	e	os	entendimentos	sobre	as	situações	complexas	como	um	todo	e	à	
reconfiguração	dos	sistemas	de	governança.	Por	compreender	reflexão	profunda	sobre	as	bases	dos	
sistemas	 sociais	 e	 dos	 comportamentos	 e	 ações	 individuais	 e	 coletivas,	 o	 ciclo	 triplo	 de	
aprendizagem	 inaugura	o	“aprender	a	aprender”,	 isso	é,	a	capacidade	de	refletir	continuamente	a	
partir	de	novas	 informações	ou	eventos	 sobre	premissas,	o	que	 fazer	e	 como	 fazer.	Essa	é	a	base	
para	 fortalecer	 a	 capacidade	 adaptativa	 sustentada	 ao	 longo	 do	 tempo	 nos	 sistemas	
socioambientais6.	
	
	
	Revisão	de	instituições,	normas	e	práticas		

A	 complexa	 agenda	 de	 adaptação	 desafia	 paradigmas	 tradicionais	 de	 elaboração	 de	 políticas	
públicas	e	tomada	de	decisão	nas	instituições	exigindo	que	barreiras	sejam	superadas	e	novas	
oportunidades	para	aprendizagem	social	sejam	desenvolvidas	para	que	mudanças	nas	práticas	
individuais	 e	 organizacionais	 possam	 ser	 empreendidas,	 conforme	 apresentado	 nas	 três	
dimensões	anteriores3.	Ao	adentrar	e	se	aprofundar	nas	instâncias	e	estruturas	de	governança	
de	 iniciativas	e	 instituições,	a	aprendizagem	social	pode	culminar	na	cogestão	de	processos	e	
iniciativas	–	as	decisões	e	ações	passam	a	considerar	as	diferentes	visões	e	conhecimentos	dos	
atores	e	setores	envolvidos	nas	questões	em	pauta,	a	partir	de	objetivos	comuns	e	relações	de	
confiança.	 Assim	 criam-se	 oportunidades	 para	 que	 outros	 grupos	 empoderem-se48	 e	
responsabilizem-se	sobre	os	processos	de	adaptação	e	seus	resultados.	Finalmente,	apesar	da	
inquestionável	 importância	 do	 envolvimento	 de	 um	 coletivo	 com	 diversidade	 de	 visões,	 é	
também	 essencial	 engajar	 desde	 o	 início	 os	 indivíduos	 e	 grupos	 que	 trabalham	 dentro	 das	
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instituições	públicas	e	que	podem	liderar	e	implementar	mudanças	nos	procedimentos,	práticas	
e	normas.	

	

3. COMO	PROCESSOS	DE	APRENDIZAGEM	SOCIAL	CONTRIBUEM	PARA	O	CICLO	DE	
POLITICAS	PUBLICAS	DE	ADAPTAÇÃO?	

Integração	da	Aprendizagem	Social	em	políticas	públicas	de	adaptação		

Existem	diversas	metodologias	para	planejamento	e	 implementação	de	políticas	de	adaptação	
que	 são	 utilizadas	 no	 Brasilj.	 Independente	 da	 metodologia	 a	 ser	 utilizada,	 a	 abordagem	 da	
Aprendizagem	Social	 pode	 ser	 aplicada	de	 forma	 transversal	 a	 partir	 da	 integração	de	 alguns	
elementos-chave	 ao	 processo.	 Para	 ilustrar	 como	 isso	 pode	 acontecer,	 parte-se	 do	 ciclo	 de	
adaptação	 à	 mudança	 do	 clima	 proposto	 na	 Plataforma	 AdaptaClima30;	 trata-se	 de	 quatro	
grandes	 fases	 representadas	 em	uma	estrutura	 simplificada	 que	permite	 ser	 aderente	 a	 uma	
diversidade	de	 iniciativas	públicas	a	nível	municipal	e	processos	organizacionais:	preparação	e	
engajamento,	 análise	 de	 impactos	 e	 vulnerabilidades,	 planejamento,	 e	 implementação	 e	
monitoramentok.		

Vale	mencionar	que	as	 fases	do	 ciclo	não	 são	necessariamente	 sequenciais,	 podem	se	 sobrepor	e	
acontecer	em	outra	ordem	inclusive	–	a	representação	em	fases	tem	objetivo	didático.	No	mais,	o	
ciclo	de	adaptação,	conforme	representado	abaixo,	não	inclui	a	etapa	de	formação	da	agenda,	que	
compõe	o	processo	das	políticas	públicas.	Assume-se	que	essa	etapa,	em	que	a	relevância	do	tema	e	
seu	caráter	de	interesse	público	são	reconhecidos	pelos	setores	da	sociedade,	já	aconteceu	ou	está	
em	 curso.	 A	 etapa	 de	 preparação	 e	 engajamento	 de	 atores	 pode	 se	 dar	 a	 partir	 da	 agenda	 já	
conformada	ou,	caso	ela	esteja	em	formação,	deve	impulsionar	esse	processo.		

	

Diagrama	1:	Estrutura	de	apoio	para	integração	da	Aprendizagem	Social	em	políticas	públicas	
de	adaptação		

	

																																																													
j	O	guia	de	adaptação	às	mudanças	do	clima	(Margulis,	2017)	compilou	12	metodologias	para	elaboração	de	planos	
de	adaptação	e	desenhou	um	guia	próprio	para	entes	federativos.	
k	 Este	 documento	 não	 tem	 por	 objetivo	 detalhar	 as	 fases	 do	 ciclo	 de	 adaptação,	 mas	 exemplificar	 a	 integração	 de	
elementos	 de	 aprendizagem	 social	 nestas.	 Para	 mais	 detalhes	 do	 ciclo,	 acesse	 a	 Plataforma	 AdaptaClima	 em:	
http://adaptaclima.mma.gov.br	
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Enquanto	 o	 Diagrama	 1	 apresenta	 a	 estrutura	 geral	 de	 apoio	 para	 integração	 da	 Aprendizagem	
Social	no	ciclo	de	adaptação,	o	Quadro	1	traz	exemplos	de	atividades	que	integram	elementos	da	
Aprendizagem	 Social	 que	 podem	 compor	 a	 implementação	 de	 cada	 uma	 das	 quatro	 fases	 ,	
divididos	nas	quatro	dimensões	transversais	apresentadas	na	seção	anterior;	os	exemplos	advêm	
da	 experiência	 de	 construção	 da	 Plataforma	 AdaptaClima	 e	 de	 17	 entrevistas	 feitas	 com	
representantes	de	organizações	no	Brasil	 e	na	Europa	que	 lideram	 iniciativas	 locais	em	adaptação	
por	 meio	 de	 processos	 coletivos	 -	 que	 se	 autodenominam	 processos	 de	 aprendizagem	 social	 ou	
apresentam	características	similares	a	estesl.	Na	sequência,	é	explicado	de	 forma	mais	abrangente	
como	as	dimensões	transversais	da	Aprendizagem	Social	e	seus	elementos	podem	ser	aplicados	em	
cada	uma	das	 quatro	 fases	 do	 ciclo	 de	 adaptação.	Os	 boxes	 apresentam	de	 forma	 sintética	 casos	
capazes	de	ilustrar	elementos	da	Aprendizagem	Social	aqui	destacados	e	facilitar	a	compreensão.		

