
                                                                 
 

 

Planos de Ação realizados pelos participantes do Treinamento em 
Voluntariado Ambiental desenvolvido pelo grupo Desenvolvimento 

Sustentável, Meio Ambiente e Agroecologia, da Rede Mobilizadores COEP no 

período de 20 de agosto a 28 de novembro de 2007. 
 

O treinamento foi uma parceria entre o Mobilizadores COEP, a ONG DNA 

Identidade Ambiental e a ONG Nasce (Núcleo de Ação em Ambiente, Saúde, 

Cultura e Educação) 
 

PARTE I 
 
 

1) Informação: Direito de Cidadania (Direito e Dever de todos) 

Flavia M C T Loureiro 
 

A Constituição Federativa do Brasil garante à todos o direito a Educação, a 

Saúde, a Moradia, o Meio Ambiente equilibrado; dentre outros direitos, 
através de uma boa formação cultural, social e ambiental. 

 

Contudo, tem se presenciado a queda da qualidade da formação cultural e 
social, conseqüentemente, a ambiental, seja no aprimoramento dos 

profissionais, como por exemplo: professores na Educação, trabalhadores 

na Saúde, e até do próprio Cidadão(ã;) seja pelas dificuldades de acesso, 

como por falta de condições ou pelo simples descumprimento destes e de 
outros direitos. Causando, a perda dos direitos e da qualidade de vida. 

 

Como o Direito à informação também é garantida pela Constituição 
Federativa do Brasil, conforme o art. 5 inciso 14º e o Capítulo 40 da Agenda 

21 – Informação para tomada de decisões, mostra-se necessário criar novos 

meios de aponderamento, conscientização participativa, onde cada pessoa é 
usuário e provedor de informação, considerada em sentido amplo, o que 

inclui dados, informações e experiências e conhecimentos adequadamente 

apresentados. A necessidade de informação surge em todos os níveis, 

desde o de tomada de decisões superiores, nos planos nacional e 
internacional, ao comunitário e individual. 

 

Justificativa 
 

Existe, no caso, um conceito „cultural‟ de que a Cidade de São Paulo é uma 

cidade „rica‟, global, aparentemente homogênea, sem conflitos. O mesmo 
ocorre nas diversas regiões da cidade. Na verdade, é uma cidade de 

oportunidades e ao mesmo tempo, cheio de adversidades, que foi perdendo 

a sua construção coletiva. Aos poucos, o „indivíduo‟ foi deixando seu papel 

coletivo e de participante através da cidadania, ao perder seus direitos e se 
tornar mero pagador de taxas. 



 

Dentro desta mesma „riqueza‟ existe outras realidades devido as diferenças 

sociais, culturais e financeiras, gerando bolsões de pobreza, de carência, de 
desigualdades; conseqüentemente,  os conflito de interesses. Tendo uma 

grande variação de atores sociais, lutando por um espaço, indo desde 

jovens e adolescentes, como também pessoas especiais ou da Terceira 
Idade. Formadas ou não. Enfim, atores sociais de todos os tipos e 

condições. 

 

Ao participar de várias atividades, denotou-se o desconhecimento de parte 
do assunto ou atividade. Como diria, um aprofundamento, pela falta de 

cursos de formação, por exemplo, para Conselheiros Gestores de Sáude. 

Ou, até dos temas abordados, e que não fica apenas nisto. Conhecimento 
sem informação mais ampla, continuada e criteriosa do assunto, não é 

conhecimento. Da simples ciência de que para termos um melhor 

atendimento e cuidados como usuários do Sistema Público de Saúde - 
Sistema Único de Saúde, há a necessidade de saber o que é o SUS, as Leis, 

os direitos e deveres, as normas, entender que o trabalhador precisa ter 

também condições de exercer seu trabalho para fazê-lo.  

 
Mesmo em um mundo globalizado, onde muitas pessoas tem acesso a 

algum tipo de tecnologia, entre eles a internet, o e-mail, o celular,..., alguns 

ainda desconhecem os vários usos destes instrumentos. E como ter  a 
informação que lhes falta. Não sabem procurar / pesquisar por assuntos 

que lhes dariam maiores informações e condições para resolução de alguma 

questão. Além de trabalhos escolares e apenas postar currículos. Ou, que 
existem redes e fóruns que podem participar, através de sites ou e-mails. 

 

Muitos destes atores já contribuem com excelentes trabalhos – oficinas, 

cursos, palestras e outras, com dificuldades em promover alguma atividade 
por falta de condições e estrutura. Ou até, da simples  ciência de que 

podem propor mudanças e novas políticas públicas de forma socialmente 

sustentável. E ambientalmente, por não gerar tantos residuos. 
 

