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Apresentação

“Educar é impregnar de sentido o que

fazemos a cada instante!” - Paulo Freire

Sempre é bom beber na fonte da origem das palavras. 

Nos ajudam a manter no caminho, não nos perder. A palavra 

“Educação”, em português, vem do verbo “Educar”. No latim, 

Educare é um derivado de Ex, que signifi ca “fora” ou “exterior” 
e Ducere, que quer dizer “guiar”, “conduzir”. Ou seja, a origem 

da palavra expressa “conduzir para fora” e era empregado 

no sentido de preparar as pessoas para o mundo e viver em 

sociedade, conduzi-las “para fora de si mesmas”, mostrando 

as diferenças que existem no mundo. No sentido técnico, 

a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das 

faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fi m 
de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. 

Como disse Paulo Freire (1987), “ninguém educa ninguém, 

ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre 

si, mediatizados pelo mundo”.

É consenso a importância da educação na formação 

cidadã. Tanto que diversas políticas públicas e programas 

estão amadurecendo e evoluindo visando a concretização 

da capilaridade e melhora da qualidade da educação no 

Brasil. A exemplo, podemos citar a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), que preconiza o estímulo 

do “fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social” e o Programa de Educação 

Ambiental e Agricultura Familiar - PEAAF - que entende 

que “o processo educativo deve promover e fortalecer o 

protagonismo das populações tradicionais como agentes 

estratégicos do desenvolvimento territorial, capazes 

de refl etir criticamente, propor soluções, se articular, 
participar ativamente dos espaços de decisão e transformar 

a realidade social.”
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Neste sentido, visando provocar refl exões e possibilitar 
discussões acerca da realidade local, regional e global, o Verde 

Perto Educação (Rodrigues, 2008; Rodrigues & Pereira, 2015) 

surge como mais uma alternativa da educação não formal, 

promovendo um espaço de vivências e estímulo às múltiplas 

inteligências humanas. Um espaço que acolhe os diversos 

tipos de saberes, valorizando a riqueza da diversidade. A 

Metodologia Verde Perto, como uma referência prática, veio 

inspirar e embasar a construção do Projeto “Jovens como 

Protagonistas do Fortalecimento Comunitário”, projeto que 

nasceu em 2011, na região do médio Solimões no Amazonas, 

em três unidades de conservação federais, objetivando o 

fortalecimento comunitário a partir do estímulo à renovação 

de lideranças locais. A partir desta primeira experiência, 

outras unidades de conservação (UCs), com ou sem área 

de manguezal, adotaram o projeto, como as Reservas 

Extrativistas (Resex) Marinhas de Soure e de São João da 

Ponta, no litoral Paraense. 

Tantos resultados apareceram e frutifi caram e os 
pedidos de replicação do projeto vêm se multiplicando a 

cada ano. Com objetivo de atender esta demanda e orientar 

a construção e implementação desta linha pedagógico-

metodológica, o Projeto Manguezais do Brasil propôs a 

edição desta publicação. 

Esta publicação descreve como o Projeto Conservação 

e Uso Sustentável Efetivos de Ecossistemas Manguezais 

no Brasil implementou o Projeto Jovens Protagonistas nas 

unidades de conservação com manguezal da região norte e 

pretende compartilhar o passo a passo dessa experiência.

Esperamos que este roteiro ajude educadores, gestores, 

jovens e lideranças locais a implementarem ações educativas 

em suas localidades. 
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6

QUAL É O NOSSO PROBLEMA?

O mangue

O manguezal é um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico 

de regiões tropicais e subtropicais e sujeitos ao regime das marés. Transita também entre águas doces e salobras, 

constituindo um sistema complexo e único de condições ambientais à vida. A riqueza biológica dos ecossistemas 

costeiros faz com que essas áreas sejam os grandes berçários naturais tanto para espécies características desses 

ambientes, quanto para peixes e outros animais que migram para as áreas costeiras durante ao menos uma fase 

do seu ciclo de vida. Os manguezais são um dos ecossistemas mais produtivos do planeta e contribuem, com 

relevância mundial, para a biodiversidade, asseguram a integridade ambiental da faixa costeira e são responsáveis 

pelo fornecimento dos recursos e serviços ambientais que sustentam atividades econômicas e culturais. O 

papel desempenhado pelos manguezais no aumento da resiliência dos ecossistemas, comunidades e atividades 

econômicas costeiras às mudanças climáticas é cada vez mais reconhecido pela comunidade científi ca.

Porém, de acordo com a FAO (Organização de Agricultura e Alimentos da ONU), a destruição dos mangues tem 

sido uma constante nas últimas décadas. Apenas entre 1980 e 2005 foram degradados 35.600 km² de manguezais 

no mundo. Embora não existam estimativas exatas de qual era a extensão da cobertura original dos mangues, 

existe um consenso global de que essa seria superior a 200 mil km2, e que mais de 50 mil km2 dessa área (cerca 
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7

de um quarto da cobertura original) foram perdidos como resultados da intervenção humana. A degradação 

das áreas de manguezais no Brasil e no mundo são sintomas de uma crise ambiental planetária historicamente 

inédita, associada ao modelo de desenvolvimento predatório adotado na maior parte do mundo. Esse modelo 

tem deixado um rastro de degradação ambiental, destruição de habitats e ecossistemas, exclusão social e 

econômica, causando extinção de espécies e diversos confl itos socioambientais nos mais variados ambientes 
terrestres. Essa situação limite faz com que programas, projetos e iniciativas de conservação ambiental sejam 

elaborados e aplicados. 

No Brasil encontra-se a maior faixa continua de manguezais do planeta, numa área que se estende entre a 

costa do Amapá e do Maranhão com aproximadamente 9.000 km2. Além disso, encontra-se nessa área a maior 

faixa de manguezais protegidos do mundo com um total de 322.000 hectares distribuídos em 11 Unidades de 

Conservação.

Apesar da importância dos manguezais para o Brasil e para a Terra, e do número de UCs de uso sustentável 

em áreas de manguezal, não se tem uma ampla atuação da sociedade na conservação desse ambiente. Pelo 

contrário, percebe-se uma fragilidade na participação social e na organização comunitária voltadas à gestão das 

unidades de conservação e ao desenvolvimento humano das populações que residem próximo aos manguezais. 

Neste contexto, a defi ciência no sistema educacional, a difi culdade que as comunidades extrativistas têm em 
renovar suas lideranças e, em parte, a difi culdade em se articular politicamente em escala regional e nacional, 
difi cultam a cogestão das unidades de conservação de uso sustentável. 

