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IV. COMBIOSERVE experiences in 
participatory and co-enquiry research  

In this section we share experiences and lessons learned in co-enquiry approaches that 
have emerged in the other COMBIOSERVE fieldsites of Pilón Lajas (Bolivia), Calakmul 
(Mexico) and Southern Bahia (Brazil). We also share some of the methodological 
innovations for assessing the effectiveness of community-based conservation developed 
by academic partners. Those chapters currently in Spanish and Portuguese will be 
translated into English when the manual is published online. 
 

From the field: community based-research processes, 
experiences and lessons learned  
 

Participatory mapping: A experiência do projeto COMBIOSERVE de 
mapeamento participativo com comunidades Pataxó de Porto 
Seguro (Bahia, Brasil) 
 
Fabio Pedro Bandeira 1, Osiel Santana Ferreira2, Maria das Neves da Conceição Alves dos Santos4, Karajá 
(Ailton Alves dos Santos)5, Pop (Arielson Alves dos Santos)6, Katia Souza Silva6 e Ana Paula6 , Jocimara 
Lobão7 & Isabel Fróes Modercin7, Thiago Mota Cardoso7 
1Coordenador do Pacote de Trabalho 3 (WP3), Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil 
2Cacique Pataxó e Pesquisador comunitário da aldeia Pé do Monte, Porto Seguro, Bahia, Brasil 
3Liderança da Aldeia Reserva da Jaqueira, Porto Seguro, Bahia, Brasil 
4Cacique e Pesquisador comunitário da Reserva da Jaqueira, Porto Seguro, Bahia, Brasil 
5Pesquisador comunitário da Reserva da Jaqueira, Porto Seguro, Bahia, Brasil 
6Pesquisadora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil  
7Coordenador de campo do Pacote de Trabalho 3 (WP3), Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, 

Brasil 
 
Percepção espacial e mapeamento participativo 
Na realização de estudos sobre a percepção ambiental e territorial numa área, torna-se 
necessário analisar o olhar e as práticas de determinado grupo sobre o espaço que ele 
vive.  O estudo sobre a percepção, a identidade, assim como o reconhecimento da ideia 
de pertencimento que as populações possuem sobre estes espaços são imprescindíveis 
para obtenção de melhores resultados no que se refere à implantação de projetos e 
políticas públicas ambientais. Portanto, visto que a noção de território diverge entre as 
diversas sociedades, o trabalho de mapeamento participativo torna-se uma ferramenta 
importante no auxílio do reconhecimento do território sobre a ótica do grupo, 
principalmente em se tratando de relações interculturais, ou frente a movimentos para 
reconhecimentos de direitos territoriais frente aos Estados. Para isso, tem-se como 
fundamento que o território, não é definido apenas por sua imemorialidade, ou por 
fronteiras arbitrárias definidas pela extensão territorial e pela apropriação dos recursos 
naturais nele existentes, mas, sobretudo pela forma de viver e habitar e pelos aspectos 
simbólicos construídos por determinado grupos. 
 
Nas comunidades tradicionais e povos indígenas prevalecem formas de gestão 
comunitária do território. A localização, percepção e relações com animais, plantas, 
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rochas, montanhas, rios, riachos, lagos, córregos, poços (e para as populações litorâneas, 
a praia, o mar), bem como os movimentos de humanos e não-humanos, desempenham 
um papel fundamental num processo de gestão coletiva para a produção e reprodução 
social e simbólica de determinados modos de vida.  O ambiente vivido, a noção de 
territorialidade é refletida nas percepções particulares, e muitas delas são reconhecidas 
pelo grupo. Por isso, quando se fala em identidade territorial busca-se estabelecer relação 
entre os valores individuas e coletivos dados ao território. Portanto, para o 
enriquecimento da análise espacial  as pesquisas sobre percepção ambiental requerem o 
diálogo entre diversas ciências, como a Psicologia, Antropologia, Sociologia, Geografia, 
Biologia dentre outras.  Tendo em vista que os processos perceptivos são estruturados a 
partir nas experiências vividas e dos significados que dai emergem, fornecidos através do 
diálogo entre o mundo material e imaterial, se utilizam nesses estudos os mapas como 
expressão possível de uma realidade, visto que os mesmos podem ser um ponto de 
partida para as pesquisas e a gestão do território, em geral.  Aqui é importante frisar a 
diferença entre mapear e produzir mapas. Mapas podem ser entendidos enquanto um 
esforço de representar o mundo e suas relações, totalizando-o, assim se constituem como 
um modo particular de mapear. Há diversas outras formas de mapear que preservam 
performances, movimentos e relações, e que são eficientes na localização cotidiana e 
histórica das pessoas, mas que não visam necessariamente realizar totalizações e fixações 
no tempo (GELL, 1985; INGOLD, 2000; TURNBULL,  1994, 2003). 
 
Visto que se pretende compreender as inter-subjetividades contidas nos mapas, a 
discussão e produção dos mapeamentos participativos relacionados à percepção 
ambiental trouxeram a necessidade de defini-los tomando-se como base à abordagem 
humanística dentro da ciência geográfica. Onde, a fenomenologia nesse processo de 
percepção do espaço, fornece subsídios para análise do mundo percebido e vivido. No 
entanto, para analisar as relações do ser humano com o ambiente é necessário 
compreender, como se encontra estruturado esse espaço percebido, mas não podemos 
deixar de ressaltar que há uma critica poderosa a esta abordagem dos mapas mentais ou 
cognitivos advindo tanto da antropologia quanto da geografia fenomenológica 
(MERLEAU-PONTY, 1999; INGOLD, 2000; KITCHIN & DODOGE, 2009; 
TURNBULL, 2003, 2007; WOOD, 2012), uma vez que mapas não estariam 
estruturados na mente, nesse caso, pois isto pressupõe separação mente-mundo, e a 
extração da mesma. 
 
Desta maneira o conhecimento espacial adquirido pelas sociedades humanas consiste, 
sobretudo, de construções oriundas de movimentos e trajetória de pessoas imersas num 
mundo a partir de sua percepção. Portanto, os mapas mentais na percepção ambiental, 
não devem ser vistos apenas como produtos cartográficos, mas, sobretudo como 
instrumentos que auxiliam na comunicação, interpretação acerca dos aspectos 
ambientais e territoriais. O mapa, no seu sentido mais amplo, exerce a função de tornar 
visíveis, pensamentos, atitudes, sentimentos, sobre a realidade percebida. Os mapas, 
portanto, por serem construções na dinâmica de um mundo vivido devem ser lidas como 
processos e não como produtos estáticos do conhecimento.  
 
Mapeamento participativo e co-investigação com comunidades Pataxó, no sudeste da Bahia no 
Projeto COMBIOSERVE 
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O mapeamento participativo foi uma das principais ferramentas utilizadas para 
promover o diálogo de saberes na experiência de Diálogo Intercultural em Gestão 
Etnoambiental e conservação biocultural com pesquisadores indígenas no contexto do 
projeto COMBIOSERVE no sudeste da Bahia. Esta experiência foi realizada 
conjuntamente por pesquisadores das áreas de antropologia, geografia e ecologia, 
lideranças e jovens da etnia Pataxó, tendo como princípios a aprendizagem através da 
co-investigação, a educação pela pesquisa e a intercientificidade. A experiência visou à 
criação de espaços de diálogo e compartilhamento de informações, conceitos e técnicas 
oriundas dos múltiplos conhecimentos tanto técnicos como indígenas.   Com 
consentimento e apoio das lideranças das comunidades da Reserva da Jaqueira (Terra 
Indígena Coroa Vermelha) e da aldeia de Pé do Monte (Terra Indígena Barra Velha) se 
desenvolveu a Formação Intercultural com base em oficinas, momentos de encontro 
entre todos os participantes do curso, palestrantes e a participação de convidados; bem 
como momentos de pesquisa na comunidade, formuladas pelos participantes da 
formação.  
 