Temos então, a necessidade de se criar novas formas de incentivar a 

formação de parcerias, agilizando trabalhos, melhorando o atendimento, o 

desempenho, a logística, a curiosidade, a criatividade, a leitura comparativa 
e criteriosa, o conteúdo, proporcionando condições de se ampliar o 

vocabulário, de acordo com a situação e local, tornando mais acessível e 

rico o diálogo e/ou discussão do(s) assunto(s). 
 

 Como também, a de conscientizar da co-participação e co-

responsabilidade dos vários setores ( público, privado e comunidade – 
sociedade civil) por pessoas de várias faixas etárias, condições financeiras, 

sociais e culturais – mostrando a intersetoriedade e transversalidade, onde 

um depende da outra para resolução dos problemas. Que uma área/setor – 

social ou ambiental -  depende da outra para a efetiva a resolução do 
problema. Incentivando a participação e efetivação da cidadania e da 

coletividade através de reuniões, encontros, cursos, oficinas,  eventos, 

palestras, seminários. De promover a inclusão consciente e o conhecimento 
sobre o trabalho em rede, dentro e fora da internet ; estimulando cada 

participante a se tornar pró-ativo(a).  



 

Cria-se a necessidade de se incentivar o aponderamento dos direitos em 

geral, dos direitos humanos e da prática da Cidadania através  da 
conscientização da qualidade da informação e sua importância para tomada 

de decisões; promovendo a divulgação e consolidando os 40 capítulos da 

Agenda 21, desmistificando o tema em si, de ser apenas uma questão 
ambiental, por ter surgido na ECO 92; se tornando realmente um 

instrumento de gestão socioambiental e cultural. 

 

Objetivos: 
 

Geral  

 
1 - Embora haja uma quantidade considerável de diferentes tipos de dados 

e informações que podem ser utilizados para o gerenciamento do 

desenvolvimento sustentável progressivo, encontrar a informação adequada 
no momento preciso e na escala pertinente de agregação é uma tarefa 

difícil. Vêm aumentando a diferença em termos de disponibilidade, 

qualidade, coerência, padronização e acessibilidade dos dados entre o 

mundo desenvolvido e o em desenvolvimento, prejudicando seriamente a 
capacidade dos cidadãos de tomar decisões informadas no que concerne a 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável progressivo, que muitas 

vezes, é pelo simples fato de não saber usar os meios / recursos que 
dispõe. 

 

Específicos 
 

2 - Conseguir uma coleta e avaliação de dados mais  pertinente e eficaz em 

relação aos custos por meio de melhor identificação dos usuários, tanto no 

setor público quanto no privado, e de suas necessidades de informação nos 
planos local,  regional  e nacional 

 

3 - Fortalecer a capacidade local, regional, nacional e internacional de 
coleta e utilização de informação multissetorial nos processos de tomada de 

decisões e reforçar as capacidades de coleta e análise de dados e 

informações para a tomada de decisões; 

 
4 - Desenvolver e/ou fortalecer os meios locais, regionais, nacionais e 

internacionais de garantir que a planificação do desenvolvimento 

sustentável progressivo em todos os setores se baseie em informação 
fidedigna, oportuna e utilizável, tornando a informação pertinente acessível 

na forma e no momento em que for requerido para facilitar o seu uso. 

 
5 - Devem-se fortalecer os mecanismos nacionais e internacionais de 

processamento e intercâmbio de informação e de assistência técnica 

conexa, a fim de assegurar uma disponibilidade efetiva e eqüitativa da 

informação gerada nos planos local, regional, nacional e internacional, 
sujeito à soberania nacional e aos diretos de propriedade intelectual 

relevantes. 

 
6 - Devem-se fortalecer as capacidades nacionais, assim como as dos 

Governos, organizaçães não-governamentais e do setor privado, de manejo 



da informação e da comunicação, assegurando a plena participação, 

garantindo o uso coerente e racional dos meios de informação 

 
7 – Promover a auto - valorização e a auto - crítica, relacionando os 

conteúdos trabalhados à vivência e realidade. Incentivando a própria 

iniciativa de procurar  informação e independência.  
 

Metodologia: 

 

A informação não é gerenciada adequadamente devido à falta de recursos 
financeiros e pessoal treinado, desconhecimento de seu valor e de sua 

disponibilidade e a outros problemas imediatos ou prementes, 

especialmente nos países em desenvolvimento. Mesmo em lugares em que 
a informação está disponível, ela pode não ser de fácil acesso devido à falta 

de tecnologia para um acesso eficaz ou aos custos associados, sobretudo no 

caso da informação que se encontra fora do país e que está disponível 
comercialmente. 