Tendo em vista essa lacuna de participação social na gestão das unidades de conservação, em geral, e 

naquelas com áreas de manguezal, em particular, e visando a melhoria da conservação dos manguezais, torna-

se fundamental o fortalecimento da participação social na gestão deste ecossistema. Isto se justifi ca porque os 
processos participativos são inerentes à gestão pública e às UCs de uso sustentável.  Nestas, a gestão participativa 

é um ponto chave, principalmente em reservas extrativistas, que têm como objetivos básicos proteger os meios 

de vida e a cultura das populações tradicionais e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

Assim, o envolvimento e apropriação destes territórios, por parte da população local, é determinante para a 

qualidade da implementação destas áreas. Para isto, são necessários processos de mobilização e capacitação 

para instrumentalizar estas populações a atuarem de forma qualifi cada nos espaços de participação. Essa 
atuação será fundamental na real manutenção do equilíbrio ambiental dos manguezais e de todos os processos 

socioambientais e de base econômica envolvidos nas áreas de mangues, mantendo esses ecossistemas 

equilibrados e conservados.

Processo Educativo na Gestão Participativa

A participação social, para ser funcional na gestão das UCs, deve ser qualifi cada. Isso signifi ca que os atores 
sociais que participam da gestão devem compreender os mecanismos de gestão ambiental, a legislação que 

baliza as Unidades de Conservação, além de ter discernimento político e compreensão das estruturas sociais, 

ecológicas, econômicas e culturais locais. Diante de uma legislação que exige a participação social na gestão 
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pública numa cultura pouco amadurecida para isto, existe o problema de espaços de participação que não 

cumprem na sua totalidade a função participativa. O fato de existirem populações pouco preparadas para 

participar da gestão pública incide diretamente na qualidade da gestão das UCs e na obtenção dos objetivos 

pelos quais foram criadas.  

O que se deseja é uma participação qualifi cada para que as populações assumam o controle social em 
relação às questões locais, regionais e até mesmo nacionais que as tangem. Considerando que o advento do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é justamente uma estratégia de enfrentamento da crise 

ambiental contemporânea, que degrada o meio ambiente e gera exclusão social, qualifi car e preparar pessoas 
para contribuir com a gestão ambiental é dar força às estratégias de combate a crise ambiental. 

Além disso, uma população qualifi cada e preparada para os desafi os ambientais e para a realização da 
gestão do meio ambiente cria também a possibilidade de construção de novos modelos de desenvolvimento. 

Nesse aspecto, educação ambiental, formação política e gestão participativa andam juntos com conservação do 

meio ambiente, conciliação dos confl itos ambientais e vislumbre de possibilidades para a realização da justiça 
ambiental plena. 

Ou seja, em prol de um meio ambiente equilibrado para todos e para o acesso destas populações ao espaço 

qualifi cado de participação no processo decisório das unidades de conservação, destaca-se o papel da educação. 
As práticas educativas na gestão ambiental pública devem desenvolver competências para a intervenção 

organizada e qualifi cada dessas populações no processo de destinação dos bens ambientais na sociedade 
(Mendonça, 2013 - participação social na gestão de UC - uma leitura sobre a contribuição do ICMBio).

Os Jovens

Os jovens apresentam várias características inerentes ao momento da vida, independentemente de onde 

eles vieram e onde residem. Todos têm o desafi o da transição da infância para a vida adulta, com as questões 
típicas dessa etapa. A necessidade de participação e pertencimento ao grupo é outra característica comum a 

jovens de quaisquer locais. A vontade de mudar o mundo e o engajamento a questões ideológicas também são 

características inerentes a essa fase da vida. 

Essas características trazem muitas potencialidades para se trabalhar com este grupo, que podem atuar junto 

aos líderes mais antigos, em processos intergeracionais, visando fortalecimento comunitário e dos conselhos 

das UCs, gestão de seus territórios e defesa dos modos de vida, conservação da biodiversidade e participação 

sócio político ambiental. 

Os jovens moradores de UCs de uso sustentável, assim como a maioria de crianças e jovens que vivem no 

interior longe das cidades, possuem um maior desafi o de acesso à educação formal e demais projetos e experiências 
(como inclusão digital, por exemplo). Por este motivo, é comum que os jovens saiam de suas comunidades em 

busca de melhores oportunidades.  Além disso, há um diagnóstico realizado por parte dos gestores de várias 

unidades de conservação e pelo próprio movimento social organizado de que há baixo envolvimento dos jovens 
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9

nos assuntos comunitários dentro das Unidades de Conservação.  Estas carências reiteram a necessidade de 

atenção especial para ações educativas para este público. 

Para tanto, é necessária a criação de estratégias de qualifi cação dos jovens para que se tornem preparados 
para o enfrentamento dos problemas e confl itos inerentes a gestão de UC, e para estarem aptos a perceber 
as potencialidades ambientais existentes nas UC, que possam transformar a realidade local e aumentar a 

qualidade de vida dos moradores desses territórios. Dessa forma, é fundamental dar oportunidades de acesso 

a informações aos jovens que realmente os instrumentalize para fomentar a melhoria da qualidade de vida em 

suas comunidades, trabalhando temas como: legislação e ferramentas de gestão de unidades de conservação 

(conselho, plano de manejo, etc.); legislação de proteção a populações tradicionais; fortalecimento comunitário 

através de associativismo; crise socioambiental e conservação ambiental, entre outros. A partir de uma formação 

que aborde assuntos de relevante interesse para o grupo, esse tipo de iniciativa tem o potencial de provocar 

incremento nos conhecimentos sobre legislação, fomento a atitudes de busca ativa por acesso a políticas 

públicas, habilidade de organização e trabalho em grupo, todas competências que fortalecem o grupo de jovens, 

as comunidades, a gestão participativa das UCs e a conservação dos manguezais.
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Porém, para capacitar e qualifi car jovens a se tornarem novos atores atuantes na gestão pública do território, 
é necessário atrair e incluir esse grupo na agenda da gestão das UCs. Para isto, uma opção é a criação de ações 

educativas voltadas para jovens e que estejam adequadas a suas expectativas, interesses e linguagem. 