Antes de entender os usos e mudanças no uso do solo propriamente ditos, buscou-se 
criar espaços para exercitar o diálogo simétrico entre conhecimentos orientados por 
perguntas como: quais as percepções e conhecimentos sobre “conservação”? Quais 
técnicas e saberes são postos em práticas para compreensão do ambiente e do território?  
E quais seriam as noções de “sucesso” em termos de estratégia de conservação? Ou 
ainda: como avançar/ testar/ propor metodologias de co-investigação e indicadores de 
sustentabilidade?. O mapeamento entrou nesse processo justamente como uma 
ferramenta de diálogo intercultural sobre o território indígena Pataxó. A produção 
coletiva de mapas permitiu localizar e definir ambientes, conflitos, histórias, redes de 
trocas, moradias, limites, áreas de caça, áreas de retirada de madeira, áreas de atuação 
da Catumbaiá (ser mitológico pataxó protetor das matas), trilhas antigas e recentes, 
cursos d´água e qualidade dos mesmos, além de vários outros aspectos geográficos do 
território e seus significados (Figura 1). Um dos principais resultados dessa experiência 
foi a efetiva apropriação dos seus produtos (mapas, redes de conflito, análise da mudança 
de uso do solo etc.) pelas lideranças Pataxó presentes na experiência de diálogos, em sua 
prática política de demanda por reconhecimento de direitos territoriais bem como em 
seus fóruns de discussão com outras lideranças indígenas Pataxó do sul da Bahia. 
 

Figure 1: Karajá e Pop desenhando o mapa da Terra Indígena Coroa Vermelha (esq.) e Karajá explicando 
o mapa para demais participantes do curso (dir.). 
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Figure 2: Pesquisadores comunitários da Reserva da Jaqueira e de Pé do Monte juntamente com 
pesquisadores institucionais, durante treinamento no uso de softwares de produção de mapas no 
Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Estadual de Feira de Bahia (2014).  

 

Outra abordagem que se utilizou na experiência de mapeamento com os Pataxó foi o uso 
de geotecnologias, que coincidiu com uma demanda dos próprios pesquisadores 
comunitários de se apropriarem dessas novas ferramentas para fortalecer e ampliar suas 
estratégias políticas de retomada de seu território (Figura 2).  Entre as diversas 
geotecnologias, foi de grande relevância o uso de imagens de satélite, que tem sido 
facilitada pela sua distribuição gratuita em diversos sites, pois possibilitou uma forma 
diferenciada de enxergar o território, ou seja, possibilitou uma visão sintética e em 
escalas variáveis. Entretanto, outro grande potencial testado nessa experiência com os 
Pataxó, foi a possibilidade de georreferenciamento dos temas presentes nos etnomapas 
produzidos tendo por base uma imagem de satélite e sua posterior inserção em um 
Sistema de Informação Geográfica – SIG (Figura 3). Um SIG construído com dados 
oriundos de etnomapas, ou do processo de construção destes, são comumente 
denominados de EtnoSIGs (TRANCOSO et al, 2012). Os EtnoSIGs possibilitam a 
sobreposição, contraposição e modelagem de dados, étnicos e não étnicos, com 
finalidades diversas.  As possibilidades de análises e sínteses se multiplicam, onde o olhar 
de diferentes culturas se cruzam. O diálogo intercultural também se fortalece, pois há a 
apropriação de técnicas de geoprocessamento pelos grupos étnicos, assim como uma 
aprendizagem conjunta sobre o território. Desta forma, a representação espacial de uma 
paisagem tem no processo de construção dos etnomapas e dos EtnoSigs uma maior 
relevância. Ou seja, o processo se torna mais importante que os produtos, pois há uma 
troca de conhecimento entre os atores envolvidos, sejam eles oriundos de comunidades 
tradicionais ou não. 
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Figure 3: A.Mapa da Terra Indígena Coroa Vermelha feito sobre imagem de satélite (para um geógrafo, o mapa 
estaria de cabeça para baixo, mas para o grupo essa foi a melhor maneira de se localizarem). B.EtnoSIG produzido por 
Karajá e a geógrafa Jocimara Lobão da Terra Indígena Coroa Vermelha e áreas reivindicadas pelos Pataxó  

 
Considerações finais 
Nas palavras do Cacique da Reserva da Jaqueira, Carajá, sua experiência de 
mapeamento no projeto COMBIOSERVE foi também uma experiência de vida, seu 
depoimento a seguir representa sua própria análise da experiência, que apresenta sua 
visão sobre a importância do ato de mapear como uma ferramenta sociopolítica, e como 
o seu conhecimento do território pode ser potencializado pela apropriação de tecnologias 
modernas de mapear: 
 

“Para mim este trabalho com os mapas foi o melhor estudo que eu já fiz na vida. 
Eu não só aprendi a fazer o mapa da Coroa, como de outra aldeia e como eu 
aprendi também a usar o mapa como uma defesa em favor do meu povo. O 
conhecimento que eu aprendi no mapeamento serve para fazer em outra área 
indígena. Poder dizer que onde meu povo está é realmente dele. O trabalho que 
nós fizemos foi uma vida que eu vivi. É o mapa que eu vivi trabalhando. Eu 
aprendi muito mais e eu mesmo fiquei feliz. Hoje eu sei pontuar uma comunidade 
indígena e o mapa, se precisar fazer, eu faço hoje.  
A maior dificuldade foi saber trabalhar no mapa e identificar os pontos. Eu sabia 
que tinha um rio, um córrego, um pé de jaca ou juerana. Para colocar isso no papel 
é que é difícil. Tem que pontuar e falar onde está. Eu não tinha este conhecimento 
de descrever. Agora já desenhamos e pontuamos.  
Com o GPS foi o seguinte. Já conhecia um quadradinho que parece um radinho. 
Mas aprender mesmo a usar fez parte do nosso trabalho, mas ainda não aprendi 
bem na prática. Mas já dá para trabalhar com o GPS hoje. Ponto 1, ponto 2, ponto 
3... Hoje, sair com um mapa é como sair para facilitar o trabalho. 
O mapa é a identificação. A pontuação de uma localidade, de uma cidade, de uma 
terra. O mapa seria isso, trabalhado de acordo com o que a gente conhece. Seria 
um território!” 

 
Assim, para o desenvolvimento de um processo de mapeamento participativo, ancorado 
na interculturalidade e intercientificidade, é necessária uma abordagem que trate os 
múltiplos conhecimentos em conexão, como verdades parciais, como formas legítimas 
em seus procedimentos, protocolos, práticas e pressupostos ontológicos e 
epistemológicos, onde o processo de mapear se faz num contínuo constructo de acordos 
e caminhos pragmáticos, que traga em si as raízes emancipatórias de uma nova forma de 
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sabedoria para a vida. É nessa perspectiva que este estudo pretendeu investigar o papel 
do diálogo de saberes na produção conjunta de mapas. 
 

Co-enquiry processes: Co-investigacão como abordagem na 
formação intercultural em gestão ambiental de territórios 
indígenas Pataxó: a experiência do projeto COMBIOSERVE no 
sudeste da Bahia, Brasil. 
 