 

 Através de formação de redes e de coordenação, entre a ampla gama 

de outros atores, incluindo arranjos com organizações não-governamentais 
com a própria comunidade local, para o intercâmbio de informação e 

atividades de doadores para intercâmbio de informação, incentivando o 

setor privado a fortalecer os mecanismos de intercâmbio de experiências e 
de informação sobre desenvolvimento sustentável progressivo. 

 

Explorar várias iniciativas de estabelecimento de ligações eletrônicas para 
apoiar o intercâmbio de informação, proporcionar acesso aos bancos de 

dados e outras fontes de informação, facilitar a comunicação para satisfazer 

objetivos mais amplos, como a implementação da Agenda 21, do que é 

Direitos Humanos, facilitar a interconexão entre diversas redes eletrônicas e 
a utilização de padrões adequados e protocolos de comunicação para o 

intercâmbio transparente de comunicações eletrônicas. Quando necessário, 

deve-se desenvolver tecnologia nova e incentivar sua utilização para 
permitir a participação daqueles que na atualidade não têm acesso à infra-

estrutura e aos métodos existentes. Além disso, devem-se estabelecer 

mecanismos para realizar a necessária  transferência de informação para e 

desde os sistemas não-eletrônicos, para assegurar o envolvimento daqueles 
que de outra maneira ficariam excluídos. 

 

Atividades: 
 

 Promover como filtrar as informações de acordo com o assunto de 

interesse. Aos poucos mostrar que este assunto interage com outros e que 
existe assuntos em comum, com pontos de vista diferentes. 

 

Mostrar a Agenda 21 na realidade do dia a dia, em casa, na escola, no 

trabalho, no bairro. Relacionar as informações / dados – por exemplo, 
notícias / pesquisas com os capítulos da Agenda 21, produzindo ou, se 

necessário transformando, informação utilizável para tomada de decisão e 

em orientá-la para diferentes grupos de usuários. Desta forma, deve-se 
estabelecer / fortalecer mecanismos para converter informação técnica / 

cientifica / econômica em informação adequada para o planejamento e a 



informação pública. Utilizando formatos eletrônicos e não eletrônicos, tanto 

para coleta como para a transmissão de dados.   

 
Além do fortalecimento das atividades existentes de coleta e de transmissão 

de dados, com capacidade de difundir também a informação tradicional; é 

preciso dar atenção especial a áreas tais como fatores demográficos,  
urbanização, pobreza, saúde e direitos de acesso aos recursos, assim como 

aos grupos especiais, incluindo mulheres, populações indígenas, jovens, 

crianças e os deficientes, e suas relações com questões ambientais, 

integrantes dos capítulos da Agenda 21 e dos Direitos Humanos. 
 

Alguns conteúdos a serem desenvolvidos: 

 
Coleta Seletiva, Residuos Sólidos – cap. 3, 4, 6, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 32, 36 e 40. 

A divulgação de cursos e oficinas gratuitas, através de parcerias, de 
empreendedorismo, cooperativismo, associativismo, trabalhos artesanais e 

manuais, dentre outros, podem ajudar a diminuir a pobreza, mudando os 

padrões de consumo, reciclando materiais – coleta seletiva, agregando 

valores ao propor condições de gerar renda. Ao participar destes cursos, 
aos poucos cria-se o interesse de se aprofundar mais. O produto pode ser 

vendido em feiras solidárias ( que também terão divulgação ) 

 
Ajudando também ao meio ambiente, com menos poluição e melhor 

aproveitamento dos alimentos. Com isto, se esta trabalhando os cap. 3, 4, 

5, 6, 8, 9, 14, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36 e 40. 
 

Como a base é sobre a informação, pode-se também conhecer os vários 

Conselhos, Coordenações, Supervisões e outras informações sobre o que 

esta acontecendo, aonde pode exercer sua cidadania, como: 
 

Saúde – cap. 6 – Conselho Gestor da Unidade, Conselho Municipal, 

Estadual, CONSEA,... 
Conhecendo as Normas, atas, procedimentos, relatórios das propostas 

apresentadas nas Conferências – Municipal e Estadual. Saber o que foi 

aprovado e que até agora não foram implantadas/ efetivadas.  

 
Educação – cap. 36 -  Conselho Tutelar.  –  Normas, Leis, Educação 

Ambiental, qualidade e quantidade com cap. 24, 25, 26 e 40 

 
Meio Ambiente – cap. 8 - Conama, Leis sobre Residuos Sólidos -  Coleta 

Seletiva – CAP 21, Plano Nacional de Recursos Hídricos, Questões das 

Bácias, Cobrança do usos da água, cap. 18 
 

Saúde Ambiental – engloba os cap. 6, 8 e 36, com saneamento, cap.18, 21 

e 40 

Basicamente, todos envolvem o Cap. 40. 
 