As	atividades	a	serem	implementadas	no	ciclo	de	adaptação	dependem	de	cada	contexto	específico	
e	 cabe	 aos	 indivíduos	 e	 grupos	 envolvidos	 identificar	 as	mais	 adequadas,	 suas	 variações	 e	 a	 criar	
outras	possibilidades;	é	possível,	 inclusive,	utilizar	estes	exemplos	em	processos	já	em	andamento.	
As	 políticas	 públicas	 devem	 ser	 entendidas	 como	 processos	 dinâmicos,	 assim	 os	 exemplos	 de	
atividades	servem	de	apoio	para	que	os	formuladores	de	políticas	e	gestores	públicos	reflitam	sobre	
as	práticas	e	ações	lideradas	e	coordenadas	pelos	governos	locais	e	adaptem-nas	a	fim	de	promover	
processos	 de	 aprendizagem	 social	 ao	 longo	 das	 etapas	 do	 ciclo	 das	 políticas	 de	 adaptação	 à	
mudança	do	clima.		

																																																													
l	 Os	 representantes	 e	 as	 respectivas	 organizações	 brasileiras	 entrevistadas	 foram:	 Raquel	 Rosenberg	 e	 Iago	 Haron	
(Engajamundo),	 André	 Ferretti	 (Observatório	 do	 Clima),	 Pedro	 Christ	 (Ministério	 do	Meio	 Ambiente),	 Natalie	 Unterstell	
(Fórum	Brasileiro	de	Mudança	do	Clima),	Katia	Ribeiro	e	Ana	Elisa	de	Faria	Bacellar	 (ICMBio),	Alexandre	Castro	 (Instituto	
Ilhas	do	Brasil),	Caroline	Nóbrega	(IPAM)	e	Eduardo	Hosokawa	(Prefeitura	de	Santos).		
Os	representantes	e	as	respectivas	organizações	europeias	entrevistadas	foram:	Roger	Street	(UKCIP),	Kate	Lonsdale	(IMC	
Worldwide),	 Ben	 Garside	 e	 Simon	 Anderson	 (IIED),	 Kristen	 Guida	 (London	 Climate	 Change	 Partnership),	 Tiago	 Capela	
Lourenço	(Faculdade	de	Ciências	da	Universidade	de	Lisboa),	Ruth	Wolstenholme	(SNIFFER),	Fleur	Ruckley	(2020	Climate	
Group),	Alan	Stanley	and	Adrian	Bannister	(Institute	of	Development	Studies),	Sigmund	Kluckner	(CKB	Group).	



FASE 2
Análise de impactos 

e vulnerabilidades

FASE 3
Planejamento

FASE 4
Implementação e 

monitoramento contínuo

Definir objetivos erecursos
(equipe, financeiro, conhecimento,
parcerias) para a elaboração da
estratégiade adaptação.

Revisão de
instituições,
normas e 
práticas

- Documentação e comunicação
  clara sobre estrutura de
  governança e processos de
  tomada de decisão envolvidos
  na iniciativa/processo de
  formulação e implementação
  da política em foco 

- Debate sobre os arranjos
  institucionais sob o qual a
  agenda de adaptação está
  inserida, do contexto local ao
  nacional, e como a iniciativa/
  política em foco relaciona-se
  com eles

- Análise de como as práticas e
  políticas dos grupos e
  instituições envolvidas
  relacionam-se com os riscos,
  impactos e vulnerabilidades
  presentes e futuros

- Identificação, a partir do debate
  em grupo, de possíveis
  mudanças nas práticas e
  políticas que geram ou
  reforçam vulnerabilidades

- Definição clara de
  responsabilidades compartilhadas
  envolvendo os atores, com
  atividades, indicadores e prazos
  específicos

- Identificação de instituições
  relevantes a serem comunicadas
  e acompanhadas 

- Definição de “embaixadores” com
  o papel de conectar as ações e
  disseminar resultados e
  aprendizados dentro e fora das
  organizações envolvidas

 

- Avaliação sobre a viabilidade da
  cogestão e de outras práticas
  aprendidas no processo para
  implementação no contexto das
  organizações 

- Registro das mudanças nas
  práticas, processos e normas nas
  instituições participantes 

- Revisão participativa das ações
  implementadas e planejadas
  (ex. box 7), incluindo reflexão
  sobre barreiras, avanços e passos
  necessários para mudanças
  necessárias nas instituições

Reflexão contínua

- Promoção da reflexão
  individual e coletiva sobre
  processo, resultados e
  aprendizados desta etapa
 (encontros, questionários, etc.) 

- Promoção da reflexão
  individual e coletiva sobre
  processo, resultados e
  aprendizados desta etapa
 (encontros, questionários, etc.) 

- Promoção da reflexão
  individual e coletiva sobre
  processo, resultados e
  aprendizados desta etapa
 (encontros, questionários, etc.) 

- Avaliação participativa sobre o
  processo e documentação dos
  aprendizados e resultados para
  compartilhamento 

Analisar histórico climático e
projeções futuras e identificar
potenciais impactos e 
vulnerabilidades e priorizar riscos.

Avaliar e selecionar medidas de
adaptação prevendo recursos,
pessoas, cronograma, indicadores,
parcerias, comunicação, etc.

Implementar e monitorar
ações previstas, além da avaliação, 
ajustes e a comunicação dos
aprendizados e resultados.

FASE 1
Preparação e Engajamento

Quadro 1:  Exemplos de atividades para integração da Aprendizagem Social em políticas públicas de adaptação

 Para a construção e visualização de um mapa sistêmico, sugere-se a ferramenta online Social Network Visualizer, disponível em inglês em:  http://socnetv.org/.