Isabel Fróes Modercin¹, Thiago Mota Cardoso¹, Araçari (Osiel Santana Ferreira)², Nitynawã (Maria das 
Neves da Conceição Alves dos Santos)³, Nayara (Nilcélia Alves dos Santos), Kamayura6 (Fabio Conceição da 
Silva), Macaiaba6 (Josimar Conceição Carvalho), Oiti (Fernando Santana Carvalho)6, Aderno (Edivaldo 
Alves Carvalho), Jandaia6 (Jocélia Alves dos Santos), Paulinho (Paulo Alves da Silva), Takuara6 (Ana 
Conceição Alves dos Santos), Akawã6 (Alex Santos Sandes),Suhriassú6 (Vitor Vulga dos Santos)6, Samuel da 
Silva Ferreira6, Cachiló (Paixão da Silva Ferreira), Arlan6, Airi6, Capimbará (Amilton Alves dos Santos)6,  
Marília Braz6, Karajá6 (Ailton Alves dos Santos), Pop6 (Arielson Alves dos Santos), Katia Souza Silva6, Ana 
Paula6, Jocimara Lobão4 & Fabio Pedro Bandeira5 

 
1Coordenador de campo do Pacote de Trabalho 3 (WP3), Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, 

Brasil 
2Cacique Pataxó da aldeia Pé do Monte, Porto Seguro, Bahia, Brasil 
3Liderança da Aldeia Reserva da Jaqueira, Porto Seguro, Bahia, Brasil 
4Pesquisadora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil 
5Coordenador do Pacote de Trabalho 3 (WP3), Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil 
6Investigadores comunitários Pataxó 
 
Reflexões sobre gestão ambiental com os Pataxó 
Os temas da conservação ambiental e da gestão territorial são centrais hoje para o povo 
Pataxó do Extremo Sul da Bahia (Figura 1) Habitantes de uma região que tem passado 
por processos de transformação profunda da paisagem e do modo de vida das populações 
indígenas e não indígenas, os Pataxó vem se posicionando de forma ativa na busca por 
novos caminhos. Podemos citar dois deles como exemplos: a criação da Reserva da 
Jaqueira, uma área de Mata Atlântica mantida e cuidada pelos Pataxó através de 
iniciativas de manejo florestal e etnoturismo, e os enormes esforços dos Pataxó para 
manterem as matas do Parque Nacional do Monte Pascoal.  
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Figure 4: Mapa de localização da Reserva da Jaqueira e do Parque Nacional de Monte Pascoal, Sul da 
Bahia, Brasil 

Mais recentemente, desde fins dos anos 90, os Pataxó iniciaram um processo vigoroso de 
formação de pesquisadores indígenas capazes de analisar seu próprio contexto 
sociocultural e ambiental; de legitimar seus próprios territórios; de contribuir com a 
valorização cultural, o desenvolvimento e disseminação de práticas de manejo florestal e 
agroflorestal; e de atuar na educação e na saúde do povo Pataxó. Portanto, hoje, entre os 
Pataxó pouco se fala na realização de pesquisas em que eles estejam na condição de 
objetos do conhecimento científico, pois eles preferem atuar como sujeitos de suas 
próprias pesquisas, dialogando com os sábios, mestres e anciões, promovendo encontros, 
praticando no cotidiano e se valendo de aportes técnicos e científicos também. Nesse 
sentido, os Pataxó, interessados em pesquisa, gostam de trabalhar em parceria e dialogar 
com outros pesquisadores oriundos de outras etnias indígenas, bem como com 
pesquisadores não indígenas - uma forma de co-investigação.   

Atentos a isso a equipe do COMBIOSERVE no Brasil convidou duas comunidades 
Pataxó para dialogar sobre gestão ambiental de territórios Pataxó – a Reserva da 
Jaqueira e a aldeia Pé do Monte – e assim embarcamos numa experiência de co-
investigação desenvolvida por pesquisadores Pataxó e pesquisadores do Projeto 
COMBIOSERVE em colaboração mútua, dialogando sobre temas relacionados à gestão 
ambiental, entendida de maneira ampla como sendo as diversas formas de se relacionar 
com o território, de habitá-lo e percebê-lo. Para possibilitar um ambiente de diálogo 
apropriado, propôs-se a realização de uma experiência Experiência de Diálogo Intercultural 
com Pesquisadores Indígenas em Gestão Etnoambiental de Territórios Pataxó, que aconteceu na 
Reserva da Jaqueira, na Terra Indígena Coroa Vermelha, com duração de dois anos. A 
experiência teve como princípios a pedagogia da alternância (GIMONET, 1999; 
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TEIXEIRA et al.., 2008 ) e o aprendizado através da pesquisa e como ferramenta 
privilegiada o mapeamento participativo.  

A realização das pesquisas no âmbito de um processo envolvendo sábios e anciões 
Pataxó, acadêmicos de diferentes áreas, homens e mulheres de variadas idades, foi 
pensada enquanto uma estratégia para a criação de um ambiente favorável à produção 
participativa de conhecimentos, onde imperasse o respeito aos diferentes protocolos de 
investigação próprios de cada sistema de conhecimento, nesse caso, o conhecimento 
técnico ou acadêmico-científico e o conhecimento tradicional Pataxó. Buscando 
desenvolver assim uma proposta contrária às práticas de pesquisa extrativa ou de 
participação passiva, na qual o pesquisador, detentor do arcabouço teórico e das 
ferramentas apropriadas, investiga e interroga os informantes ou especialistas locais 
produzindo conhecimento e propondo soluções.  

Os conhecimentos tradicionais assim como o conhecimento científico são dinâmicos e, 
portanto deve-se buscar compreender tanto seus acervos (ou conteúdos) transmitidos por 
gerações, quanto seus processos de investigação (ou sua forma) (CUNHA, 2007). No 
contexto da experiência intercultural, pautado na pesquisa colaborativa, foi fundamental 
entender o conhecimento Pataxó assim como os conhecimentos das disciplinas 
acadêmicas com as quais se dialogou, enquanto processos, modos de fazer e assim 
respeitar tanto o conteúdo quanto a forma desses conhecimentos.   

O reconhecimento dos protocolos próprios de cada sistema de conhecimento e a reflexão 
sobre eles se deu com a promoção de debates sobre suas naturezas e seus resultados a 
cada etapa do trabalho (elaboração dos projetos de pesquisa, desenvolvimento das 
pesquisas, palestras e debates sobre temas e ferramentas). Por exemplo, ao se falar sobre 
mapas o grupo se questionou como os Pataxó mapeiam, como se localizam, como 
percebem o ambiente em que vivem e em que contexto esse conhecimento é utilizado, 
para quê e para quem. Quando o geógrafo fala sobre mapas, perguntou-se ao que ele está 
se referindo, como mapeia, o que isso diz sobre sua técnica e pressupostos sobre o 
ambiente e novamente em que contexto esse conhecimento é utilizado, para quê e para 
quem.  

A equipe do COMBIOSERVE prezou ao longo de todo o trabalho pelo respeito à 
cosmovisão e ao conhecimento tradicional Pataxó em suas formas próprias de fazer 
pesquisa, deixando os participantes da experiência livres para escolher seus temas de 
pesquisa e conduzi-las de acordo com seus métodos. O que se configurou como uma 
busca dos mais jovens pelo conhecimento dos anciões da comunidade, que não raro era 
transmitido em movimento, ou seja, através de caminhadas pelo território. Por outro 
lado, o respeito e a valorização dos modos de fazer Pataxó não implicaram em 
negligenciar o conhecimento científico, nem negar sua hegemonia na sociedade mundial 
contemporânea. Ao contrário, refletiu-se, nas devidas proporções, sobre o conhecimento 
científico, seus métodos e produção de resultados, ampliando o acesso dos indígenas a 
essa linguagem e possibilitando que experimentassem coletivamente diversas 
ferramentas, avaliando seus alcances e limites.  

A experiência suscitou muitas questões dentre as quais se podem destacar algumas 
como: De que maneira podemos aprender e contemplar as diversas pedagogias que se 
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encontram? Como escolher a maneira mais adequada de registrar os resultados das 
pesquisas indígenas sem diminuir a importância do conhecimento tradicional frente ao 
conhecimento científico, uma vez que a escrita não é a forma privilegiada de produção e 
transmissão do primeiro, mas sim a oralidade e a convivência? Como traduzir um 
conhecimento pautado em percepções, tais quais os conhecimentos tradicionais, para 
pessoas que vem de uma tradição de conhecimento pautado em conceitos (os 
pesquisadores acadêmicos)? Como fomentar espaços educativos que escapem à 
hegemonia do conhecimento científico? Um dos maiores desafios nesse processo foi 
justamente a criação das condições de espaço, tempo e linguagem capazes de propiciar 
um ambiente onde a simetria entre o conhecimento acadêmico científico e o 
conhecimento tradicional indígena fosse experimentada na prática. 