Sempre respeitando os Direitos autorais ( autor / fonte ) da informação e a 

lei anti-spam. Caso ocorra o envio de uma Lenda Urbana, por exemplo, 
explicar do que se trata e cortar a corrente. 

  



Cronograma: 

 

A partir do contato e diagnóstico da situação.  
 

Recursos: 

 
um computador 

uma impressora 

um scanner 

um provedor ( pode ser gratuito ) 
 

Através de um convite ou simplesmente, uma troca de informações, tanto 

em reuniões presenciais ou „eletrônico‟ começamos a criar uma rede, sem 
deixar de continuar a promover as seguintes reuniões presenciais. 

 

A divulgação inicial será com menos custos, pois não haverá locomoção ou 
uso de material de impressão. Cada participante pode estar doando uma 

hora por dia, quando puder.  

 

Além de poder formar uma parceria com um provedor, ou ao divulgar uma 
noticia, artigo, matéria, com a devida fonte / autor, se propaga a troca de 

informações.  

 
Resultados esperados: 

 

Ao se tomar ciência de sua própria capacidade de  participação, tornando-se 
pró-ativo, por meio eletrônico, ou presencial, e da possibilidade de propor 

mudanças ao replicar automaticamente a informação, se está criando uma 

rede, que se ampliará com o tempo e poderá seguir independentemente.  

 
Multiplicar as informações entre os interessados por meio eletrônico, e estes  

replicaram a outros. Retorno destes, aprimorando a troca de dados / 

informação. Que toda a situação rege em cima de que para promover e 
propor mudanças e novas políticas públicas é necessário ter informação.  

 

Bibliografia: 

 
Agenda 21 – O que é 

21 PERGUNTAS e respostas para você saber mais sobre a Agenda 21 Local 
http://www.crescentefertil.org.br/agenda21/index2.htm 

 

Agenda 21 – Capítulo 40 – informação para tomada de decisões 
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=597 

 

Agenda 21 na Saúde 
http://www.saude.com.br/site/_/meioambiente/0007_agenda21.htm 

 
Carta da Terra 
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.doc 

 
Fritjof  Capra 

Site com resumo da obra e diagramas 

http://www.crescentefertil.org.br/agenda21/index2.htm
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=597
http://www.saude.com.br/site/_/meioambiente/0007_agenda21.htm
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.doc


http://www.unicamp.br/fea/ortega/Valores/fritjofcapra.htm 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/Valores/valores-01.gif 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/Valores/valores-02.gif 
http://www.unicamp.br/fea/ortega/Valores/valores-03.gif 

 

8 Objetivos do Milênio – alguns chamam de 8 Objetivos do desenvolvimento 
http://www.nospodemos.org.br 

 

Lendas Urbanas 
http://www.quatrocantos.com/lendas/ 

 

 

 
2) Educação Ambiental e Agroecologia com o Grupo de Jovens do 

Assentamento Oziel Pereira – Remídio/ PB  

Ranyfábio Cavalcante de Macêdo 
 

Apoio:  

Arribaçã – Remígio/PB 

Associação de Cooperação Agrícola do Estado da Paraíba – ACA/PB 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST 

 

1 - Caracterização sócio-econômica do Território:  
 

Dentro da concepção de Claude Raffestin (1993), o território é 

tratado, principalmente, com uma ênfase político-administrativa, isto é, 
como o território nacional, espaço físico onde se localiza uma nação; um 

espaço onde se delimita uma ordem jurídica e política; um espaço medido e 

marcado pela projeção do trabalho humano com suas linhas, limites e 

fronteiras. 
O conceito adotado pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial – 

SDT do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, define território 

como “um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 
compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 

multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 

cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio 
de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos 

que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial.” 

 O território é a unidade que melhor dimensiona os laços de 
proximidade entre pessoas, grupos sociais e instituições que podem ser 

mobilizadas e convertidas em um trunfo crucial para o estabelecimento de 

iniciativas voltadas para o desenvolvimento. 
 Trataremos nesse trabalho é do Território da Borborema, palavra 

derivada de por-poy-eyma da língua Tupi, da nação dos potiguaras e 

tabajaras, que significa terra seca, sem moradores, terra sem gente, 

desocupada, terra de difícil plantio, que na divisão geográfica da Paraíba 
engloba as Microrregiões do Cariri Ocidental e Oriental e o Seridó Ocidental 

e Oriental Paraibanos, mais que aqui nós iremos considerar o Território da 

Borborema apoiado pela SDT/MDA que envolve municípios da Mesorregião 
Agreste da Paraíba e das Microrregiões de Campina Grande, do Brejo 

Paraibano, do Curimataú Ocidental e Oriental e da microrregião de 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/Valores/valores-03.gif
http://www.nospodemos.org.br/
http://www.quatrocantos.com/lendas/


Esperança, totalizando 21 municípios partícipes, entre eles o município de 

Remígio/PB, onde está localizado o Assentamento Oziel Pereira. 