Criar um grupo coeso e identifi cado com a conservação ambiental, o monitoramento da biodiversidade 
e o fortalecimento da gestão participativa das UCs federais, por meio de formação qualifi cada que atenda às 
demandas da juventude, é uma potencialidade que processos de educação ambiental podem alcançar. Com este 

foco tende–se a produzir uma renovação natural das lideranças, o que pode favorecer e fortalecer a continuidade 

da participação comunitária na gestão ambiental das UCs. Os jovens, ao serem estimulados a participar das 
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decisões socioambientais nas comunidades, recebendo informações e tendo a oportunidade de desenvolver 

novas competências, trazem novas propostas e possibilidades criativas para a gestão ambiental. Ao mesmo tempo 

aumentam sua autoestima e recebem orientações que permitem a eles vislumbrar possibilidades de atuação 

profi ssional na área socioambiental, na gestão das UCs, no monitoramento da biodiversidade e na educação 
ambiental. Com esses ganhos, a evasão de jovens das UCs e entorno tende a ser mitigada e as comunidades, como 

um todo, saem ganhando.

A Comunicação

Manter uma comunicação efi ciente é um desafi o. Problemas de comunicação, onde existem signifi cativas 
diferenças entre o que se fala e o que se ouve são muito comuns, infelizmente. A razão disto é bastante ampla, 

desde diferenças nas vivências prévias, diferenças no acesso a informações e na compreensão de determinado 

assunto, até tipo de linguagem utilizada e capacidade de empatia durante a comunicação. Fato é que, no dia 

a dia de gestão das UCs, acontecem gargalos na comunicação com o público, resultando em momentos de 

insatisfatória compreensão mútua, de modo que uma formação que visa instrumentalizar, necessariamente 

deve trazer o desafi o da comunicação, da adequação de linguagens e da ampliação de vocabulários para o centro 
de suas metas e objetivos pedagógicos.

Inicialmente, ressaltamos que o mais importante na elaboração de um processo formativo é a construção 

coletiva local, considerando os gargalos, problemas e as potencialidades próprias de cada lugar. Um diagnóstico 

inicial e muita conversa prévia é essencial para a criação de um processo educativo relevante e adequado para 

a realidade da região onde será aplicado. A partir do diagnóstico e do que for apontado nessas conversas, o 

desenho do processo educativo poderá apresentar qualquer formato. 
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O QUE ESPERAR DESTA PUBLICAÇÃO

Ao longo desta publicação serão compartilhadas orientações para construção e implementação do 

Projeto Jovens Protagonistas em áreas de unidades de conservação com manguezal, baseada, principalmente 

na metodologia Verde Perto Educação.  Este projeto visa identifi car, qualifi car e estimular a participação de 
uma nova geração de lideranças na gestão compartilhada das unidades de conservação (UCs) e seus principais 

objetivos são:

• Apresentar o Projeto Jovens como Protagonistas do Fortalecimento Comunitário;

• Embasar gestores de unidades de conservação e educadores, lideranças comunitárias e jovens 

para replicação do Projeto Jovens Protagonistas em diferentes realidades;

• Inspirar e servir de guia para implementação do Projeto;

• Dar escala ao Projeto Jovens Protagonistas nas unidades de conservação com manguezais.
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HISTÓRICO

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para 

a sua própria produção ou a sua construção.” - Paulo Freire

Como Começou?

Em 2010, gestores de três unidades de conservação na região do médio Solimões no Estado do Amazonas 

(Resex do Baixo Juruá, Resex do Rio Jutaí e Floresta Nacional de Tefé) identifi caram um enfraquecimento 
das “Associações Mãe” das unidades de conservação de uso sustentável da região, devido à desmotivação 

de lideranças. Uma das principais causas apontadas foi o baixo envolvimento da juventude nos assuntos 

relativos à gestão das UCs e, consequente, difi culdade de renovação dessas lideranças que se sentiam cansadas 
e desmotivadas. 
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Paralelamente, neste período, o ICMBio promoveu o “I Ciclo de Capacitação em Gestão Participativa”. Ao 

fi nal do ciclo, os participantes teriam a missão de desenvolver, em sua região, um projeto para fortalecimento da 
gestão participativa. Uma gestora, do então Núcleo de Gestão Integrada de Tefé, participou do ciclo e tendo em 

mãos o diagnóstico citado acima e com apoio de colegas de outras UCs e um colaborador, surgiu o Projeto Jovens 

como Protagonistas do Fortalecimento Comunitário. 

O Projeto Jovens como Protagonistas do Fortalecimento Comunitário, ou apenas Projeto Jovens Protagonistas 

(PJP) teve, então, como objetivos:

• Diagnosticar os principais entraves e potencialidades da gestão participativa de UC de uso sustentável 

por jovens comunitários, residentes e do entorno;

• Identifi car jovens com perfi l de liderança;

• Qualifi car a participação social na gestão das UCs através da discussão e refl exão sobre diversos assuntos 
relativos à temática socioambiental;

• Motivar o protagonismo juvenil através da oferta de oportunidades de vivências e espaços coletivos e do 

desenvolvimento de um grupo coeso;

• Estimular a emergência de novas lideranças através do incremento de seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes; 

• Fortalecer o intercâmbio e o diálogo entre grupos de jovens que já existiam;

• Aumentar a capilaridade do ICMBio e favorecer a comunicação com moradores das UCs e instituições 

atuantes na região.

Para a construção do PJP, a equipe coordenadora se reuniu com lideranças e jovens que abraçaram e, 

progressivamente, se apropriaram do processo. A metodologia foi uma adaptação, à realidade local, do Programa 

Verde Perto Educação (Rodrigues, 2008; Rodrigues & Pereira, 2015). 

Nos anos seguintes, com a implementação do projeto, diversos resultados foram obtidos no que tange ao 

aumento da participação da juventude das três unidades de conservação envolvidas, nas associações mãe, nos 

conselhos gestores, nas dinâmicas comunitárias e até mesmo no movimento social organizado. Esse conjunto 

de resultados1 obtidos chamou a atenção da Coordenação de Educação Ambiental do ICMBio, que solicitou a 

elaboração de um Programa de Capacitação de Jovens em 2013, descrevendo a proposta metodológica do Projeto 

Jovens Protagonistas, e incluindo a realização de mais três ações-piloto2. 

1 O processo é relatado no livro Verde Perto Educação - Volume 1 – Rodrigues & Anciães, 2015.
2 http://www.icmbio.gov.br/educacaoambiental/images/stories/oportunidades/Projeto_capacita%C3%A7%C3%A3o_de_jovens.
pdf.

Jovens Aprendizes_NOVO.indd   14 30/01/2018   14:47:16



1515

Experiências prévias do Projeto Jovens Protagonistas e principais resultados 
alcançados

Desde 2011, a metodologia Verde Perto vem sendo internalizada no ICMBio através da implementação do 

Projeto Jovens Protagonistas (Souza et al, 2015). Esta iniciativa, onde aplicada, tem gerado bons resultados no 

que se refere ao empoderamento juvenil em assuntos referentes à gestão participativa e a cidadania ambiental. 