 

O que é e como foi a Experiência de Diálogo Intercultural com Pesquisadores Indígenas em 
Gestão Etnoambiental de Territórios Pataxó  

Como expressado anteriormente, a Experiência de Diálogo Intercultural parte do 
princípio de que tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento Pataxó são 
igualmente válidos e valiosos, considerados cada um em seu contexto e compreendidos 
em sua totalidade. Por isso, buscamos aprender o conteúdo e a forma do conhecimento 
tradicional ao invés de ajustá-lo aos protocolos pré-estabelecidos do conhecimento 
científico. Por exemplo, ao invés de ensinar aos Pataxós uma metodologia de avaliação 
da qualidade da mata, procuramos antes entender quais são seus meios de fazer tal 
avaliação, apresentando nossos meios, o método científico, o que possibilitou um debate 
aberto sobre diferentes formas de conceber, classificar e avaliar o mundo. 

Buscamos propor um método que fosse participativo ou co-investigativo do início ao fim, 
considerando-se os passos básicos de desenvolvimento de uma pesquisa, desde o 
estabelecimento de hipóteses e definição de conceitos, passando pelos métodos e 
ferramentas, análise de dados e apresentação dos resultados. Uma vez que a pesquisa é 
central nesse processo, ao longo do programa de formação os participantes trabalharam 
em grupos desenvolvendo pesquisas sobre temas de seus interesses. As atividades 
teóricas e práticas foram pensadas de acordo com os temas dos grupos de pesquisa e com 
o escopo da experiência: a gestão ambiental dos territórios Pataxó. 

Durante o período da experiência tratamos de realizar as atividades de forma a não 
prejudicar as atividades cotidianas das aldeias e dos participantes. Pelo contrário, 
esperamos que as pesquisas e que a dinâmica do curso contribuíssem para o engajamento 
das pessoas em projetos de gestão de seus territórios e do ambiente em que vivem. 

Adotamos a pedagogia da alternância1 para proporcionar momentos de encontro de toda 
a turma na Reserva da Jaqueira (Terra Indígena Coroa Vermelha, Porto Seguro/ BA), 
intercalados por períodos em que cada grupo, em sua casa ou comunidade, se dedicava 
ao desenvolvimento da sua pesquisa. Assim construímos um calendário, de forma 
articulada com as lideranças das aldeias e os participantes, que se estruturou em dois 
tempos: o Tempo Oficina e o Tempo Aldeia (Figura 2).  

                                                        
1 A pedagogia da Alternância foi criada na França, em 1935, no Maisons Rurales Familiales que surgiu com o 
objetivo de atender às necessidades dos jovens agricultores nas zonas rurais. No Brasil, e experiência 
pioneira foi Escola Família Agrícola (EFA) em 1969. A EFA é uma associação que emprega a pedagogia da 
alternância na educação de jovens agricultores, enquanto contribui para o desenvolvimento local sustentável.   
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Figure 5: Diagrama representando o Tempo Oficina (Field Workshop) e o Tempo Aldeia (Village Time)  

As oficinas (Figura 2) visaram reunir todos os pesquisadores para criarem e 
aperfeiçoarem seus projetos, refletirem questões pertinentes ao mesmo e aprenderem 
sobre temas específicos com professores indígenas e não indígenas. Nas oficinas foram 
oferecidas aulas expositivas, promovemos debates e trocas de experiências e utilizamos 
ferramentas de Diagnóstico Rápido Participativo2 para a construção de conhecimento 
em coletividade, com ênfase em métodos de mapeamento participativo.  

O período entre uma oficina e outra, o tempo aldeia, era destinado a pôr em prática 
exercícios e atividades elencadas no tempo oficina. Depois de cada oficina, os grupos 
eram orientados para trabalhar nos seus projetos de pesquisa entrevistando, mapeando, 
fotografando, lendo, pintando etc.  

O mapeamento participativo entrou nesse processo como ferramenta de diálogo 
intercultural sobre o território indígena Pataxó, utilizando-se os princípios de co-
investigação e educação através da pesquisa. A produção coletiva de mapas nos permitiu 
localizar e definir ambientes, conflitos, histórias, moradias, limites, áreas de caça, áreas 
de retirada de madeira, áreas de atuação da Katumbayá, trilhas antigas e recentes, cursos 
d´água e qualidade dos mesmos, além de vários outros aspectos geográficos do território 
e seus significados.  

O uso de equipamentos audiovisuais também foi central no registro das pesquisas 
mostrando-se uma alternativa a pouca intimidade dos Pataxós com a linguagem escrita e 
a rica tradição em oralidade. O registro audiovisual também foi apresentado como 
ferramenta potencial de comunicação quando associado ao uso da internet.  

Por isso, os participantes tiveram aulas de cartografia, treinamento no uso do GPS e 
produção de mapas, e aprenderam a manusear máquinas fotográficas, gravadores de 
áudio, a fazer filmagens, construir blogs na internet, usar o Google Earth e publicar fotos 
e vídeos em redes sociais.  

Os grupos de pesquisadores indígenas contaram com quatro orientadores para realizar 
seus projetos de pesquisa, dois deles indígenas, sendo um da Reserva da Jaqueira e outro 

                                                        
2 Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) (CHAMBERS, 1983; 1994). 
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da aldeia Pé do Monte e dois deles não indígenas, integrantes da equipe do 
COMBIOSERVE. 

 

 

 

Figure 6: Local de realização das Oficinas na Reserva da Jaqueira. 

A Experiência de Diálogo Intercultural com Pesquisadores Indígenas em Gestão Etnoambiental de 
Territórios Pataxó foi conduzida pelos orientadores em colaboração com pesquisadores de 
diferentes instituições das áreas de antropologia, ciências políticas, geografia e ecologia; 
anciões, lideranças e jovens indígenas que contribuíram com palestras e 
compartilhamento de ferramentas de pesquisa e reflexão coletiva. Uma vez que os 
pesquisadores do COMBIOSERVE de outros países e mesmo do Brasil também tinham 
seus próprios temas de pesquisa, a cada oficina alguns deles eram convidados a 
compartilhar seus modos de fazer a pesquisa (as ferramentas utilizadas) e também os 
resultados encontrados.  

Ao longo dos dois anos da experiência algumas pessoas tiveram que se retirar por razões 
pessoais e outras se integraram ao trabalho. Contado com essa flutuação na participação, 
a turma variou entre 10 e 30 pessoas ao longo de todo o trabalho, sendo que os líderes 
dos grupos, em geral permaneceram os mesmos do princípio ao fim. Outros grupos, com 
a evasão ou mudança dos integrantes para outros grupos, transformaram-se em trabalhos 
individuais.   

Importante frisar que a experiência de diálogo intercultural não exigiu um letramento 
formal para qualificar os candidatos, mas sim interesse e histórico de atuação na 
temática e disponibilidade. A não exigência do letramento permite a participação de 
sábios e especialistas nativos que, apesar de não saberes ler e escrever são reconhecidos 
como conhecedores natos do território, do ambiente e da cultura Pataxó.  

A experiência teve início em agosto de 2012 com conclusão em julho de 2014, período 
em que foram realizadas quatro oficinas e concluídas as pesquisas dos grupos de 
pesquisadores indígenas (Figuras 4 e 5). 