 A região teve (e tem) como principais atividades econômicas a 
produção Agrícola e Pecuária, a produção mineral e industrial (destaque 

para o parque industrial de Campina Grande). Destaca-se no setor agrícola 

a produção do algodão até a década de 1980, conhecida com o ouro branco 
e que teve forte influência no crescimento e desenvolvimento da cidade de 

Campina Grande, a cultura do Sisal, bastante presente em municípios com 

Areia, Remígio, Barra de Santa Rosa, Picuí entre outros.  

Várias outras culturas podem ter destaque na região pela sua 
importância, como a Palma forrageira que é bastante cultivada para 

alimentação animal, a batata inglesa (batatinha) que já foi muito cultivada 

na microrregião de Esperança, a erva doce e várias culturas de auto-
consumo como milho, feijão, jerimum, hortaliças e outras, além da criação 

de animais como aves, caprinos, ovinos, bovinos e suínos. 

Entre algumas personalidades de destaque do Território da 
Borborema podemos destacar artistas como Elba Ramalho, Genival Lacerda, 

Marinês, Shaolim, Jackson do Pandeiro e Zé Ramalho, o pintor Pedro 

Américo, o político José Américo de Almeida, as líderes sindical e de 

movimentos sociais Maria Margarida Alves e Maria da Penha dentre 
tantos(as) outros(as). Enfim, um Território de grandes nomes e de uma 

história muito rica. 

  
2 - Justificativa: 

  

A educação ambiental se constitui numa forma abrangente de 
educação, que se propõe atingir os cidadãos, através de um processo 

pedagógico participativo permanente que procura despertar no cidadão uma 

consciência crítica sobre a problemática ambiental. 

O relacionamento da humanidade com a natureza, que teve início 
com um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado 

numa forte pressão exercida sobre os recursos naturais. 

Atualmente, são comuns a contaminação dos cursos de água, a 
poluição atmosférica, a devastação das matas, a caça indiscriminada e a 

redução ou mesmo destruição dos habitats naturais, a contaminação do 

solo, o mal destino dado ao lixo, além de muitas outras formas de agressão 

ao meio ambiente. 
Dentro deste contexto, é clara a necessidade de mudar o 

comportamento das pessoas em relação à natureza, no sentido de 

promover um modelo de desenvolvimento sustentável (processo que 
assegura uma gestão responsável dos recursos do planeta de forma a 

preservar os interesses das gerações futuras e, ao mesmo tempo atender 

as necessidades das gerações atuais) agindo localmente e pensando 
globalmente. 

Nesse sentido, enxergamos ser de grande necessidade ações 

imediatas de educação ambiental no Assentamento Oziel Pereira, no 

município de Remígio/PB, devido ao alto estágio de degradação ambiental 
em que o mesmo se encontra. Para isso, os jovens são essenciais nessa 

construção de uma nova forma de se relacionar com a natureza, já que eles 

é quem vão herdar no futuro o que os mais velhos estão fazendo no 
presente. Portanto, a necessidade de se trabalhar um novo modelo no 



presente, trará reflexos positivos evidentes junto à qualidade de vida de 

todos no futuro. 

 
3 - Objetivos:  

 

3.1 Objetivo Geral: 
 Implementar junto ao Grupo de Jovens do Assentamento Oziel 

Pereira, no município de Remígio/PB, um programa de Educação Ambiental 

e Agroecologia para discutir sobre o atual estágio de degradação do 

assentamento. 
 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar encontros quinzenais para debater temas relacionados 
a Educação Ambiental e Agroecologia; 

 Realizar mutirões de distribuição de mudas, reflorestamento e 

arborização do Assentamento; 
 Realizar mostras de vídeos educativos e ambientais; 

 Incentivar a discussão do tema Educação Ambiental entre os 

Jovens do assentamento; 

 Implementar ações educativas que visem mudanças 
comportamentais em relação ao atual estágio de degradação que se 

encontra o assentamento; 

 
4 - Metodologia: 

 

 A metodologia a ser utilizada será a participativa. Num primeiro 
momento marcaremos um encontro para apresentação geral de todos(as): 

do voluntário, do grupo de jovens, além de mais alguém que participará, 

como os parceiros. Nesse momento também será apresentada a proposta 

de trabalho e discutido alguns possíveis ajustes de acordo com os interesses 
do Grupo de Jovens local. 