Alguns resultados expressivos foram alcançados tais como a quantidade de unidades de conservação 

que passaram a ter uma cadeira dedicada para a representação juvenil nos conselhos gestores. As reservas 

extrativistas do Baixo Juruá, e a do Médio Juruá e a Floresta Nacional de Tefé têm cadeiras para jovens em 

seus conselhos gestores. Em todas essas unidades, as cadeiras para representação dos jovens foi criada após 

demandas dos próprios jovens durante o desenvolvimento do Projeto Jovens Protagonistas.

Outro resultado expressivo foi o aumento da quantidade de grupos de jovens que surgiram à medida que 

as ações do projeto ocorreram. Esse conjunto de grupos organizados tem criado uma grande rede de jovens 

extrativistas, que já se comunica por meio de ferramentas sociais como o facebook e o WhatsApp, havendo, 

inclusive, participação efetiva de lideranças do movimento social organizado, como do Conselho Nacional de 

Populações Extrativistas (CNS) nesses grupos. Toda essa articulação culminou com a primeira “Ofi cina Nacional 
da Juventude Extrativista” realizada em Brasília em dezembro de 2014 com apoio do Ministério do Meio Ambiente 

e do próprio CNS. Além disso, o próprio CNS atua como defensor dessa iniciativa e, o atual secretário nacional de 

juventude do CNS, despontou num desses processos formativos.

O Projeto Jovens Protagonistas nas unidades de conservação com manguezais

Após a elaboração do projeto de capacitação de jovens, o Projeto Manguezais do Brasil impulsionou a 

implementação do “Projeto Jovens Protagonistas” em outras unidades de conservação com áreas de manguezal. 

A implementação começou na Resex Marinha de Soure, na Ilha do Marajó. Em 2013 foi elaborado o plano 

pedagógico da ação e a primeiro bloco, com 10 módulos foi fi nalizado em 2015. 

A linha de ação da iniciativa em Soure abordou temas como a história e o surgimento do Marajó, a cultura 

marajoara, o surgimento de Soure e das comunidades da Resex, a fauna e fl ora local, o mangue e a pesca na Resex. 
Todos temas de interesse dos próprios jovens que escolheram os assuntos listados acima como prioritários.

Em 2015, o Projeto Jovens Protagonistas começou a ser implementado na Resex Marinha de São João da 

Ponta, contando com amplo apoio das lideranças locais e da rede de parceiros e apoiadores da Resex para sua 

execução. O projeto vem sendo realizado desde então e vem fomentando maior participação da juventude local 

nas agendas e na gestão da Resex.
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PRINCÍPIOS QUE EMBASAM O 
PROJETO JOVENS PROTAGONISTAS

A metodologia do Programa Verde Perto Educação (Rodrigues, 2008; Rodrigues & Pereira, 2015) é 

sustentada no tripé: 

Protagonismo Juvenil – Os próprios jovens moradores e usuários das UCs devem sugerir temas 

e propor atividades para serem realizadas no âmbito do projeto, ou seja, participar desde o 

início da construção do mesmo;

Transdisciplinaridade – Vários temas e áreas do conhecimento são abordados nas atividades do 

projeto, como legislação, conservação, ferramentas de gestão, saúde, comunicação popular, 

história, artes e cultura etc.; 

Educação Lúdica – Intercaladas às atividades teóricas e às palestras, são realizadas atividades 

lúdicas ligadas ao tema trabalhado, por meio de ofi cinas de arte-educação, além de dinâmicas, 
intercâmbios, apresentações, entre outros.

O Programa Verde Perto é fortemente inspirado na Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner 

(Gardner, 1994) e na complexidade ambiental de Enrique Leff  (Leff  2003; 2004) e na educação para o futuro de 
Edgard Morin (Morin 2002; 2005). Segundo Gardner (1994) “...quando um tópico é ensinado de formas variadas, 

cada pessoa assimila melhor algumas delas. Inversamente, se alguém fi car restrito a uma única forma de conceito 
e apresentação, sua compreensão tenderá a ser mais superfi cial”. Assim, o Verde Perto se utiliza da mescla de 
linguagens, da alternância de momentos lúdicos, atividades em grupo, palestras, mesas redondas e ofi cinas de 
arte-educação. Sempre fazendo uma releitura do mesmo assunto para facilitar a compreensão de tema. 

A utilização de mescla de linguagens, estímulo ao protagonismo juvenil e utilização da ludicidade como 

ferramenta educativa tem interferido positivamente na organização e coesão de grupos de jovens locais e na 

qualifi cação da participação da juventude na gestão ambiental pública nas UCs brasileiras onde é aplicado.

Outros aspectos conceituais por trás da mescla de linguagens são a possibilidade de discussão epistemológica 

sobre o conhecimento e do reconhecimento sobre a importância equivalente entre os saberes tradicionais, 

científi cos, jurídicos, artísticos e espirituais. De tal forma que o processo educativo coloque as artes, a ciência, 
a tradição e cultura e o conhecimento jurídico para conversarem tornando o educando mais preparado para 

organizar e atuar em seu próprio futuro (Morin, 2002; 2005).

Ao mesmo tempo, ao se colocar ciência e cientistas para conversarem com os jovens junto a artistas, 

servidores públicos, lideranças e demais atores sociais, tem-se a possibilidade de trazer para a formação desses 

grupos de forma bem explícita toda a complexidade que os cerca e que cerca suas decisões e caminhos de futuro, 

o que conversa fortemente com as ideias de Enrique Leff  sobre a complexidade ambiental (2003; 2004).
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Assim sendo, o “Projeto Jovens Protagonistas” foi elaborado a partir do pressuposto de que o entendimento 

do contexto em que os moradores das UCs estão inseridos, o acesso a informações históricas e técnicas sobre 

as áreas protegidas, suas ferramentas de gestão, a consciência da importância da organização comunitária e a 

oferecimento de oportunidades de momentos agradáveis para promover a coesão do grupo, através da troca de 

saberes e construção coletiva de conhecimentos, são base para a emancipação e inclusão social. 

A facilitação do diálogo entre comunitários e gestores pode, ainda, fornecer subsídios para identifi cação de 
pontos fracos e fortes na efetividade da gestão por parte do ICMBio, dos conselhos gestores e das associações, 

buscando encontrar estratégias para fortalecer a gestão participativa.
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CONSTRUINDO A FASE I 
DO PROJETO JOVENS PROTAGONISTAS

A implementação inicial do projeto se dá a partir de encontros de imersão, realizados em intervalos regulares 

de tempo quando em cada um desses momentos são abordados determinados temas previamente estabelecidos. 