COMBIOSERVE Co-enquiry Methods Manual  
 

 12 

  

Figure 7: Grupos trabalhando durante as Oficinas 

  

Figure 8: Grupos desenvolvendo suas pesquisas durante Tempo Comunidade 

 
Os grupos de pesquisadores indígenas  
Ao final da experiência, os grupos de pesquisadores Pataxós  sistematizaram a produção 
de suas pesquisas, cada um ao seu modo, produzindo uma coletânea de textos nos quais 
os pesquisadores indígenas compartilham com o leitor o que aprenderam ao longo da 
experiência, como fizeram suas pesquisas, quais desafios enfrentaram e que lições 
querem passar para seus parentes, para outros povos indígenas e para não indígenas. 
Essa coletânea de textos será utiliza como livro paradidático nas escolas indígenas e 
também no intercâmbio de experiências com outros povos. 

Table 1: Relação dos grupos de pesquisadores indígenas 

 
Nome	do	grupo	 Tema		 Participantes	 Comunidade 
Ariponã	humakiamy	 A	História	da	“catumbaiá”	e	da	

“amesca”		
Nayara,	Kamayurá,	
Macaiaba	e	Oiti	

Coroa	
Vermelha 

Siriatê	Jikitayá	 Fauna	e	flora	da	Reserva	da	
Jaqueira	

Nytinawã,	Aderno,	
Jandaya,	Akawã,	
Paulinho,	Takuara	e	
Suhriassũ			

Coroa	
Vermelha 
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Currupixá	 Flora	do	Parque	Nacional	do	
Monte	Pascoal	

Araçari,	Caxiló,	
Arlan,	Airi,	Samuel	e	
Ariane	

Pé	do	Monte 

Torotê	 Solos	e	reflorestamento	da	
Aldeia	Nova	Coroa	

Capimbará		 Coroa	
Vermelha 

Mapeamento	
territorial	

Mapeamento	das	Aldeias	
Pataxó	de	Porto	Seguro	

Karajá,	Pop,	Kátia	e	
Ana	Paula		

Coroa	
Vermelha 

Mê'	a	jokana	Pataxó	 Ser	mulher	Pataxó...	 Marília		 Coroa	
Vermelha 

Kijêtxawê	aragwá	 A	escola	e	o	meio	ambiente	 Syratã,	Nayhê,	Txihi	 Coroa	
Vermelha 

 

Considerações finais  
Ademais de todo o aprendizado e troca de experiências, temos como resultado dessa 
experiência, ou o produto desse processo, uma coletânea de textos de autoria Pataxó sobre 
variados temas que retratam diferentes abordagens sobre a percepção Pataxó acerca da 
gestão ambiental dos seus territórios. A opção por apresentar os resultados das pesquisas 
realizadas ao longo da pesquisa pelos Pataxó em um livro tem um motivo de ser. Desde 
o início os participantes da experiência estiveram livres para escolherem a forma como 
iriam apresentar seus resultados, quer seja em vídeo, áudio, desenhos, peça teatral entre 
outros. A opção pelo registro escrito e em especial pela publicação de um livro de autoria 
Pataxó condiz com o desejo de falar com “os de fora”, de divulgar a cultura e o 
conhecimento para aqueles que valorizam o livro como forma privilegiada de registro e 
transmissão de informação. Agora, cientes dos limites deste modo de comunicação e 
tradução de saberes, os Pataxó afirmam que o texto apenas expressa um conteúdo 
parcial e não a forma em que se constrói e a globalidade de seus conhecimentos.  

Os textos são apresentados nesse livro no formato de relato de experiência: um modo de 
registrar o que foi feito, dito, escutado, sentido e praticado, ou seja, o aprendido. Mais do 
que produzir ciência em colaboração, mais do que registrar e produzir conteúdos, temos 
aqui uma celebração à criação de espaços de diálogo onde se preza pela simetria na 
relação entre o conhecimento tradicional Pataxó e o conhecimento acadêmico científico 
(SANTOS & DIAS, 2010), Com essa publicação celebramos a valorização de outras 
formas de conhecer, outras formas de conceber a existência dos seres, o respeito aos 
anciões e às práticas e relações cotidianas, indo no sentido contrário da prática da 
Ciência que busca uma verdade universal. Podemos dizer que esta é a conclusão maior 
desta experiência.  

 
 

Participatory biodiversity monitoring: Challenges and perspectives 
on participatory monitoring with Tsimane’ communities in the 
Biosphere Reserve and Community Territory of Pilon Lajas, Bolivia. 
 
Arrázola S.1*, Vélez-Liendo X. 1, Ruiz O.1, Huanca T.2, Conde E. 2,  Huallata D.3, Huallata E.3, Saravia V. 3, 
Saravia H. V. 3, Huallata F.4, Sarabia F.4, Tayo J.4, Porter-Bolland L.5, Escobar F. 5 & Bandeira F.6 
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Introducción 
El monitoreo participativo con comunidades tiene su origen en la fusión de la 
investigación-acción y la investigación participativa (Khanlou & Peter, 2005). La 
investigación-acción, se remonta a la década de 1940 por Kurt Lewin, quien había 
sostenido que era necesario un nuevo tipo de investigación para la transformación social. 
De tal forma, Lewin e investigadores, incluyen a miembros de la comunidad como co-
socios en la investigación.  
 
En este trabajo analizamos los retos y perspectivas del monitoreo participativo en el 
manejo y conservación de los recursos naturales con comunidades Tsimane’ en la 
Reserva de la biosfera y territorio comunitario de origen Pilón Lajas (RBTCOPL), 
Bolivia a partir de las experiencia del consorcio COMBIOSERVE.  
 

La Reserva de la biosfera y territorio comunitario de origen Pilón Lajas 
La Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, fue creada a 
inicios de la década de 1990 y tiene la característica de contar con el doble estado de 
Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (Peredo-Videa 2008). Está 
localizada a 350 km Noreste de la ciudad de La Paz y 50 km de San Borja (Beni) y 
cuenta con una superficie de 386,000 hectáreas. Se encuentra en las últimas estribaciones 
de los Andes, y comienzos de las Sabanas del Beni, ubicada entre las provincias Sud 
Yungas y Franz Tamayo del departamento de La Paz y en la provincia General José 
Ballivián del departamento del Beni. Colinda al norte y este con el camino Yucumo-
Rurrenabaque; al oeste con el río Beni y al suroeste con el Territorio Comunitario de 
Origen Mosetene y el tramo carretero entre La Paz y Yucumo (Fig. 1). El área protegida 
se sobrepone con los municipios de Rurrenabaque, San Borja, Palos Blancos y Apolo. 
Las coordenadas geográficas en las que se encuentra la reserva (punto central) son: -
67o21 Oeste y -14o57’Sur (Peredo-Videa 2008; SERNAP 2009).  
 
La región montañosa de la reserva, llega hasta los 2000 msnm la cual rodea el amplio 
valle aluvial del rio Quiquibey. La reserva cuenta con una gran biodiversidad debido  a la 
gran variedad de ecosistemas entre los cuales se encuentra los bosques lluviosos sub 
Andinos, bosques pluviales de pie de monte, bosques estacionales húmedos, bosques 
riparios y zonas pantanosas (Ribera 1999). Una estimación indica que la zona de la 
reserva cuenta con la más alta diversidad florística del Beni aproximada mente 2.000 a 
3.000 especies de plantas vasculares (Killeen, 1993). 
 

Comunidades Tsimane’ 
Las comunidades Tsimane’, juntos con los Tacanas y Mosetenes, son tres etnias que 
habitan la RBTCOPL. Dentro de la reserva, las comunidades indígenas se ubican 
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principalmente en la zona piedemontaña, cerca de la carretera, y en la orilla de los ríos 
Beni. Las actividades se centran en pesca, cacería y agricultura, todos ellos de forma 
tradicional y para el autoconsumo. En ciertos asentamientos en el río Quiquibey, las 
comunidades explotan la jatata (Geonoma deversa) para construcción de techos (también 
comercializan para la autosubsistencia que es complementario a su economía). 
 