 O segundo momento será marcado, para a partir de então, começar a 

ser construída, usando-se das ferramentas do DRP, a seqüência das ações a 
serem desenvolvidas para um período de 02 ou 03 meses com a realização 

de uma oficina. A cada final de período será feito uma nova oficina para 

discutir a seqüência de ações e atividades para o projeto, de acordo com as 

necessidades e interesses do grupo e da conjuntura atual do projeto. 
 Os momentos seguintes acontecerão com a realização das ações e 

atividades que se pretende desenvolver, como a realização de debates e/ou 

palestras, amostras de vídeos, atividades práticas etc. 
 A proposta de desenvolvimento das atividades será revisada a cada 

período de 02 ou 03 meses, podendo ser feito pequenos ajustes no 

cronograma de execução, na metodologia de trabalho, nos conteúdos ou 
temas a serem discutidos etc. 

 

4.1 – O Diagnóstico participativo 

 
 Neste trabalho, utilizaremos o modelo de diagnóstico do Guia 

“Diagnóstico Rural Participativo - DRP” de autoria do Sr. Miguel Expósito 

Verdejo publicado pelo Dater/SAF/MDA. 
 Como definição, o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é um 

conjunto de técnicas e ferramentas que permite que as comunidades façam 



o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a autogerenciar o seu 

planejamento e desenvolvimento. Desta maneira, os participantes poderão 

compartilhar experiências e analisar os seus conhecimentos, a fim de 
melhorar as suas habilidades de planejamento e ação. Embora 

originariamente tenham sido concebidas para zonas rurais, muitas das 

técnicas do DRP podem ser utilizadas igualmente em comunidades urbanas. 
O DRP pretende desenvolver processos de pesquisa a partir das 

condições e possibilidades dos participantes, baseando-se nos seus próprios 

conceitos e critérios de explicação. 

O objetivo principal do DRP é apoiar a autodeterminação da 
comunidade pela participação e, assim, fomentar um desenvolvimento 

sustentável. 

 Algumas vantagens do uso do DRP: 
 Põe em contato direto os que planejam, os facilitadores com as 

pessoas da comunidade e vice-versa; todos participam durante todo o 

processo do diagnóstico; 
 Facilita o intercâmbio de informação e a verificação desta por todos 

os grupos da comunidade; 

 O DRP, como metodologia, aponta a multidisciplinaridade. Ideal para 

estabelecer nexos entre setores, tais como: floresta, agricultura, saúde, 
educação e outros; 

 As ferramentas do DRP prestam muito bem para identificar aspectos 

específicos de gênero; 
 Facilita a participação tanto de homens como de mulheres e dos 

diferentes grupos da comunidade. 

Dentre os princípios desse método, podemos destacar: Respeita a 
sabedoria e a cultura do grupo; Analisa e entende as diferentes percepções; 

Escutar todos da comunidade; a Visualização;  a Triangulação; Ignorância 

ótima; e a Análise e apresentação na comunidade. 

Para construir o processo e a seqüência de trabalho junto com os 
jovens do grupo, utilizaremos algumas das ferramentas do DRP, como os 

Mapas (Recursos Naturais, Social, Comunidade, Propriedade), o Calendário 

(Agrícola, Atividades, Histórico), Diagramas (Árvore de problemas), 
Matrizes (Priorização de Problemas, Cenário de Alternativas), Análise de 

Gênero (Rotina diária, Uso do tempo, Principais tarefas) além de outras que 

poderão vir a serem usadas de acordo com as necessidades de momento. 

 Dessa forma, vamos construir em conjunto quais os temas mais 
relevantes a serem debatidos com o grupo a cada encontro, quais as 

atividades a serem desenvolvidas, quais os vídeos a serem assistidos etc. 

 
5 - Atividades:  

 

 Relacionaremos algumas atividades que pretendemos realizar, mais 
lembramos que deverão ser ajustadas ou mudadas de acordo com os 

interesses construídos na 1a oficina:  

 

1. Palestras sobre temas relacionados a Educação Ambiental e 
Agroecologia; 

2. Atividades práticas como compostagem, destino adequado ao lixo, 

fabricação de biofertilizantes, produção de mudas etc; 
3. Apresentação de vídeos educativos que tratem de meio ambiente, 

agricultura, educação, história e cultura; 



4. Atividades de distribuição de mudas, reflorestamento, arborização do 

assentamento etc; 

 
6 - Cronograma: estabelecer um cronograma com duração de 6 meses.  