A publicação “Metodologias Participativas, Elaboração e Gestão de Projetos” do WWF é uma referência para planejamento participativo, disponível em:
https://www.wwf.org.br/?45322/Metodologias-Participativas-Elaboracao-e-Gestao-de-Projetos. Já a publicação “Participação e Diálogo efetivos para um
Desenvolvimento Compatível com o Clima” do CDKN mostra ferramentas e exemplos para planejamento participativo em projetos relacionados à mudança do clima.
Disponível em espanhol em: https://crclatam.net/documentos/publicaciones/2-guia-dialogo-efectivo-con-el-clima-final/file.html

O “Guia para Parcerias Multi-Stakeholder” apresenta diversas metodologias para atividades que envolvem múltiplos atores e promovem trocas de experiências, além
de atividades de reflexão. Disponível em inglês em: http://www.mspguide.org/

A organização Engajamundo criou sua própria metodologia para formar jovens em todo o Brasil utilizando-se de linguagem baseada nas experiências e vivências
dos próprios jovens que trabalham na organização, jogos e atividades mão-na-massa. Conheça mais em: http://www.engajamundo.org 
  

m

p

n

o

Participação e 
mobilização

- Mapeamento de atores:
  identificar diversidade de
  atores incluindo grupos
  vulneráveis e indivíduos
  influentes (ex. Box 2)

- Reuniões para: sensibilização,
  compartilhamento de
  experiências, identificação de
  objetivos comuns e
  estabelecimento de acordos
  sobre funcionamento do grupo 

- Desenho de mapa sistêmico
  que represente relações e
  funções entre atores e grupos   

- Identificação dos papéis
  desempenhados nos grupos
  sociais dos quais os
  atores participam

- Definição de instrumento e
  processos de comunicação
  interna e externa que permitam
  retroalimentação (ex. Box 2)

- Identificação de sinergias e
  estabelecimento de parcerias
  com organizações voltadas à
  análise do clima, potenciais
  impactos e vulnerabilidades
  (ex. Box 6)

- Tradução das informações de
  base científica para linguagem
  acessível e contexto do grupo,
  para uso em materiais de
  comunicação e dos encontros

- Definição de atores a serem
  envolvidos pontualmente e ao
  longo da implementação do
  plano de ação coletivo a fim de
  viabilizar ações e investimentos

- Comunicação interna e externa
  sobre o objetivo da etapa em
  foco (plano de ação) 

- Construção em grupo do
  objetivo do plano de ação e do
  método a ser empregado para
  sua elaboração e definição dos
  instrumentos de comunicação a
  serem utilizados

- Atualização do mapeamento
  de atores antes no início de
  cada fase (grupo pode mudar
  ao longo do tempo) 

- Manutenção do engajamento
  de atores: comunicação
  retomando os objetivos e
  resultados esperados; encontro
  para reafirmar acordos do grupo

- Comunicação frequente por
  meio de instrumentos acordados
  (redes sociais, plataformas-web)
  e encontros presenciais também
  frequentes, na medida do
  possível (ex. Box 5)

m

Desenvolvimento
de capacidades
e coprodução de
conhecimento

- Identificação do nível de
  conhecimento, das experiências
  e das percepções dos atores
  sobre o tema adaptação, sobre
  seus desdobramentos no
  contexto municipal e sobre
  aprendizagem social (questionário)  

- Oficina para troca de
  conhecimento e debate a partir
  de informações de base
  científica – traduzida para
  linguagem acessível    (ex. Box 3)

- Registro e compartilhamento
  entre participantes das
  definições acordadas, lacunas
  mapeadas e próximos passos

- Capacitações sobre histórico e
  projeções climáticas na região
  (traduzir linguagem científica,
  utilizar jogos e propor diálogos)
 

- Colheita e sistematização de
  dados observacionais sobre
  impactos e vulnerabilidades no
  território (mapa participativo)
  (ex. Box 3 e 4)

- Mapeamento, análise e
  priorização participativa dos
  riscos

- Planejamento participativo:
  construção coletiva de possíveis
  soluções (medidas adaptativas,
  mudança de comportamentos e
  práticas) (ex. Box. 5 e 6)

- Pesquisa e compartilhamento
  de conhecimento a partir de
  dúvidas que surjam ao longo do
  planejamento

- Revisão coletiva das medidas e
  ações planejadas para garantir o
  entendimento comum sobre elas 

- Capacitações sobre temas,
  métodos e ferramentas,
  conforme necessidade

- Encontros para troca de
  informações sobre a
  implementação das ações
  planejadas (ex. Box 5)

- Readequação do plano de acordo
  com informações coletadas e
  experiências compartilhadas
  sobre a implementaçãon

o

p
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Fase	1:	Preparação	e	Engajamento	

A	dimensão	de	participação	 e	mobilização	da	Aprendizagem	Social	 é	 crucial	 nesta	 fase	 inicial	
para	 que	 as	 diferentes	 realidades	 e	 visões	 sobre	 elas	 tenham	 espaço	 para	 emergir	 desde	 o	
princípio	 e	 possam,	 inclusive,	 moldar	 o	 processo	 de	 elaboração	 da	 política	 de	 adaptação;	
também,	 para	 que	 os	 atores	 envolvidos	 se	 sintam	 corresponsáveis	 pela	 implementação	 da	
política.	Sugere-se	que	para	o	fomento	de	uma	ou	mais	comunidades	de	prática	seja	feito	um	
mapeamento	de	organizações	e	 indivíduos	 com	 relevância	no	 tema,	 incluindo	 representantes	
de	 grupos	 vulneráveis,	 implicados	 e	 interessados	 na	 agenda,	 assim	 como	 indivíduos	 com	
influência	 para	 mudar	 normas	 e	 práticas	 existentes	 (vide	 Box	 2).	 Para	 que	 comunidades	 de	
prática	sejam	efetivamente	constituídas,	os	participantes	devem	estar	ligados	por	um	propósito	
comum	 e	 alinhados	 sobre	 conceitos	 relacionados	 ao	 tema	 adaptação,	 objetivos	 da	 iniciativa,	
estrutura	de	governança	e	forma	de	participação.	A	construção	de	um	ambiente	de	colaboração	
tem	 como	 base	 encontros	 presenciais	 para	 trocas	 de	 experiências	 e	 a	 definição	 clara	 e	
distribuição	 de	 papéis	 entre	 os	 participantes	 do	 grupo	 fortalece	 o	 engajamento	 e	 propicia	
relações	horizontais	(vide	Box	1).		