Debido a la influencia de la carretera en el límite Este de la reserva, muchos indígenas 
han dejado el trabajo en la comunidad y van a trabajar a los chacos de campesinos 
migrantes o colonos, cuya población es por encima de los 10 000 (INE 2013).  En su 
mayoría originarios del altiplano, estos campesinos migrantes llegaron inicialmente entre 
1978 y 1980 con la iniciación de la construcción del camino Yucumo-Rurrenabaque, y 
posteriormente otro grupo de migrantes llega entre 1983 y 1987, después de la 
nacionalización y cierre de minas del estado en su gran mayoría del altiplano. 
 
La TCO es representada por el Consejo Regional Tsimane y Mosetene (CRTM). El 
consejo tiene el fin de poder representar y defender a las diferentes comunidades 
indígenas de la reserva, velar por sus intereses y actuar como un representante legal ante 
las autoridades gubernamentales. Es de esa forma que el CRTM es parte de la CIDOB 
(Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) y a la Central de Pueblos Indígenas del 
Beni (CPIB). 
 

Comunidades en las que se ha desarrollado el Proyecto  
Las comunidades con las que se ha trabajado son San Luis Chico y Alto Colorado.  
 
San Luis Chico.-  se encuentra en el centro de la reserva a orillas del rio Quiquibey a 8 
horas por bote desde Rurrenabaque. Tiene una población reducida de 23 familias y como 
principales actividades económicas están la producción de cacao nativo y el tejido de 
jatata para los techos. Adicionalmente, pero más para consumo interno, los comunarios 
de San Luis cazan, pescan y recolectan frutos de los bosques los cuales son los más 
intactos de toda la reserva.  
 
Alto Colorado.- se encuentra en el límite Este de la reserva a  20 minutos de la carretera 
Rurrenabaque-Yucumo (en automóvil). La población está constituida por 46 familias y el 
acceso a la carretera ha disminuido sus actividades de cacería y/o pesca y son más 
dependientes de los trabajos eventuales que puedan proveer colonos vecinos. A pesar de 
la fuerte influencia externa, las mujeres aun recolectan frutos de los bosques, pero esta 
actividad es cada vez menor. 
 

Monitoreo participativo 
Para el desarrollo del monitoreo participativo en ambas comunidades se basó en el ciclo 
de indagación (Feinsinger, 2003) el cual consiste en tres pasos: Pregunta, acción y 
reflexión. Se realizaron talleres en ambas comunidades, los cuales tuvieron el objetivo de 
identificar conjuntamente elementos importantes para la conservación y monitoreo y 
plantear la pregunta central para la investigación. En esta etapa del ciclo de indagación, y 
para poder ver el conocimiento local y que éste sirva como base para la discusión y 
definir la pregunta, se elaboraron los siguientes mapas parlantes. 
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1. Mapa base o de espacio. Los límites de la comunidad son dibujados y se identifican los 
elementos que componente el paisaje actual (se puede indicar las unidades de paisaje).  
2. Mapa de Usos. Utilizando el mapa 1 como base, se sobrepone una hoja de papel 
mantequilla y se dibuja el mapa de usos. En esta segunda capa, se identifican unidades 
de manejo donde se llevan a cabo una serie de actividades específicas. 
3. Mapa de Iniciativas y/o proyectos. Una vez que los conceptos sobre Iniciativas y 
Proyectos son aclarados se incluye una nueva hoja sobre las capas anteriores (espacio y 
uso) y se identifican las Iniciativas/proyectos existentes. En esta hoja en blanco 
sobrepuesta se dibujaron los proyectos o iniciativas importantes que se tienen en general 
e identificando aquellas relacionadas con la conservación, como pueden ser áreas de 
conservación, área de manejo forestal, zona con árboles semilleros, área donde se 
restringe la caza, área de reforestación, etc. También se identificarán las instituciones (si 
las hay) que han apoyado los proyectos o iniciativas. 
4. Mapa de biodiversidad. Para la construcción de este mapa, se hizo uso de cartillas con 
fotografías y nombres en Tsimane’ de mamíferos que podrían habitar la zona. Sobre una 
nueva hoja, se van marcando con números los sitios donde las especies fueron 
observadas. Con referencia a la diversidad de plantas, estas fueron dibujadas (y descritas) 
de acuerdo al uso que representan. 
 



COMBIOSERVE Co-enquiry Methods Manual  
 

 17 

 
Figure 9: Mapa de la Reserva de la Biosfera y Territorio Comunitario de Origen Pilón Lajas, y la 
localización de las comunidades de San Luis Chico y Alto Colorado. 

Después de la elaboración de los mapas éstos sirvieron para crear una lista de 
necesidades e inquietudes, con los que se identificaron los temas de investigación 
conjunta. En  San Luis Chico: Reforestación con especies nativas y pesquería; y Alto 
Colorado: Mapeo comunitario y plantas medicinales. 
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Para cada tema de investigación, se determinaron las acciones (segundo paso del ciclo de 
indagación), que los investigadores e investigadores-comunitarios que se llevarían a cabo 
a manera de responder la pregunta original.  
 
Reforestación. 
El tema de reforestación nace a partir de experiencias de la comunidad en la utilización 
de especies nativas para proveer sombra a cultivos de cacao. Se seleccionó trabajar con 
Mara (Swietenia macrophylla).  
 
La metodología empleada para la co-investigacion fue la siguiente. (1) Reconocimiento 
de arboles semilleros (2) Seguimiento fenológico (3) Recolección de semillas (4) Control 
de la germinación. (5) Plantación y finalmente (6) Monitoreo. Después de un trabajo de 
aproximadamente 10 meses, se recolectaron y plantaron 684 semillas. Sin embargo, 
hasta la culminación del proyecto, solo 200 plantines fueron transferidos a diferentes 
sitios.  De los restantes 484 plantines, un porcentaje fueron inviables, otras fueron 
arrasadas por las inundaciones. 
 
Pesca 
El proyecto de pesca, se origino ante la preocupación de los comunarios sobre la 
variación en la cantidad de peces extraídos del rio Quiquibey durante los últimos años. 
Los co-investigadores, hicieron entrevistas semanales a los miembros de la comunidad 
que pescaron durante esos días y dicha información fue incluida en formularios .  Fueron 
alrededor de 14 especies de peces que colectaron las familias a lo largo de todo el año de 
estudio. La mayor diversidad de peces se las encuentra los meses cuando el nivel del 
agua del río aumenta, aunque algunas especies más bien se las encuentra cuando el nivel 
del agua es baja.  
 
En la época que baja el nivel del agua del río que dura a partir del mes de mayo hasta 
octubre, las familias salen a pescar al menos una vez a la semana y algunas veces se 
quedan a dormir si van a sitios muy alejados.  Las familias utilizan para la pesca también 
flecha, red y anzuelos y cuando disminuye la cantidad de agua en el río, alguna vez 
también utilizan el barbasco (la pesca con barbasco es un arte tradicional que utiliza 
ictiotóxicos de origen vegetal y se complementa con arco y flecha). Cuando el nivel del 
agua es alta (enero, febrero, marzo) las familias pueden pescar con redes. 
 