 

 Mês I Mês II Mês III Mês IV Mês V Mês VI 

Encontro de 
Apresentação 

x      

Oficina de definição das 

ações dos períodos  

x  x  x  

Amostras de Vídeos x x x x x x 

Palestras x x x x x x 

Atividades Práticas x x x x x x 

Oficinas de Avaliações  x  x  x 

 
7 - Recursos: descrever quais serão os recursos utilizados: humanos, 

logísticos, financeiros e de parcerias que poderão ser utilizados no Plano de 

Ação. 

 
Recursos Humanos:  

A proposta será desenvolvida com a atuação do voluntário e a ajuda 

de parceiros, que poderão participar ministrando palestras ou orientando 
atividades práticas. Também será necessário a ajuda de articuladores locais 

para mobilizar o grupo para os encontros e atividades. 

 
Logísticos: 

 Utilizaremos a sede da associação local para os encontros, projetor 

de imagens (data show), caixa de som, veículo (quando necessário) dos 

parceiros, além de aparelho de DVD de pessoas do próprio assentamento. 
Também será necessário apoio para realização de atividades práticas, como 

ferramentas agrícolas, insumos orgânicos etc., além de veículo para 

transportar mudas do viveiro de mudas do CCA/UFPB ou da AS-PTA (ONG 
da região) quando for preciso.  

 Também será utilizado materiais didáticos com pinceis atômicos, 

cartolinas, papel A1, papel A4, fitas adesivas etc, que serão doados pela 
Arribaçã (ONG de Remígio/PB) para realização de trabalhos como o DRP, 

por exemplo.   

 

Financeiros: 
 Recursos financeiros serão necessários para ajudar no deslocamento 

até o Assentamento, e pelo menos no início das atividades ocorrerá por 

conta do voluntário. 
 

8 - Avaliação: 

 
 A cada 02 meses pretende-se realizar uma oficina de avaliação do 

projeto e de construção de um planejamento para os 02 meses seguintes. 

Durante a oficina, dinâmicas serão realizadas e as ferramentas do 

diagnóstico participativo servirão de base para o trabalho. Tudo será 
registrado em relatório, para que sirva como documento dos encontros 

realizados, contendo fotos, opiniões dos participantes, relatos etc.  

 



9 - Resultados Esperados:  

 

 Espera-se que ao final dos 06 meses de trabalho, o Grupo de Jovens 
do Assentamento Oziel Pereira em Remígio/PB, esteja em condições de 

organizarem, por conta própria, as atividades até então realizadas, além de 

estarem animados e entusiasmados para continuidade das ações. 
 Os jovens organizados em grupo deverão buscar apoio, parceiros, 

patrocínios, convidar palestrantes etc. para realização de suas atividades. 
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3) Introdução à Prática Ambiental 

Thaís Cristina de Oliveira Souza 

 
Caracterização Sócio – Econômica do Território 

 
Barra do Piraí - RJ, situada no Médio Vale do Paraíba, já foi 

conhecida como “Pérola do Vale”.  Situada na barra do Rio Piraí, 

desenvolveu-se inicialmente a partir do cultivo de café, que extinguiu a 

mata existente e expulsou os nativos para o sertão. 
Após a época do café, enquanto as outras cidades vizinhas caiam 

em decadência, Barra do Piraí continuava seu progresso devido à instalação 

da Estação Ferroviária Dom Pedro II, inaugurada pelo próprio, e que seria 
na época o maior entroncamento ferroviário da América Latina (hoje, é o 

maior da América do Sul). 

A linha de ferro trouxe consigo o comércio e imigrantes que 
habitaram o município e instalaram casas comerciais e indústrias. 

Atualmente, a maior fonte de renda do município, é com algumas 

indústrias ainda situadas no município e o comércio que, com sua força, 

diversificação e dinamismo, atrai compradores de outros municípios.  
 

Justificativa 

 
A questão ambiental é uma temática atual e urgente e, a cada dia 

que passa, sua relevância é reconhecida. A Educação Ambiental, como a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Mesorregi%C3%B5es_da_Para%20%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Mesorregi%C3%B5es_da_Para%20%C3%ADba
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?%20base=./educacao/index.php3&conteudo=./educacao/educacao.html
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?%20base=./educacao/index.php3&conteudo=./educacao/educacao.html


própria questão ambiental, é recente e dados científicos são relativamente 

poucos. Pela escassez de dados e pela diversidade social, cultural, física e 

antrópica de cada localidade, as experiências e ações se fundamentam em 
poucos conhecimentos científicos que existem e em conhecimentos 

empíricos. 

Esse projeto nasceu e chegou a ser formatado através de 
experiências de acerto e erro.  