Os temas são trabalhados com uso de variadas linguagens, trabalhando conhecimentos científi cos, jurídicos, 
tradicionais e administrativos por meio de artes, dinâmicas lúdicas, ações de estímulo a corporalidade e outras 

abordagens que sejam de interesse do público jovem local. Em cada UC os jovens estabelecem suas demandas, 

e a equipe organizadora do projeto se organiza para trazer as condições de se trabalhar os diferentes assuntos 

de interesse da juventude. Além disso, são estabelecidos temas fundamentais para a gestão da UC em questão, a 

serem também trabalhados ao longo do projeto.

 Etapa Zero – Reuniões de Planejamento e Construção Participativa de Proposta 
Local

Porque é importante?

Ao se identifi car que a UC tem interesse em realizar ação educativa voltada para jovens, é fundamental 
construir a proposta local, defi nir quais serão os temas abordados no projeto, as ofi cinas desejadas e a dinâmica 
de funcionamento (de acordo com as oportunidades fi nanceiras, humanas e logísticas). 

Na escolha dos temas, deve-se considerar as perspectivas dos jovens, dos gestores da unidade, dos líderes 

comunitários e das entidades organizadas dos moradores da UC ou seu entorno (como associações e cooperativas), 

e é essa perspectiva compartilhada de importâncias que torna o processo efetivamente participativo.

A partir desta mescla o projeto é construído, tendo como pontos de agregação e participação a possibilidade 

de jovens escolherem o que pretendem aprender (o que normalmente não é comum em sua vida estudantil) e 

as perspectivas dos líderes comunitários e pais dos jovens para o futuro de suas comunidades e fi lhos. Para que 
seja possível alcançar essas possibilidades, deve-se construir participativamente a ação pedagógica, envolvendo 

todos os atores citados acima.

Fica a critério do gestor a ordem da reunião com pais, jovens e associação. De acordo com as facilidades e 

possibilidades logísticas se defi ne qual ocorrerá primeiro. Porém, devem-se priorizar as intenções e interesses 
dos jovens na elaboração da proposta educativa fi nal, uma vez que eles são o público-alvo imediato e prioritário 
desse programa de capacitação. 

Um caminho alternativo para essa construção é realizar reuniões prévias com os grupos em separado e 

uma grande reunião de sistematização do projeto com a presença de todos os grupos envolvidos. Nas reuniões 

prévias, todas as dúvidas e possibilidades que o projeto traz podem ser mais bem trabalhadas.
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Como fazer?

Essa construção se dá por meio de um conjunto de reuniões preparatórias, onde o processo educativo / 

participativo é construído por meio de levantamento de interesses e prioridades, seguido de negociações e 

estabelecimento de acordos. 

Abaixo, o conjunto de reuniões de construção são apresentadas:

1.1  Reunião de apresentação do PJP com todos os grupos envolvidos na proposta

Reunião de apresentação de como funciona o Projeto Jovens Protagonistas e de que maneira a ação é 

construída, conduzida e acompanhada. Essa atividade tem por meta clarifi car a todos os envolvidos o que se 
pretende e até onde é possível ir com a implementação dessa ação dentro da unidade de conservação.

Caso não seja possível / viável reunir com todos os possíveis envolvidos no projeto, pelo menos uma conversa 

menor de apresentação com a participação de representantes de cada um dos grupos participantes é desejável 

(jovens, pais e lideranças, associação mãe, gestores da UC).

1.2 Reunião com a equipe gestora da UC

Nessa reunião deve-se:

Apresentar a metodologia estrutural do projeto para a equipe gestora da UC;

Dialogar com a equipe gestora sobre as potencialidades e os limites do Projeto Jovens Protagonistas na 

formação de jovens lideranças e no fortalecimento comunitário;

Defi nir quais os interesses e quais as prioridades, para a equipe gestora, de ações direcionadas ao público jovem, 
incluindo os temas prioritários para os gestores a serem trabalhados ao longo do projeto.

1.3 Reunião com os pais e lideranças comunitárias

É fundamental que os pais e a comunidade como um todo sejam parceiros do projeto. Para isso, deve-se levantar 

as opiniões da comunidade sobre o Projeto Jovens Protagonistas e os temas que pais, professores e lideranças 

comunitárias gostariam que fossem trabalhados junto aos jovens, por perceberem necessários para a melhoria 

da formação da juventude. Esses temas prioritários devem ser registrados pela equipe coordenadora do projeto.

1.4 Reunião com as lideranças das associações de moradores/produtores da UC ou 
entorno

A parceria da associação é desejável. Caso a associação se interesse em ser parceira pode oferecer espaço 

para o grupo de jovens em suas ações e atividades. A associação pode colaborar com questões logísticas, com 

fortalecimento institucional e, em contrapartida, pode explicitar os tipos de interesses e utilidade que percebe 

em um projeto com essa proposta. 
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Interessante levantar as opiniões e expectativas da associação frente essa ação educativa e diagnosticar os 

pontos de interesse e ação em comum entre a associação e o Projeto Jovens Protagonistas.

A associação pode sugerir temas a serem abordados dentro do projeto educacional, que sejam relevantes 

para o fortalecimento comunitário e para a adesão dos jovens ao cotidiano da associação.

Essa reunião com as associações, em algumas localidades, pode ocorrer concomitantemente com pais 

e lideranças comunitárias, até porque muitas vezes os líderes das associações são os pais e lideranças 

comunitárias.

1.5 Reunião com os jovens

Antes de realizar essa ação deve-se informar às lideranças comunitárias e aos pais que se pretende realizar 

reuniões com o grupo de jovens a fi m de se pensar uma proposta educativa na UC. As reuniões com os jovens 
devem acontecer com a anuência dos responsáveis. Sugere-se que somente seja realizada essa ação com o grupo 

de jovens se a anuência dos pais e responsáveis de fato ocorrer.

Nessas atividades com o grupo é desejável que apenas jovens e o moderador das reuniões estejam presentes 

para evitar que se sintam intimidados por outros atores e deixem de expressar suas sugestões e anseios na 

construção da proposta educativa.

Esses são os espaços para se levantar informações, demandas e interesses dos jovens referentes a educação 

e visões de futuro.

Porém, antes de fazer a prospecção das informações os jovens devem ser informados que esses encontros 

têm por meta a elaboração de uma proposta de educação não formal a ser construída em parceria entre eles, 

a administração da UC e as lideranças comunitárias. Deve fi car bem claro que as opiniões, ideias e interesses 
deles, serão consideradas e incluídas dentro do projeto de educação, mas de forma consensuada, considerando 

também as demandas e interesses dos outros atores envolvidos nessa ação.