	

Box	1:	Papéis	importantes	em	um	processo	de	aprendizagem	social		

Coordenador:	 organiza	 as	 reuniões,	 apoia	 a	 convergência	 de	 visões,	 garante	 a	 comunicação	 e	 o	
compartilhamento	de	materiais	entre	encontros;		

Técnico:	garante	a	base	científica	ao	longo	do	processo;		

Sintetizador:	tem	a	habilidade	de	capturar	a	essência	da	discussão	e	explicitar	o	aprendizado;		

Mobilizador:	apoia	o	engajamento	inicial	e	ao	longo	do	processo;		

Facilitador:	 é	 o	 papel	 central	 pois	 este	 lidera	 o	 processo	 coletivo,	 criando	 espaço	 de	 abertura	 e	
confiança	para	que	as	 trocas	aconteçam	e	 intervindo,	quando	necessário,	para	que	 a	participação	
seja	efetiva	e	equitativa	e	para	que	todos	tenham	suas	contribuições	consideradas	pelo	grupo.	Para	
tanto,	 o	 facilitador	 propõe	 e	 acompanha	 a	 dinâmica	 de	 trabalho	 e	 organiza	 os	 insumos	
necessários6,7,23.	

	

Outra	 definição	 estrutural	 nesta	 fase	 inicial	 é	 sobre	 os	 instrumentos	 e	 processos	 de	
comunicação	dentro	da	comunidade	e	para	com	o	público	externo	que	permitam	não	apenas	
informar	 o	 andamento	 do	 processo,	 mas	 receber	 contribuições	 de	 outros	 atores.	 Existem	
tecnologias	de	mobilização	para	ação	coletiva	que	ajudam	a	catalisar	a	criação,	documentação,	
troca	 e	 disseminação	 de	 conhecimento	 por	 e	 para	 comunidades	 locais,	 por	 exemplo:	 mídia	
social,	 sistema	 de	 informação	 geográfica	 participativo,	 rádio	 comunitário,	 alianças	 de	
aprendizagem,	plataformas	de	inovação,	etc49.		

	

Box	2:	Mobilização	e	participação	de	atores	na	estratégia	de	Resiliência	de	Porto	Alegre		

Em	 2016,	 Porto	 Alegre	 lançou	 a	 estratégia	 de	 resiliência	 urbana	 considerando	 estresses	 e	
choques	 aos	 quais	 a	 cidade	 estava	 exposta,	 incluindo	os	 relacionados	 à	mudança	do	 clima,	 a	
qual	gerou	17	planos	regionais.	A	reflexão	sobre	o	tema	da	resiliência	fez	com	que	sentissem	a	
necessidade	de	aprofundar	o	processo	participativo,	passando	da	participação	para	a	cocriação	
da	estratégia.	Foram	envolvidas	mais	de	500	pessoas	de	diversos	setores	em	comunidades	de	
prática	divididas	por	territórios	e	 interesses	comuns.	O	processo	contou	com	diferentes	níveis	
de	engajamento,	facilitadores,	tomadas	de	decisão	conjuntas,	comunicação	contínua	por	meio	
de	uma	plataforma	online,	entre	outros	elementos	considerados	essenciais	em	um	processo	de	
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aprendizagem	social.	A	complexidade	do	trabalho	foi	compensada	com	novas	ideias	e	iniciativas	
a	 fim	 de	 contribuir	 para	 o	 aumento	 da	 resiliência	 dos	 diferentes	 grupos	 na	 cidade	 e	 com	 o	
empoderamento	 de	 indivíduos	 e	 comunidades	 sobre	 a	 agenda.	 A	 legitimidade	 alcançada	 a	
partir	 da	 participação	 do	 prefeito,	 secretários	 e	 de	 organizações	 influentes	 nos	 territórios	 foi	
condição	essencial	para	que	o	processo	 fosse	desencadeado.	Finalmente,	 todo	o	processo	 foi	
registrado	e	documentado,	servindo	como	referência	para	outras	iniciativas	similares50.	

	

Fase	2:	Análise	de	impactos	e	vulnerabilidades	

A	 análise	 de	 impactos	 e	 vulnerabilidades	 exige	 a	 integração	 de	 conhecimento	 científico	 com	
conhecimento	 empírico	 e	 a	 dimensão	 de	 desenvolvimento	 de	 capacidades	 e	 coprodução	 de	
conhecimento	da	Aprendizagem	Social	é	crucial	nesta	fase.	Além	da	demanda	de	profissionais	
que	tenham	conhecimento	em	análise	do	clima	a	partir	de	histórico	e	projeções	climáticos,	os	
dados	 observacionais	 sobre	 impactos	 e	 o	 mapeamento	 de	 riscos	 e	 vulnerabilidades	 pelos	
diferentes	 grupos	que	habitam	e	 transitam	pelo	 território	 também	são	 indispensáveis.	 Este	é	
um	momento	propício	para	criar	espaços	para	a	troca	de	conhecimentos	e	debater	o	acesso	a	
informações.	Além	disso,	há	a	oportunidade	de	envolver	mais	pessoas	para	que	se	capacitem	
sobre	a	análise	de	impactos	e	vulnerabilidades	na	região	e	sobre	as	incertezas	climáticas	e	para	
que	compreendam	a	importância	da	construção	de	resiliência	e	da	aprendizagem	contínua	(vide	
Box	3,	4	e	6).	

	

Box	3:	 Indígenas	e	pesquisadores	 trocam	 informações	sobre	 impactos	da	mudança	do	clima	
na	Amazônia	

Com	o	aumento	do	impacto	da	mudança	do	clima	nas	Terras	Indígenas,	o	Instituto	de	Pesquisa	
da	Amazônia	(IPAM)	identificou	a	necessidade	de	empoderar	os	povos	indígenas	nas	questões	
climáticas.	O	estilo	de	vida	 tão	próximo	e	diretamente	dependente	dos	ciclos	da	natureza	 faz	
com	 que	 os	 indígenas	 percebam	 a	 mudança	 do	 clima	 de	 forma	 muito	 mais	 intensa.	 Nos	
encontros	de	trabalho,	pesquisadores	do	IPAM	ouvem	os	depoimentos	das	comunidades	e	em	
seguida	 compartilham	 informações	 científicas	 sobre	 a	 mudança	 do	 clima.	 Por	 meio	 de	 um	
aplicativo	de	celular,	as	lideranças	indígenas	também	inserem	informações	sobre	impactos	em	
mapas.	Essas	informações	serão	futuramente	inseridas	junto	a	dados	científicos	da	plataforma	
online	 SOMAI,	 que	 atualmente	 permite	 a	 visualização	 de	 mapas	 e	 relatórios	 das	 Terras	
Indígenas	 da	 Amazônia	 brasileira	 para	 identificar	 vulnerabilidades	 e	 ameaças	 climáticas	 e	
antrópicas51.	