Após muitas experiências com palestras, cheguei à conclusão de 

que um trabalho mais profundo e de real mudança de comportamento é a 

chave para a construção de uma Sociedade Sustentável.  
Assim sendo, em 2005 apresentamos uma proposta de trabalho 

com jovens atendidos pelo Programa Agente Jovem de Desenvolvimento 

Social em Barra do Piraí, para a Secretaria de Meio Ambiente, que após 
aprovar o Projeto buscou parceria com a Secretaria de Assistência Social, 

gestora do Programa Agente Jovem no município. 

A parceria iniciou-se com as turmas do Pólo Coimbra e Ponte 
Vermelha, com seus 50 jovens. Em 2006 atendemos os 50 jovens do turno 

da manhã e da tarde do Pólo Califórnia e em 2007 estamos atendendo a 

todos os cerca de 110 jovens dos três pólos. 

 
Objetivos 

 

 Fornecer mecanismos para o aumento da auto estima do grupo 
 Fortalecer o grupo como unidade através do incentivo ao trabalho em 

equipe 

 Conscientizar o grupo para a questão ambiental. 
 Fortalecimento e incentivar o exercício pleno da Cidadania 

 Incentivo à ação Voluntária e Cidadã 

 Divulgação de práticas ambientais para a população através de 

diversos sub - projetos  
 

Diagnóstico Participativo 

 
Todo trabalho de maneira participativa. Inicialmente, percorreria as 

seguintes etapas: (1) Auto estima, (2) Trabalho em equipe, (3) 

Informações Ambientais (4) Revisão – etapas 1 e 2, e (5) Atuação. 

Durante a realização das atividades, a reação do grupo é observada 
e, a partir das deficiências e carências percebidas, as atividades são 

adaptadas ou substituídas. Ao final de cada encontro, é aberta a palavra 

para que os jovens exponham sua opinião sobre o andamento do trabalho e 
apresente sugestões.  

Além disso, é constante a conversa com as Instrutoras dos grupos 

sobre o comportamento, histórico dos jovens para conhecimento do perfil 
do grupo. 

 

Metodologia 

 
Várias adaptações já foram realizadas desde a sua implantação. 

Nesse ano, com os 04 grupos, estamos adotando a seguinte metodologia: 

 
 Módulo I – Auto Estima 



Reflexão a partir de filmes, músicas e textos apresentados.  È o 

primeiro contato com o grupo, por isso é normal o trabalho ser recebido 

com desconfiança, mas ao longo dos encontros o grupo vai se 
descontraindo. 

 

 Módulo II – Trabalho em equipe. 
Através de diversas dinâmicas, textos e músicas, trabalhamos com 

a importância do trabalho em equipe. Para reforçar, exibimos o vídeo 

Robots e fizemos a reflexão a partir dele. Ao final do módulo, dividimos o 

grupo em equipes, distribuímos textos e pedimos que eles façam uma 
apresentação em forma de teatro do texto para que possamos avaliar a 

capacidade do grupo de trabalhar em equipe, dividindo igualmente as 

tarefas.  
Nessa etapa, é também feita a árvore dos princípios de cada grupo. 

A atividade é feita com todo o grupo que, além de fazer sua árvore, define 

os princípios que a comporão e seu lugar na árvore (raiz, tronco ou copa). 
 

 Módulo III – Informações Ambientais 

Conforme o planejado, seria uma etapa aonde as informações 

ambientais seriam repassadas. Durante o 2º encontro do módulo, o grupo 
manifestou sua insatisfação, assim sendo, em reunião com as instrutoras, 

ficou decidido que passaríamos para a fase da atuação, aonde os conceitos 

seriam aprendidos na prática pelos jovens. 
 

 Módulo IV - Reforço 

Originalmente, antecederia a atuação. Com a mudança no 
cronograma, será realizado ao longo e ao final do trabalho de atuação. 

 

 Módulo V – Atuação 

Para decidir a atuação que o grupo faria esse ano, fizemos uma 
dinâmica para reconhecer as habilidades de cada um e a partir delas 

estabelecer os projetos em que cada um trabalharia.  

Em um folha, cada um deveria escrever tudo o que sabia fazer em 
um determinado tempo. Em seguida, deveriam marcar tudo o que 

gostavam de fazer. Passado o tempo estabelecido, cada um deveria 

escrever como poderia contribuir com a comunidade fazendo o que gosta.  

Recolhidas as folhas com as respostas, em grupo decidíamos quais 
trabalhos cada um faria. Os projetos foram sugeridos e acatados ou não 

pelo jovem em questão. 

Com essa metodologia, foram abertos 24 sub projetos que seriam 
desenvolvidos pelos jovens. O andamento de cada projeto é discutido 

individualmente com cada grupo e quando é necessária a atuação de outros 

jovens esses são convidados a participar desses momentos ou a reunião se 
torna aberta. 

 

 

 
 

       

 