Outro ponto importante é deixar claro o que signifi ca educação não formal, quais seus limites e quais suas 
potencialidades. Esse nivelamento é fundamental para que não se criem expectativas irreais que podem se 

tornar frustrações em um segundo momento.

Com o esclarecimento das diferenças entre educação formal e educação não formal deve-se apresentar 

aos jovens a proposta do Projeto Jovens Protagonistas, sua abordagem conceitual e como é feito o processo de 

educação a partir dessa perspectiva metodológica de educação não formal.

Após esses esclarecimentos e a defi nição clara dos papeis que cada um dos participantes da reunião tem no 
processo de construção da proposta educacional deve-se começar a realizar o levantamento de necessidades e 

interesses dos jovens.

O papel do moderador nesse momento é sistematizar e tornar claro para todos quais as necessidades, 
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interesses e possibilidades de ação que existem, de forma latente, naqueles grupos de jovens. Deve ficar 

bem explícito tudo o que os jovens pensam ser necessário para uma proposta de educação não formal em 

sua UC. O moderador deve ir relatando as falas dos jovens e ir organizando-as, seja em tarjetas seja em 

computador. O importante é que após esse diagnóstico inicial todos possam visualizar o que foi produzido.

É importante combinar previamente com os jovens que parte dos temas que serão trabalhados são 

previamente estabelecidos de acordo com as necessidades da equipe coordenadora do projeto. Aos jovens 

cabe a defi nição de uma parcela negociada dos temas que serão abordados. Por exemplo - 70% dos temas dos 
módulos por exemplo, em um projeto com 10 módulos, os jovens defi nem 7, os outros são defi nidos pela equipe 
organizadora, considerando as necessidades dos gestores da UC e as intenções das lideranças comunitárias.

Na reunião com os jovens é desejável levantar as seguintes informações:

Quais os limites e fraquezas da educação que acontece na comunidade onde os jovens residem. Isso pode 

parecer óbvio para o gestor da UC, porém é a opinião dos jovens que queremos descobrir. É importante que o 

moderador coloque essa questão e apenas escute e relate o que eles têm a dizer.

Que sugestões os jovens teriam para enfrentar esses desafi os e fraquezas, por eles levantadas, e quais ações 
eles imaginam que poderiam ter efeitos práticos para melhorar sua situação educacional.

Que tipo de temas e assuntos deveriam ser tratados na educação das comunidades e que normalmente não 

ocorre dentro da escola formal. De que forma esses temas e assuntos por eles levantados, em suas opiniões, 

podem contribuir para o fortalecimento das comunidades e para a melhoria da vida na comunidade e na relação 

com a UC.

Conduzir uma discussão para levantamento de possibilidades de como se trabalhar os assuntos teóricos 

utilizando linguagens artísticas e em seguida consensuar as opções prediletas no grupo, dentro das opções 

viáveis. Ou seja, escolher linguagens de apoio para os assuntos que foram transformados em temas de discussão. 

Por exemplo – os jovens escolhem discutir mais a fundo o que é e como funciona o conselho gestor, utilizando 

como linguagem de apoio o teatro.

Que tipos de atividades de arte-educação, ofi cinas práticas e atividades culturais seriam desejáveis e viáveis 
para facilitar a apreensão e o processo cognitivo dos temas teóricos sugeridos pelos jovens. Por exemplo: trabalhar 

o tema “estratégias de produção e transporte de óleo vegetal” utilizando como complemento às palestras e 

aulas, fi lmes de ações exitosas em outros locais do Brasil, ou ainda a construção de um teatro onde cada jovem 
representa um ator social envolvido na produção e comercialização do óleo, de tal forma que seja exercitado 

na prática o papel de cada um dentro dessa atividade comercial. O papel das atividades de arte-educação e 

das ofi cinas é traduzir a informação teórica em outras linguagens para facilitar o processo de apreensão dos 
conteúdos.

Que ações lúdicas complementares os jovens gostariam de incluir nessa proposta educativa. Seria a defi nição 
por parte deles de como seriam seus ‘recreios’. Essa defi nição é importante, pois coloca os jovens como um 
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grupo mais coeso que prepara e realiza junto suas atividades de descontração e diversão. Fundamental para 

dar aos jovens vontade e interesse em permanecer no grupo e retornar sempre ao PJP (enquanto ele durar). 

Deve-se ter sempre em mente que esse projeto não “vale nota”, não oferece um diploma formal e a pessoa 

participa e retorna se quiser, se estiver satisfeita/estimulada. Logo, o processo de convencimento e sedução 

dos jovens para participar e, principalmente, retornar deve ser pensado exaustivamente e deve ser considerado 

como fundamental. Uma parte importante disso são as ações lúdicas complementares, as ações culturais e as 

atividades de arte educação.

A seguir deve-se sistematizar todo esse conjunto de informações e defi nir ordens de prioridade para cada 
tema/assunto sugerido, ofi cinas e atividades culturais desejadas e atividades lúdicas consideradas. Esta atividade 
deve ser guiada pelo objetivo do projeto e, a partir dele, estabelecer de forma dialogada a ordem dos assuntos 

para que o fi o lógico do processo fi que harmonioso. 

Dentro desse momento, o moderador deve acrescentar as sugestões e ideias de temas a serem abordados, 

a partir da visão estratégica sobre a gestão da UC (previamente conversada com a equipe gestora da UC). As 

ações prioritárias a partir do interesse da gestão, na construção desse projeto, devem ser incluídas no fi nal 
do processo de construção coletiva, para evitar que as intenções da gestão da UC enviesem a construção dos 

jovens. Ao mesmo tempo, os jovens devem estar cientes, de antemão, que os interesses da equipe gestora se 

somarão aos seus na proposta fi nal do projeto. O moderador deve mesclar as diferentes visões (dele, da gestão 
da UC, das lideranças comunitárias e dos jovens) de forma harmoniosa e de forma que nenhuma das visões seja 

descaracterizada.  

1.6 Reunião fi nal de alinhamento entre gestor, jovens, lideranças comunitárias e 
associações

Essa reunião servirá para a apresentação e refi namento da proposta fi nal, bem como para o estabelecimento de 
agendas, datas, divisão de responsabilidades e de nivelamento sobre tudo que foi construído entre todos os atores.

Deve contar com a presença de alguns representantes de cada grupo envolvido.

Após esse conjunto de reuniões para a construção participativa das metas e ações do projeto, com estímulo 

ao protagonismo juvenil nessa construção, é defi nida a proposta fi nal (projeto fi nal). Nesse projeto fi cam 
determinados os temas, objetivos, metas, ofi cinas, proposta de calendário, divisão de tarefas e tudo o mais que 
foi acordado coletivamente e que faz parte do bojo da inciativa.