	

Box	 4:	 Análise	 participativa	 de	 vulnerabilidade	 amplia	 percepção	 de	 risco	 e	 envolve	
comunidades	
O	 Instituto	 Ilhas	 do	 Brasil	 trabalha	 com	 adaptação	 à	mudança	 do	 clima	 em	 regiões	 costeiras	
com	foco	em	adaptação	antecipatória	e	de	base	comunitária.	Os	atores	envolvidos	nos	projetos	
são	 governos	 locais,	 secretarias	 de	 saúde,	 educação	 e	meio	 ambiente,	 organizações	 de	 base,	
associação	 de	 pescadores,	 escolas,	 etc.	 Inicialmente,	 a	 análise	 de	 vulnerabilidades	 era	 feita	 a	
partir	de	diagnósticos.	Com	o	tempo	perceberam	a	necessidade	de	utilizar	metodologias	mais	
participativas,	 inclusivas,	 que	 abordem	 a	 questão	 de	 gênero	 entre	 outras,	 para	 que	 as	
comunidades	 se	 envolvam,	 ampliem	 a	 percepção	 de	 risco	 e	 se	 empoderem.	 Exemplos	 de	
atividades	 aplicadas	 são:	 criação	 de	 linha	 do	 tempo	 para	 analisar	 a	 vulnerabilidade	 local	
abordando	experiências	de	várias	gerações,	elaboração	de	um	documentário	sobre	adaptação	
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produzido	 por	 crianças	 e	 instalação	 de	miniestações	meteorológicas	 em	 escolas	 em	 parceria	
com	o	Centro	Nacional	de	Monitoramento	e	Alertas	de	Desastres	Naturais	(Cemaden)52.	

	

Fase	3:	Planejamento	

O	 trabalho	 de	mobilização	 de	 atores	 relevantes	 para	 a	 agenda	 de	 adaptação	municipal	 e	 as	
oportunidades	 de	 coprodução	 e	 troca	 de	 conhecimento	 entre	 os	 envolvidos	 na	 análise	 de	
impactos	 e	 vulnerabilidades	 preparam	 o	 terreno	 para	 a	 avaliação	 e	 definição	 de	medidas	 de	
adaptação	 a	 serem	 incorporadas	 em	 uma	 estratégia,	 plano	 ou	 outro	 instrumento	 de	 política	
pública	 a	 ser	 implementado.	 Neste	 estágio,	 já	 se	 distingue	 quem	 são	 os	 indivíduos	 e	 grupos	
mais	 engajados	 e	 quem	 deve	 ser	 envolvido	 nas	 diferentes	 ações	 definidas,	 nas	 instâncias	 de	
governança	 requeridas,	 nas	 ações	 de	 comunicação	 e	 articulação	 institucional,	 entre	 outras	
frentes	 de	 atuação	 demandadas.	 As	 comunidades	 de	 prática	 podem	 ser	 rearranjadas	 por	
categorias	que	promovam	a	participação	coletiva,	seja	pelos	desafios	mapeados	ou	por	temas,	
como	no	caso	no	Plano	Nacional	de	Adaptação	(vide	Box	5).	O	foco	principal	está	na	construção	
de	 uma	 política	 pública	 capaz	 de	 conjugar	 interesses	 e	 voltada	 a	 mitigar	 riscos	 e	 reduzir	
vulnerabilidades	de	 forma	sistêmica.	Tal	política	deve	considerar	em	seus	objetivos	promover	
mudanças	necessárias	nas	instituições,	normas	e	práticas	existentes	de	modo	que	as	noções	de	
resiliência	 e	 aprendizagem	 sejam	 incorporadas	 e	 aumentem	 a	 capacidade	 adaptativa	 dos	
sistemas	sociais	envolvidos.	Aqui	o	conhecimento	construído	deve	ser	colocado	em	prática	para	
a	elaboração	de	soluções	inovadoras.		

	

Box	5:	A	elaboração	do	Plano	Nacional	de	Adaptação	por	meio	de	grupos	temáticos	

A	 elaboração	 do	 PNA	 foi	 um	 processo	 que	 envolveu	 participação	 de	 diversos	 atores,	
capacitações	 para	 alinhamento	 sobre	 o	 tema,	 processos	 de	 facilitação	 nas	 reuniões	 para	
garantir	 que	 todos	 se	 sentissem	 contemplados	 e	 produção	 conjunta	 do	 plano.	 Foi	 criado	 um	
grupo	 de	 trabalho	 de	 adaptação	 coordenado	 pelo	 Ministério	 do	 Meio	 Ambiente	 e	 pelo	
Ministério	de	Ciência,	Tecnologia	e	Informação,	do	qual	participaram	representantes	de	outros	
ministérios,	agências	federais,	do	Fórum	Brasileiro	de	Mudança	do	Clima	e	outros	convidados.	
Para	 a	 elaboração	 das	 11	 estratégias	 setoriais	 e	 temáticas,	 foram	 criados	 grupos	 de	 trabalho	
liderados	 pelos	 órgãos	 que	 respondem	 pelos	 temas	 dentro	 do	 governo	 que,	 por	 sua	 vez,	
organizaram	redes	de	caráter	técnico-científico	e	de	conhecimento	tradicionais	para	promover	
a	definição	conjunta	das	diretrizes	que,	ao	 final,	 foram	abertas	para	consulta	pública53.	Como	
resultado,	algumas	estratégias	ficaram	mais	robustas	que	outras,	consequência	da	disparidade	
no	engajamento	dos	participantes	ou	na	disponibilidade	de	informações.	Sob	a	perspectiva	de	
um	processo	 de	 aprendizagem,	 as	 lacunas	 servem	para	 reflexão	 e	 para	 tomada	 de	 ação,	 e	 a	
revisão	e	implementação	do	plano	é	um	trabalho	que	deve	ser	aperfeiçoado	de	forma	contínua.	

	
Box	6:	Bases	científicas	dão	suporte	a	Plano	Municipal	de	Adaptação	de	Santos	
No	ano	de	2015,	 Santos	 recebeu	o	projeto	de	pesquisa	Metropoleq	que	escolheu	o	município	por	
conta	dos	possíveis	impactos	com	o	aumento	do	nível	do	mar	na	cidade,	que	já	sofre	com	eventos	
como	maré	alta,	ressacas	e	inundações.	A	hipótese	do	estudo	era	de	que	“o	entendimento	do	risco	
da	mudança	do	 clima	é	melhor	 assimilado	quando	 coproduzido	 com	bases	 científicas	 aliada	 a	um	
contexto	social,	político	e	cultural”.	A	base	de	dados	existente	sobre	os	níveis	de	maré	 facilitou	as	