Mapeo comunitario 
Alto Colorado: El proceso de discusión sobre necesidades para la comunidad, se origino 
con cuestionamientos sobre límites de la comunidad, localización de los recursos y 
chacos. Es de esta manera, que se conforma un grupo de investigadores y el proceso se 
inicia con la capacitación sobre el uso de un GPS y lineamientos básicos en el uso de esta 
herramienta. Posteriormente, los investigadores comunitarios, realizan caminatas por su 
comunidad (límites y chacos), y colectan puntos en GPS. Utilizando los datos que los 
investigadores comunitarios recolectaron durante los 10 meses de colecta, se construyó 
un mapa de área acción, la cual incluye una vasta área que incluye ríos y lagunas que 
inicialmente no fueron incluidas en los mapas orales de la comunidad.  También se 
elaboraron mapas orales, que muestran la percepción que tienen de su área de 
ocupación. 
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Plantas medicinales 
El estudio de las plantas medicinales fue una inquietud general de la comunidad de Alto 
Colorado, ya que ellos utilizan muchas especies de plantas para diversas enfermedades y 
problemas de salud que tienen. Un equipo de 4 investigadores locales realizaron el 
levantamiento de la información mediante encuestas (a personas que utilizan, conocen y 
curan las enfermedades) y la recolección de estas plantas. Los resultados mostraron que 
la medicina tradicional practicada no se limita a curar sino ayuda a prevenir 
enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma, e incluso la falta de habilidades, en el 
caso de los varones habilidades para ser buen cazador o pescador, y en el caso de las 
mujeres habilidades para ser buenas tejedoras o amas de casa. Hay 157 plantas 
medicinales que fueron agrupados en 10 categorías de uso. Las enfermedades tratadas 
con plantas medicinales más comunes son abscesos “puchichi”, carcha, diarrea, dolor de 
estómago,  dolor de cabeza, espundia, gripe.  Las plantas mencionadas en esta 
investigación fueron recolectadas en diferentes sitios como monte (bosque), barbechos, 
alrededor de sus casas, bosque chaqueado,  curichales .Hay medicina para curar 
enfermedades causadas por seres espirituales como las enfermedades “causa jichi” o 
también son las llamadas enfermedades mágicas.  
 
Los retos de la investigación conjunta 
En el presente trabajo, la participación de los investigadores inicialmente fue significativa 
y constante. Pero a medida que el tiempo transcurrió, esta disminuyo, incluso algunos 
investigadores comunitarios tuvieron que dejar de trabajar para completar otros trabajos 
que les pueda proveer remuneración económica. Este tema es el más complejo, ya que 
los temas de investigación requieren tiempo, y en varios casos se busca una 
remuneración económica.  
 
También se ha visto que es extremadamente importante estar con la comunidad la mayor 
cantidad de tiempo, no solo para resolver dudastambiénpara poder tener una mejor 
visión de la vida en la comunidad. El tiempo de trabajo conjunto es clave e importante, 
ya que en el día a día surgen más preguntas y también se resuelven más problemas de 
manera conjunta. El proceso involucra un dialogo que concede un rol activo a la 
comunidad, estimula su participación en el diagnostico y resolución  de sus necesidades. 
Para este proceso se ha observado que se requieren condiciones en la comunidad y a la 
vez se lleva a la comunidad a enfrentar desafíos como: 
 

• El contexto actual en el que vive el país  revela una falta de investigación, la 
balanza del financiamiento se inclina desproporcionalmente a favor de la acción, 
en desmedro del conocimiento y de lo que “ocurre” (tanto desde el punto de vista 
de la investigación pura como aplicada). 

 

• Persiste la idea de una investigación aplicada, pasando de lado los temas básicos 
a partir de los cuales se debe hacer los temas aplicados que en muchos de los 
casos, en las comunidades los temas realizados los deja en un proceso incompleto 
donde la comunidad no sabe como continuar y carece de los mecanismos para 
hacer que estos temas sean productivos para ellos, como por ejemplo el tema del  
cacao. 
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• Se advierte desconfianza de las comunidades, cansadas de muchos estudios y 
proyectos realizados en sus territorios y de los cuales no conocen resultados, por 
lo que en varios casos, los mismos temas de investigación son propuestos otra vez 
para su realización. 

 
Hay un contexto nuevo para la investigación con comunidades, se requiere: 
 

• Fomentar la participación activa y responsable de la comunidad 

• Colaborar con otros grupos de trabajo existente que potencien la investigación 
como una ONG y una institución científica. 

• Permitir a la comunidad tomar decisiones sobre los temas investigativos. 
 
Hay relevancia de la participación comunal en la investigación, por el vínculo que se 
genera con los procesos de cambio social. Si la comunidad se involucra activamente, y 
desde el comienzo, en el proceso de desarrollo de la intervención, la participación se 
convierte en un proceso dinámico y dual de toma de conciencia de la situación o 
problemática existente y de sus causas, así como de las acciones que pueden conducir a 
la superación de la situación, con un cambio del rol de la comunidad como protagonista 
en dirección de la intervención y consiguiente toma de conciencia. 
 
 
 

Methodological innovations in assessing the 
effectiveness of community-based conservation  
 

Participatory scenario-building methodologies for resilience  
Contribution by the Universitat Autónoma Barcelona 
Authors: Isabel Ruiz-Mallén, Esteve Corbera, Victoria Reyes-García, Diana Calvo-Boyero, Martí 
Burriel, and Katrina Brown 
 
Resilience research is concerned with the study of the dynamics of social-ecological 
systems in a context of global environmental change (Folke 2006). It is interested in 
understanding people’s adaptive capacity, i.e. their ability to adjust to changing 
circumstances. We present a participatory methodology to explore how individual and 
collective adaptive capacity and social-ecological resilience might change in relation to 
different future climate, socio-economic, and policy scenarios. The methodology can 
potentially be used in biodiversity conservation contexts where local people hold or share 
decision-making power over natural resource management. 

Scenarios are reasonable descriptions of hypothetical futures designed on the basis of a 
set of factors and dynamics that characterize a reality (van Notten 2005). They are not 
predictions, but tools to search potential implications of policies and actions. Thus, they 
can help to explore the future at multiple scales. Scenarios are often developed by 
scientists on the basis of large data sets and dynamic projections of ecosystems and 
societies, but they can also be co-developed between scientists, civil society organisations 
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and lay people through a process of joint data collection, analysis and deliberation. Such 
scenarios, typically named bottom-up or participatory, aim to discuss the future in 
concrete settings, for instance in a given territory or community, as they are developed to 
understand ongoing and plausible ecological and social dynamics drawing on both 
scientific and local ecological knowledge, including local people perceptions and 
understandings. Bottom-up, participatory scenarios also aim to engage local people in 
thinking about and acting upon their own future (Ruiz-Mallén et al., 2014).  

We have drawn on earlier work on participatory scenario development (e.g. Malinga et 
al, 2013; Tompkins et al. 2008) to design a new approach termed ‘Bottom-Up Scenario-
Building Exercises’ (BUSBE), which we have tested in selected rural and indigenous 
communities in Mexico and Bolivia (Ruiz-Mallén et al., forthcoming). The BUSBE 
method consists of five key consecutive steps, namely: 1) stakeholders identification; 2) 
participatory development of realistic future scenarios (scenario-building workshop); 3) 
expert-led generation of storylines; 4) identification of household typologies according to 
vulnerability perceptions; and 5) community-based deliberative focus groups to discuss 
adaptation or maladaption strategies in the previously defined storylines. Our approach 
is designed to include local knowledge and views on the local environment in scenario 
development with the aim of enriching the scientific understanding of the system. 
Because it partially draws in local knowledge, the approach also helps on a situation in 
which there is a lack of quantitative data on ecological and social dynamics, a challenge 
that typically researchers face in developing countries.   

During this workshop we will do a role-playing game. Workshop participants will 
assume the role of stakeholders who attend the scenario-building workshop in one of the 
COMBIOSERVE selected sites (BUSBE step 2). Such stakeholders are local and regional 
individual actors, organizations and institutions belonging to government, NGOs, and 
civil society that can influence natural resource management and conservation in the 
selected site. We will give workshop participants a card with information on the 
stakeholder that s/he is supposed to represent. They will participate in a workshop for 
outlining 4 plausible scenarios of socio-economic and environmental change at regional 
level (likely futures), relevant to the selected site and spanning two decades. They will 
follow the same methodology that we used in Mexico and Bolivia as part of the 
COMBIOSERVE project as a way of "learning by doing".  

The starting point of the game will be a set of drivers of change identified by local 
informants in each site. For instance, in the Bolivian case, locally perceived drivers of 
change included: rainfall variability, the colonization process, conservation regulations, 
and infrastructure development. Participants will select two drivers of change, which in 
turn will form the basis for developing 4 plausible scenarios distinguished by varying 
degrees of drivers' intensity (see Matrix below).  