Como avaliar a etapa?

Essa etapa é avaliada por meio do grau de participação de jovens, lideranças e parceiros, além da equipe 

gestora. A etapa foi bem realizada se incluiu uma amostra signifi cativa dos jovens da UC onde está sendo 
realizada a ação, de tal forma que a construção não fi que restrita a um único setor da unidade ou a um pequeno 
conjunto de comunidades, mesmo que com grande número de pessoas. O ideal é ter uma construção com muitas 

pessoas e que abarque a maior parte possível de todo o território da UC em que o processo está se construindo.

Jovens Aprendizes_NOVO.indd   23 30/01/2018   14:47:17



24

Que resultados pretende-se obter?

O plano pedagógico montado, contendo uma proposta de temas e ofi cinas, de linguagem de apoio, incluindo 
agenda prévia para realização das atividades. 

Um aspecto que deve estar bem claro para quem vai implementar o projeto é que em muitas vezes o projeto 

começa com a mistura de diferentes grupos de jovens, associações diferentes e comunidades já estabelecidos e 

com dinâmicas próprios. Dessa forma o projeto tem o potencial – ou objetivo oculto – também de fortalecer esse 

intercâmbio e diálogo ENTRE grupos de jovens que já existem e entre associações e comunidades que talvez não 

tenham ainda uma relação tão forte de trocas e de parcerias.

No próximo tópico é apresentado um exemplo de plano pedagógico construído ao fi nal da série de reuniões 
elencadas acima.
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2

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS
PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS

MATERIAL 

DE ENSINO-

APRENDIZAGEM

C

Compreender as estratégias legais 

utilizadas pela sociedade para enfrentar 

a crise ambiental; relacionar a criação 

e a vida nas UC com a busca por uma 

sociedade sustentável; refl etir sobre 
o papel da reciclagem no contexto 

ambiental; correlacionar as estratégias 

legais do SNUC e da PNEA com a 

conservação ambiental.

1º Módulo:

O meio 

ambiente e as 

unidades de 

conservação.

Palestra; Atividades 

em grupo; Exibição 

de vídeos seguido de 

debate; Dinâmicas; Saída 

de campo.

Ofi cina de reciclagem. 

Projetor de vídeo 

multimeios; 

DVD com o vídeo 

“A história das 

coisas” e “o lixo 

extraordinário”; 

Material 

reciclável.
H

Transformar produtos de descarte em 

objetos úteis.

A

Reduzir, reutilizar e reciclar bens e 

produtos materiais; atuar como agentes 

ativos da PNEA.

C

Compreender o contexto histórico do 

território; compreender o contexto 

cultural local e sua diversidade.
2º Módulo:

O Marajó.

Mesa redonda; Debates; 

Atividades em grupo; 

Apresentações culturais; 

Saída de campo; 

Dinâmicas.

Ofi cina de artesanato. 

Projetor de vídeo 

multimeios; Textos 

base sobre cultura 

regional; Materiais 

de madeira e 

cerâmica para 

artesanato.

H

Transformar recursos naturais 

em instrumentos artísticos e de 

comunicação.

A
Valorizar a cultura local; valorizar a 

identidade Marajoara.

C

Conhecer a história da cidade de Soure; 

Entender como se deu a ocupação humana 

desse território. 
3º Módulo:

Histórias de 

Soure.

Mesa redonda; Debates; 

Atividades em grupo; 

Apresentações culturais; 

Dinâmicas.

Ofi cina de danças e 
músicas típicas. 

Projetor de vídeo 

multimeios; 

Aparelho de som; 

Instrumentos 

musicais.

H
Expressar a história da cidade por meio de 

danças e músicas típicas.

A
Valorizar a cultura e a história local; 

fortalecer a identidade Soureana. 

Tabela I – Projeto Jovens Protagonistas da Reserva Extrativista Marinha de Soure contendo temas dos módulos, 

objetivos de aprendizagem, e competências, habilidades e atitudes estimuladas nos encontros – proposta com 

dez módulos: (siglas: C = conhecimentos, H = habilidades e A = atitudes)

Exemplo prático de execução de um módulo nos moldes do Projeto Jovens 
Protagonistas / Verde Perto Educação
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS
PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS

MATERIAL 

DE ENSINO-

APRENDIZAGEM

C

Conhecer a história das comunidades da 

Resex; entender os porquês da ocupação 

daqueles locais específi cos; Compreender 
como se deu o processo de criação da 

Resex Marinha de Soure.

4º Módulo:

A história 

da Reserva 

Extrativista 

Marinha de 

Soure e de suas 

comunidades.

Mesa redonda; Palestra; 

Debates; Atividades 

em grupo; Entrevistas; 

Dinâmicas.

Ofi cina de poesia. 

Projetor de vídeo 

multimeios; Lápis; 

Papel com pauta.H
Contar a história dos avós por meio da 

linguagem poética.

A

Aumentar a participação jovem na 

organização das comunidades; valorizar a 

história dos pais e avós.

C

Ecologia de mangues; O papel dos 

manguezais nos ecossistemas marinhos; 

A importância dos manguezais para os 

pescadores.

5º Módulo:

O mangue.

Palestra; Exibição 

de documentários; 

Debates; Saída de campo; 

Dinâmicas.

Ofi cina de pintura e 
desenho.

Projetor de vídeo 

multimeios; Papel 

sulfite; Lápis 

de cor; Giz de 

cera; DVD com 

documentário 

sobre “O Marajó”; 

Papel metro; 

Tinta atóxica; 

Madeiras para 

pintar; Tecidos 

para pintar. 

H
Representar os manguezais por meio de 

pinturas e desenhos.

A

Preservar os manguezais; divulgar 

amplamente a importância dos mangues 

para as pessoas.

C

Diferenciar os tipos de pesca; entender 

os ciclos de vida dos peixes; relacionar 

a criação da Resex com as tradições 

pesqueiras das comunidades.
6º Módulo:

A Pesca na 

Resex.

Palestra; Mesa redonda; 

Debate; Saída de campo; 

Dinâmicas.

Ofi cina de artes de 
pesca.

Projetor de vídeo 

multimeios; 

Apetrechos de 

Pesca.

H

Diferenciar os tipos de apetrechos de 

pesca; Saber utilizar diferentes tipos de 

arte de pesca.

A

Buscar a pesca sustentável; respeitar a 

vida marinha; evitar a sobre pesca das 

espécies.