																																																													
q	 O	 Projeto	 Metropole	 é	 uma	 pesquisa	 internacional	 apoiada	 pelo	 Forum	 Belmont,	 grupo	 de	 agências	 de	
fomento	que	promove	equipes	 internacionais	para	elaborar	estudos	sobre	mudanças	ambientais	no	mundo.	
No	Brasil	as	instituições	de	pesquisa	envolvidas	foram	Cemaden,	INPE,	FAPESP	e	UNICAMP.	
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pesquisas	sobre	a	vulnerabilidade	costeira	e	foram	projetados	diferentes	cenários	para	o	município.	
A	sociedade	civil	 foi	envolvida	com	questionários	para	avaliação	da	percepção	das	pessoas	sobre	a	
mudança	 do	 clima,	 workshops	 para	 alinhamento	 do	 tema	 e	 os	 participantes	 definiram	 juntos	
possíveis	 medidas	 de	 adaptação,	 que	 posteriormente	 foram	 inseridas	 em	 análises	 de	 viabilidade	
técnica-financeira.	 Os	 participantes	 foram	 representantes	 de	 ONGs,	 secretarias,	 empresários,	
associações	 de	 bairro,	 universidades,	 órgãos	 públicos,	 Marinha,	 Exército,	 etc.	 Este	 processo	 de	
pesquisa	 e	 mobilização	 serviu	 de	 insumo	 para	 a	 criação	 da	 Comissão	 Municipal	 de	 Adaptação	 à	
Mudança	do	Clima,	estabelecida	em	2015,	e	do	Plano	Municipal	de	Mudança	do	Clima	de	Santos,	em	
dezembro	de	201614.	Um	dos	grandes	resultados	desta	experiência	foi	a	sensibilização	da	população,	
o	envolvimento	dos	técnicos	da	prefeitura	e	os	aportes	científicos	da	academia.	Com	o	objetivo	de	
manter	 estes	 últimos,	 pretende-se	 criar	 uma	 Comissão	 Consultiva	 Acadêmica	 para	 apoiar	 a	
implementação	do	Plano54.	

	

Fase	4:	Implementação	e	monitoramento	

A	realização	das	ações	previstas	no	planejamento	e	a	implementação	das	mudanças	necessárias	
dependerá	 do	 modelo	 de	 governança	 participativa	 funcionando.	 Mais	 uma	 vez,	 é	 a	
incorporação	 de	 processos	 de	 aprendizagem,	 o	 empoderamento	 de	 atores	 locais	 e	 a	 ação	
coletiva	coordenada	que	fortalecem	a	capacidade	de	adaptação	(vide	Box	7).	Em	complemento,	
a	implementação	de	uma	política	pública	deve	prever	momentos	de	avaliação	e	monitoramento	
constante	 das	 ações	 realizadas	 e	 não	 realizadas,	 considerando	 as	 diversas	 perspectivas	 dos	
atores	envolvidos	e	 implicados	nas	medidas	de	adaptação.	Atividades	de	 reflexão	 individual	e	
coletiva	são	feitas	com	o	objetivo	de	avaliar	os	pontos	positivos	e	negativos	e	fazer	alterações	e	
ajustes	durante	a	 implementação,	onde	for	necessário.	Recomenda-se	o	registro	contínuo	das	
ações	realizadas	e	dos	resultados	e	aprendizados	gerados	durante	todo	o	ciclo	de	adaptação	e	a	
posterior	documentação	e	divulgação	destes.	Este	é	um	conhecimento	que	serve	de	referência	
para	 a	 criação	 de	 outras	 políticas	 públicas	 ou	 estratégias	 locais	 baseadas	 na	 aprendizagem	
social.	

	

Box	7:	Modelo	de	gestão	participativa	e	discussão	coletiva	de	resultados	promovem	aprendizagem	
social	em	Unidades	de	Conservação	

O	 Instituto	 Chico	 Mendes	 de	 Conservação	 da	 Biodiversidade	 (ICMBio)	 tem	 como	 foco	 e	 grande	
desafio	 implantar	 o	 modelo	 de	 gestão	 participativa	 das	 Unidades	 de	 Conservação	 federais,	 que	
promova	processos	de	aprendizagem	social	e	empoderamento	de	atores	na	gestão	do	seu	território	
de	 influência55.	 Para	 isso,	 realizam	 cursos	 de	 gestão	 participativa	 e	 trabalham	 com	a	 estrutura	 de	
conselhos	 para	 facilitar	 o	 diálogo	 com	 a	 sociedade	 e	 construir	 conjuntamente	 soluções	 para	 os	
desafios	 da	 conservação.	 Nas	 atividades	 comunitárias	 realizadas,	 os	 diferentes	 tipos	 de	
conhecimento	são	valorizados	e	ouvidos,	e	consideram	que	o	maior	potencial	para	a	aprendizagem	
coletiva	acontece	durante	a	“discussão	coletiva	dos	resultados”,	que,	 inclusive,	antes	era	chamada	
de	“devolutiva”	e	mudou	de	nome	para	melhor	representar	a	troca	que	acontece	neste	momento56.	

	

Desafios		

Durante	 o	 processo	 de	 construção	 da	 Plataforma	 AdaptaClima	 e	 por	 meio	 da	 revisão	 de	
literatura	foram	mapeados	desafios	para	a	 integração	da	Aprendizagem	Social	em	políticas	de	
adaptação	 que	 podem	 ser	 resumidos	 em	 três	 fatores	 principais	 e	 inter-relacionados:	
legitimidade,	 recursos	 e	 visão	 de	 longo	 prazo57. A	 falta	 de	 apoio	 e	 prioridade	 dada	 à	 agenda	
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reduz	a	disponibilidade	de	recursos,	que	por	sua	vez	impede	a	participação	ativa	de	parte	dos	
atores	interessados	e	implicados	e	dificulta	a	implementação	e	o	monitoramento	e	avaliação	a	
longo	prazo.	O	apoio	de	lideranças	sociais	que	endossem	e	legitimem	a	iniciativa	é	importante	
para	 haver	 suporte	 e	 abertura	 para	 que	 os	 elementos	 da	 aprendizagem	 social	 possam	 ser	
colocados	em	prática	(vide	Box	2).	A	própria	maneira	como	a	estrutura	institucional	tradicional	
e	 suas	 práticas	 e	 incentivos	 funcionam,	 além	 do	 descasamento	 entre	 o	 tempo	 de	
implementação	 de	 políticas	 e	 os	 mandatos	 das	 gestões	 municipais,	 muitas	 vezes	 limita	 a	
integração	 dos	 elementos	 de	 aprendizagem	 social	 e	 o	 engajamento	 dos	 diversos	 atores	
interessados.	 Sendo	 assim,	 os	 tomadores	 de	 decisão	 devem	 se	 adequar	 às	 condições	
institucionais	 e	 políticas	 existentes	 em	 seus	municípios	 e	 buscar	 soluções	 criativas	 para	 lidar	
com	a	 falta	de	apoio,	visão	de	curto	prazo	e	 restrição	de	 recursos.	Caminhos	possíveis	 são	as	
parcerias	 com	 outros	 projetos	 que	 possuem	 recursos	 alocados	 ou	 arranjos	 regionais,	
especialmente	 os	 consórcios	 intermunicipais,	 e	 parcerias	 com	 academia	 (vide	 Box	 6),	 setor	
empresarial,	organizações	internacionais	e	da	sociedade	civil	(vide	Box	4).	

