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RESUMO: Sistemas Agroflorestais (SAFs) caracterizam-se pelo uso da produção agrícola, em que 

espécies arbóreas (árvores, arbustos e palmeiras) se desenvolvem em associação com várias plantas 

(anuais e perenes) ou animais, onde as interações ecológicas entre as árvores e os demais componentes do 

sistema otimizam os fluxos de energia, favorecendo a dinâmica natural dos ecossistemas. Os SAFs 

apresentam-se como uma alternativa estratégica para produção de alimentos aliado a práticas 

conservacionistas. A diversidade que compõe os agroecossitemas e ecossistemas, tais como a diversidade 

cultural, social e econômica, reafirma a importância da sistematização de experiências como ferramenta 

de trabalho, a qual possibilita ordenar processos principais, que envolvem a construção participativa da 

geração de conhecimentos de SAFs, possibilitando através da sistematização, socializar informações 

através de banco de dados, favorecer a troca de experiências; adquirir conhecimentos teóricos a partir da 

prática; auxiliar a compreensão das ações dos agentes envolvidos e suas interações. A organização das 

informações que envolvem os SAFs através da metodologia de sistematização, possibilita reflexão crítica 

de como os diversos agentes envolvidos com a experiência percebem como ocorrem os processos. Tais 

conteúdos permitem extrair os diferentes significados da ação para cada um dos agentes, o que pode ser 

utilizado para subsidiar tomadas de decisões e ações referentes à implantação, manejo e exploração de 

SAFs. Os incontestáveis problemas ambientais e sociais gerados pelo modelo convencional de agricultura 

utilizada nos últimos anos conduzem as diversas instâncias que promovem mudanças no rural brasileiro a 

buscarem alternativas ao atual modelo agrícola. As diversas experiências sistematizadas de SAFs, 

apontam o resgate deste modelo de produção diversificada, como alternativa de uso dos recursos naturais. 
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