YEAR 2030 

 
Driver of change 1 as intense as it is now  (=) 
Driver of change 2 as intense as it is now  (=) 
 

 
Driver of change 1 more intense than it is now (+) 
Driver of change 2 more intense than it is now (+) 
 



COMBIOSERVE Co-enquiry Methods Manual  
 

 22 

 
Driver of change 1 more intense than it is now 
(+) 
Driver of change 2 as intense as it is now  (=) 

 
   Driver of change 1 as intense as it is now  (=) 
   Driver of change 2 more intense than it is now 
(+) 
 

 
Participants will participate in a guided discussion on the potential impacts of such 
drivers on household and collective assets, according to the fictional character’s 
experience and perceptions they represented. The goal would be try to achieve a 
consensus around how the future would be under such drivers and degrees of intensity. 
By designing the scenarios through a multi-stakeholder workshop, we will show 
participants that it is possible to capture all the range of institutional views regarding the 
most consistent and logic futures. We will also discuss the methodological challenges we 
identified when implemented it in communities in Bolivia and Mexico (i.e., personnel 
and technical resources, participants attendance, data collection, conflict resolution, 
among others).  

 

Choice experiments 
Contribution by the Institute for Environmental Studies of the Vrije Universiteit Amsterdam 
Author: Mark J. Koetse 
 
This method does not belong to the participatory or co-enquiry methods toolbox. We 
include it in this manual as it constitutes a methodological innovation for assessing the 
effectiveness of community-based conservation. In the context of COMBIOSERVE, it 
was implemented as part of Work Package 4 on ‘Conditions and threats for community-
based management’. 
 
The choice experiment method can be used to estimate economic values for virtually any 
ecosystem good or service. It is also a hypothetical method – it asks people to make 
choices based on a hypothetical scenario. The method is based on the idea that any good 
can be described in terms of its attributes or characteristics. Changes in the level of these 
attributes essentially result in a different good, and the method aims at deriving the 
values of such changes. Values are inferred from the hypothetical choices or tradeoffs 
that people make between different combinations of attributes. In choice experiments 
respondents are asked to select their preferred option from a set of choice options, rather 
than asking directly for values (as is common in a valuation method called contingent 
valuation). The calculation of monetary values from the choice experiment results is 
made possible by including a so-called payment vehicle (e.g., price of the good) as one of 
the attributes or characteristics. 
 
Because the choice experiment method focuses on tradeoffs among alternatives with 
different characteristics, it is especially suited to policy decisions where a set of possible 
actions might result in different impacts on ecosystem services. For example, a restored 
wetland will improve the quality of several services, such as floodwater storage, drinking 
water supply, on-site recreation, and biodiversity. The basic steps in implementing a 
choice experiment are: 
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§ Define the valuation problem: This includes defining which ecosystem services are 
to be valued and what the relevant population is. 

§ Design the survey: This involves a number of steps including deciding what type of 
survey will be used (internet, telephone, face to face), determining the choice 
characteristics, and choosing the payment vehicle (the monetary attribute). 

§ Pre-testing: Ideally, focus groups followed by pre-testing should be used to set and 
test the levels of the choice attributes used. Results from the pre-test can also be 
used to obtain more efficient choice cards (i.e., choice cards that include choices 
with more interesting trade-offs). 

§ Implement the survey: This includes selecting the survey sample, in many cases be 
a random sample from the relevant population. 

§ Analyse the results: This requires the use of statistical analysis and specifically 
choice models to infer values from the tradeoffs and choices made by respondents. 
The average value for each of the attributes is estimated is extrapolated to the 
relevant population in order to calculate a total value for the ecosystem service 
under investigation. 

A clear advantage of the choice experiment method is that it is an efficient means of 
collecting information, since choice tasks require respondents to evaluate choice options 
that contain various attributes simultaneously. In addition, economic value estimates are 
not obtained by directly asking people for these values, but instead are inferred from the 
trade-offs respondents make between monetary and non-monetary attributes. As such 
they mimic actual choice behaviour more closely. A further advantage of the choice 
experiment approach is that research is not limited by pre-existing market conditions, 
since the levels used in a choice experiment can be set to any reasonable range of values. 
As such, the choice modelling is useful to use as a policy tool for exploring proposed or 
hypothetical futures or options. For example, the choice experiment implemented in the 
COMBIOSERVE field site of Calakmul in Mexico is used to assess people’s preferences 
for possible future contracts aimed at resource use restrictions (see also below). 
Admittedly, the choices made in a choice experiment are inherently hypothetical, and 
may not reflect true preferences or behaviour. It is therefore important to carefully design 
and pre-test CE questionnaires in order to avoid or mitigate hypothetical bias. 
 
Example 
Within the COMBISOERVE project a choice experiment was implemented in Once De 
Mayo, a community in the Calakmul project field site in Mexico. This choice experiment 
was aimed at assessing the preferences of landowners for the design of a new contract on 
resource use restrictions and reforestation. It contained choices with the following five 
choice attributes: 
 

1. Land use restrictions: No restriction in the no contract option, Full restrictions in 
the contract options; 

2. Degree of reforestation: Levels of 0%, 30%, 60%; 
3. Monetary compensation: Levels of 250, 500, 1000 and 2000 Pesos per hectare per 

year; 
4. Contract duration: Levels of 2, 5 and 10 years; 
5. Allocation of compensation: Levels were 100% landowner / 0% community, 

75% landowner / 25% community, and 50% landowner / 50% community). 
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In order to obtain information on a range of possible choices we distinguished between 
36 different choice cards, which were divided over 6 different versions. This implies that 
each respondent was shown (36/6=) 6 different choice cards. Each choice card contained 
three alternatives, i.e., a status quo alternative with no land use restrictions, no 
reforestation and no monetary compensation, and two alternatives with full land use 
restrictions and varying amounts of reforestation, contract duration, monetary 
compensation and allocation of the compensation between private and public sources. In 
each choice card the landowner was asked to indicate which choice alternative he or she 
prefers. An example of a choice card as it was presented to respondents is shown below 
in  
Figure 10: Example of a choice card as presented to respondents 
. 
 

 

Contract 1: 
You are not allowed to 
cut down trees on your 
land 

Contract 2: 
You are not allowed to 
cut down trees on your 
land 

Current situation 
(no contract) 
 

The part of 
your land that 
will be used 
for 
reforestation 

60% of your land 0% of your land 

Current situation: 

• No contract 

• You are 
allowed to cut 
down trees on 
your land 

• Your land will 
not be used for 
reforestation 

• You will not 
receive an 
annual 
monetary 
compensation 

 
 

Monetary 
compensation 

2000 pesos per hectare 
per year 

250 pesos per hectare per 
year 

 

 

Duration of 
the contract 

2 years: 5 years: 

2015 – 2017 2015 – 2020 

Allocation of 
Landowner 
100% 

Community 
0% 

Landowner 
75% 

Community 
25% 
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monetary 
compensation 

    

Your choice     

 

Figure 10: Example of a choice card as presented to respondents 

A choice model was estimated on the data obtained, and value estimates were derived 
from the estimated coefficients as the marginal rate of substitution between a unit change 
in a non-monetary attribute and a unit change in the monetary attribute (in this case 
monetary compensation per hectare per year). For example, the monetary compensation 
required for a full restriction of resources (RS) is given by: 
 

Monetary compensation (RS) = -𝛃RS 𝛃MC 
 
Results show that compensations needed for resource use restrictions and low levels 
(30%) of reforestation are limited, that substantial compensations would be needed for 
large levels (60%) of reforestation. Also the findings show that people strongly prefer 
longer to shorter contracts (i.e., they prefer a lower but steady stream of money income), 
and that landowners very much dislike allocating part of the compensation received to 
the community (see COMBIOSERVE Deliverable 4.3 for more details). 
 
 