Em	relação	aos	desafios	mais	comuns	no	dia	a	dia	de	uma	comunidade	de	prática	que	está	se	
formando	estão	a	 rotatividade	dos	participantes,	 a	 falta	de	comunicação	 fora	das	 reuniões,	 a	
dificuldade	de	promover	 relações	de	 confiança	 e	 compartilhar	 informações	das	 organizações,	
além	da	tendência	de	que	as	relações	sociais,	econômicas	e	políticas	estabelecidas	e	enrijecidas	
entre	atores	e	grupos	sociais	sejam	replicadas	no	âmbito	da	comunidade	de	prática	e	da	rede	
mais	 ampla	 de	 comunidades.	 Estas	 são	 dificuldades	 que	 estão	 diretamente	 interligadas	 e	
reforçam	a	necessidade	de	uma	facilitação	também	reflexiva,	propositiva	e	empática.	Por	fim,	a	
avaliação	 tanto	 do	 processo	 quanto	 dos	 resultados	 da	 abordagem	 de	 Aprendizagem	 Social	
ainda	é	um	assunto	incipiente,	pouco	explorado	na	literatura	e	com	poucos	avanços	empíricos.	

	

Acompanhamento	e	avaliação	da	integração	da	Aprendizagem	Social	em	políticas	públicas	de	
adaptação.		

Conforme	apresentado	anteriormente	e	ilustrado	no	Diagrama	1,	a	integração	da	aprendizagem	
social	em	políticas	públicas	efetiva-se	com	mudanças	nas	práticas	de	 indivíduos,	 comunidades	e	
instituições	que	contribuem	para	fortalecer	sua	resiliência	frente	à	mudança	do	clima.	A	partir	daí,	
surge	o	desafio	de	avaliar	tanto	os	resultados	quanto	o	processo	em	si.	Na	literatura,	este	tipo	
de	avaliação	ainda	é	um	desafio,	mas	que	 já	começou	a	 ser	 trabalhado	 -	Van	Epp	e	Garside58	
criaram	 uma	 ferramenta	 para	 monitoramento	 e	 avaliação	 de	 impactos	 da	 abordagem	
Aprendizagem	 Social	 estruturada	 em	 torno	 de	 30	 indicadores.	 O	 presente	 trabalho	 pretende	
contribuir	 com	 a	 proposição	 de	 indicadores	 para	 avaliar	 o	 processo	 e	 os	 resultados	 da	
integração	 da	 aprendizagem	 em	 políticas	 públicas	 municipais	 relacionadas	 à	 adaptação.	 Os	
indicadores	 foram	 elaborados	 com	 base	 na	 experiência	 da	 construção	 da	 Plataforma	
AdaptaClima,	além	de	pesquisa	em	fontes	secundárias.		

No	Quadro	2	é	possível	visualizar:	parâmetros	para	estabelecimento	de	uma	linha	de	base	que	
facilitem	 a	medição	 dos	 indicadores,	 indicadores	 de	 processo	 e	 indicadores	 de	 resultado.	 Os	
indicadores	 de	 processo	 apoiam	 na	 avaliação	 da	 eficácia	 das	 atividades	 exemplificadas	 no	
Quadro	 1	 nas	 diferentes	 dimensões	 da	 Aprendizagem	 Social,	 ou	 seja,	 ao	 aplicar	 estes	
indicadores	podemos	monitorar:	se	está	ocorrendo	um	aumento	ou	diminuição	da	participação	
e	mobilização	das	pessoas	envolvidas;	se	está	ou	não	havendo	desenvolvimento	de	capacidades	
e	 coprodução	 de	 conhecimento;	 se	 instituições,	 normas	 e	 práticas	 estão	 sendo	 revistas	 em	
algum	nível;	e	se	atividades	de	reflexão	estão	ou	não	sendo	promovidas	de	forma	contínua.	Os	
indicadores	 de	 resultado	 apoiam	 na	 avaliação	 de	 mudanças	 no	 entendimento	 individual	 e	
coletivo	 sobre	 aprendizagem	 no	 contexto	 de	 adaptação	 e	 possíveis	 ações	 decorrentes	 disto:	
mudanças	 nas	 práticas,	 procedimentos	 e	 normas	 das	 instituições	 para	 aumentar	 capacidade	
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adaptativa,	características	de	cogestão	instituídas,	empoderamento	dos	indivíduos	na	agenda	e	
compreensão	da	relação	entre	aprendizagem	e	resiliência.		

Não	 foram	 criados	 parâmetros	 e	 indicadores	 específicos	 para	 cada	 um	 dos	 exemplos	 de	
atividades	 do	 Quadro	 1,	 mas	 todos	 referem-se	 a	 pelo	 menos	 uma	 ou	 mais	 atividades	
exemplificadas,	 portanto	 o	 Quadro	 2	 deve	 ser	 lido	 à	 luz	 do	 Quadro	 1.	 A	 escolha,	 análise	 e	
monitoramento	 dos	 indicadores	 dependerá	 das	 atividades	 escolhidas	 e	 implementadas.	 Em	
geral,	as	informações	quantitativas	são	colhidas	por	meio	de	análises	e	questionários,	enquanto	
para	 as	 informações	 qualitativas	 utilizam-se	 métodos	 como	 entrevistas,	 grupos	 focais	 e	
questionários,	aplicados	ao	longo	de	todo	o	processo.	



Revisão de
instituições,
normas e 
práticas

- Características das práticas e políticas das
   instituições que criam ou reforçam
   vulnerabilidades à mudança do clima
  (análise de práticas e políticas - fase 2)

P9. Processos de governança e tomada de
       decisão implementados e legitimados
       pelo grupo 

P10. Ações empreendidas pelos atores a fim
       de levar os aprendizados e implementar
       mudanças nas organizações e outros
       grupos dos quais fazem parte
       
P11. Atores com poder de influência mapeados
       e atuando como “embaixadores” 

R8. Governança participativa e/ou
       características de cogestão instituídas
       em processos e instâncias da política
       pública ou de organizações e outros
       grupos relacionados aos participantes

R9. Mudanças realizadas nas práticas,
       procedimentos e normas das instituições
       e dos grupos para aumentar capacidade
       adaptativa

R10. Indivíduos reconhecem que mudanças
       reduzem vulnerabilidades e reforçam as
       capacidades adaptativas

R11. Atores, parceiros e outros interessados
       avaliam positivamente a iniciativa/política
       pública de adaptação em relação a sua
       relevância e aderência à realidade

 

Reflexão contínua

- Percepção entre os atores sobre a 
  relevância da aprendizagem social, da
  agenda de adaptação e os impactos da
  mudança do clima no contexto local
  (questionário - fase 1)

P13. Atividades voltadas à reflexão realizadas
 
P14. Resultados das reflexões e aprendizados
       da etapa anterior incorporados nas
       etapas subsequentes

P15. Percepção positiva dos atores no sentido
       de que suas contribuições e visões são
       consideradas na construção de
       conhecimento e nas tomadas de decisão

R12. Atores enxergam a importância da
        aprendizagem social nos processos de
        políticas públicas para criar resiliência

R13. Atores compreendem as relações entre
        mudança do clima e a vida cotidiana dos
        grupos e organizações
 
R14. Agenda de adaptação fortalecida em
        outras pastas e níveis de governo,
        organizações e grupos sociais a partir da
        iniciativa/processo de planejamento e
        implementação da política

Quadro 2: Exemplos de indicadores para avaliar o processo e os resultados da integração da Aprendizagem Social
  em políticas públicas de adaptação

Participação e 
mobilização

- Número de atores engajados inicialmente

- Quantidade e qualidade de relações e
  funções entre atores e instituições
  (mapa sistêmico - fase 1) 

P1. Atores mapeados envolvidos e engajados,
      incluindo diversidade de grupos sociais e
      setores representados 

P2. Diferentes papéis para o funcionamento
      do grupo divididos entre os atores e
      desempenhados 

P3. Quantidade e diversidade de atores,
      organizações e grupos alcançados pelos
      instrumentos de comunicação utilizados 

P4. Conexões estabelecidas com outros
       grupos e organizações 

P5. Equilíbrio de oportunidade/espaço para
      participação dos diferentes atores no
      processo estabelecido 

R1. Quantidade de atores e grupos
      participantes (e parcerias entre eles)
      maior ou igual ao início do processo 

R2. Comunidades de prática formadas e
      fortalecidas

R2. Sinergias e parcerias estabelecidas com
      outros planos/pastas do município e
      outros níveis de governo 

R4. Comprometimento dos atores na
      implementação e monitoramento da
      política pública estabelecido

Desenvolvimento
de capacidades
e coprodução de
conhecimento

- Nível do conhecimento inicial sobre o
  tema de adaptação à mudança do clima e
  seus desdobramentos no contexto
  municipal (questionário – fase 1)

P6. Nível de conhecimento dos atores sobre
       adaptação, impactos e vulnerabilidades
       no contexto local, e possíveis soluções
       maior que inicialmente
       
P7. Nível de entendimento dos atores sobre
       as diferentes necessidades e perspectivas
       dos demais, maior que inicialmente 

P8. Atividades de promoção da aprendizagem
       social ao longo do processo realizadas 
       e avaliadas positivamente pelos atores 

R5. Indivíduos se sentem preparados para
       participar ativamente da implementação
       da política pública

R6.  Indivíduos se sentem aptos para 
       contribuir para a agenda de adaptação

R7. Indivíduos reconhecem a política pública
       de adaptação como viável e coerente 

Indicadores de processo Indicadores de resultadoParâmetros para
estabelecer linha de base
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4.	POR	QUE	O	MOMENTO	ATUAL	E	PROPICIO	A	INCORPORAÇÃO	DA	ABORDAGEM	
				APRENDIZAGEM	SOCIAL	A	AGENDA	DE	ADAPTAÇÃO	NO	BRASIL?	
	

A	 caracterização	 da	 agenda	 de	 adaptação	 como	 uma	 questão	 complexa	 já	 traz	 de	 início	 os	
desafios	 para	 o	 ciclo	 de	 políticas	 públicas	 de	 adaptação.	 Por	 outro	 lado,	 o	 envolvimento	 de	
múltiplos	 temas	 e	 setores	 é	 uma	 oportunidade	 de	 juntar	 esforços	 a	 outras	 agendas	
socioambientais	e	realizar	ações	que	gerem	cobenefícios.		

A	 abordagem	 Aprendizagem	 Social	 pode	 ser	 entendida	 como	 instrumento	 para	 que	 políticas	
públicas	em	adaptação	à	mudança	do	clima	sejam	formuladas	e	executadas	a	 fim	de	 lidar,	de	
forma	consistente,	com	uma	agenda	de	incertezas	-	de	maneira	que	diversos	atores	trabalhem	
juntos	 em	 um	 processo	 de	 compartilhamento	 de	 informações,	 criação	 de	 conhecimento,	
aprendizados,	reflexões	e	soluções	concretas	para	um	objetivo	comum.	

Neste	momento,	em	que	o	Plano	Nacional	de	Adaptação	está	sendo	 implementado,	a	agenda	
de	adaptação	começa	a	ganhar	fôlego	no	Brasil	e	deve	crescer	o	número	de	planos	e	estratégias	
municipais	 sobre	 o	 tema,	 além	 da	 incorporação	 da	 lente	 climática	 em	 planos	 e	 projetos	 já	
existentes.	 É	 importante	que	os	 formuladores	 de	políticas	 e	 gestores	 públicos	 entendam	que	
adaptação	não	se	trata	apenas	de	planos	de	contingência	e	minimização	de	desastres,	mas	que	
a	capacidade	adaptativa	da	sociedade	está	diretamente	ligada	à	capacidade	de	aprendizagem	e	
de	mobilização	 para	 a	 ação	 por	 parte	 de	 indivíduos	 e	 grupos	 que	 devem	 ser	 envolvidos	 nos	
processos	 de	 preparação,	 planejamento,	 implementação	 e	 monitoramento	 das	 políticas	
relacionadas.	 É	 a	 partir	 deste	 processo	 coletivo	 de	 criação,	 aprendizagem	e	 adaptação	 que	 a	
resiliência	é	construída	na	sociedade.		

Por	fim,	este	trabalho	espera	contribuir	para	que	processos	de	aprendizagem	social	sejam	aos	
poucos	 integrados	na	agenda	de	adaptação	no	Brasil	e	 resultem	em	mudanças	sistêmicas	nas	
instituições,	 normas	 e	 práticas,	 e	 nos	 comportamentos	 de	 grupos	 e	 comunidades.	 Apesar	 do	
foco	nas	políticas	públicas	municipais,	a	estrutura,	atividades	e	 indicadores	sugeridos	também	
podem	beneficiar	outros	gestores	públicos	e	privados	atuando	em	outros	níveis	da	federação,	
nos	diversos	contextos	do	País.	
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