Tabela I – Projeto Jovens Protagonistas da Reserva Extrativista Marinha de Soure contendo temas dos módulos, 

objetivos de aprendizagem, e competências, habilidades e atitudes estimuladas nos encontros – proposta com 

dez módulos: (siglas: C = conhecimentos, H = habilidades e A = atitudes) continuação da Tabela 1.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDOS
PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS

MATERIAL 

DE ENSINO-

APRENDIZAGEM

C

Entender o conceito de biodiversidade; 

reconhecer a riqueza biológica de sua 

localidade. 

7º Módulo:

Os animais da 

reserva.

Palestra; Observação de 

organismos em campo; 

Debates; Dinâmicas; 

Estudo de texto.

Ofi cina de vídeos e fotos 
da diversidade biológica 

marajoara.

Projetor de vídeo 

multimeios; 

Texto técnico 

sobre diversidade 

biológica; DVD 

com fotos e 

documentários 

sobre a 

biodiversidade 

marajoara.

H
Perceber diferenças entre organismos 

silvestres e entre ecossistemas. 

A

Valorizar a biodiversidade da região; encarar 

a biodiversidade como possibilidade de vida 

profi ssional e de melhoria da qualidade de 
vida na Resex. 

C

Adquirir noções de prevenção de doenças 

e planejamento familiar; conhecer melhor 

os métodos contraceptivos; entender os 

efeitos físicos e psicológicos das drogas.

8º Módulo:

Saúde: drogas e 

planejamento 

familiar.

Palestra; Dinâmicas; 

Debates.

Ofi cina de teatro. 

Projetor de vídeo 

multimeios; 

Material 

cenográfi co. 
H

Expressar por meio da representação 

cênica e da linguagem teatral.

A
Exercer a higiene pessoal e participar da 

higiene da comunidade. 

C
Compreender os instrumentos de gestão 

participativa. 9º Módulo:

Instrumentos 

de gestão 

da Reserva 

Extrativista.

Palestra; Teatro 

representando reunião 

de conselho; Estudo de 

texto; Dinâmicas.

Ofi cina de teatro de 
fantoches.

Projetor de vídeo 

multimeios; Texto 

didático sobre 

ferramentas de 

gestão; Cola; 

Garrafas Pet; Fita 

adesiva; Tinta 

atóxica.

H

Saber se expressar em reuniões de 

conselho; manejar os instrumentos legais 

da gestão de UC.

A
Participar da gestão das UC; Acompanhar 

as reuniões de conselho.

C

Entender os funcionamentos de 

associações, cooperativas e ONGs e do 

movimento social organizado.

10º Módulo:

Lideranças - O 

protagonismo 

juvenil na 

gestão do 

patrimônio 

natural da 

Resex Marinha 

de Soure.

Mesa redonda; 

Exibição de vídeo; EDG; 

Elaboração de projetos 

para captação de 

recursos.

 Ofi cina de Esportes.

Projetor de vídeo 

multimeios; 

Roteiro do EDG; 

DVD com vídeo 

sobre exemplos 

de organizações 

sociais bem 

sucedidas.

Identifi car perfi s e características de 
líderes.

A

Exercer o protagonismo juvenil nas ações 

de gestão ambiental da região e nas ações 

comunitárias.

Continuação da Tabela 1

H

C
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HORA ATIVIDADE METODOLOGIA MEDIADOR

 08:30 Abertura

Informes: 

• Retomada do projeto; 

• Apresentação da programação do modulo; apresentação da 

equipe; 

• Refl exão sobre os problemas do modulo 7; 
• Apresentação avaliação do “eu” feita no modulo 7; 

• Defi nição de Acordos para modulo 8; 
• Defi nição de equipes de apoio modulo 8; 
• Explicações sobre atividade intermódulo e necessidade de 

inscrição.

Moderador / 

facilitador.

09:00
Dinâmica: A fauna 

do Marajó

Os jovens serão convidados a lembrar de todos os animais que 

vivem na área da Resex. Distribuir tarjetas onde cada um escreve 

o nome do bicho e cola em um mural. Conforme os grupos 

taxonômicos forem sendo abordados ao longo do encontro, 

a equipe retornará ao mural para ver quais animais eles já 

conheciam e quais foram abordados e não haviam sido levantados 

pelos jovens. O mural será completado com a lista dos animais 

abordados e não levantados previamente por eles em tarjetas de 

cor diferente. 

Equipe 

pedagógica.

09:40 Palestra Insetos
Pesquisador / 

professor.

10:40 Lanche

11:00

Prática - Insetos 

e aracnídeos 

e visitação 

ao espaço de 

exposições 

sobre mamíferos 

aquáticos. 

Os participantes serão divididos em 2 grupos. 1 grupo participará 

de visita guiada ao espaço de exposições sobre mamíferos 

aquáticos e o outro grupo fará trabalho de observação dos 

exemplares de insetos e aracnídeos em lupa. Os grupos deverão 

se alternar nas atividades para que todos passem pelos dois 

espaços. 

Equipe 

pedagógica.

11:30 Palestra Peixes, tubarões e raias.
Pesquisador / 

professor.

12:20 Prática - Peixes Observação de exemplares de peixes na lupa.
Equipe 

pedagógica.

12:40 Almoço 

Tabela II – Estrutura de um dos módulos, com dois dias de duração, do Projeto Jovens Protagonistas da Reserva 

Extrativista Marinha de Soure, contendo programação e atividades:

1 
di

a
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Refl exão sobre os problemas do modulo 7; 

Defi nição de Acordos para modulo 8; 
Defi nição de equipes de apoio modulo 8; 

HORA ATIVIDADE METODOLOGIA MEDIADOR

14:00 Palestra Répteis
Pesquisador / 

professor.

15:00
Prática - Peixes e 

repteis

Observação dos exemplares de peixes e répteis. Exposição de 

animais conservados. 

Pesquisador / 

professor.

16:00 Palestra Mamíferos de médio e grande porte.
Pesquisador / 

professor.

17:00
Mostra de vídeos 

e fotos
Vídeos e fotos: Mamíferos médio e grande porte.

Equipe 

pedagógica.

17:30 Encerramento
Avaliação do dia; lançamento da campanha “Entregue sua 

baladeira”; lanche de encerramento.

Moderador / 

facilitador.

08:30 Abertura Retomando o dia anterior.
Moderador / 

facilitador.

09:00 Palestra Cetáceos
Pesquisador / 

professor.

09:40
Mostra de vídeos 

e fotos
Vídeos e Fotos: Cetáceos.

Equipe 

pedagógica.

10:20 Lanche  

10:40 Palestra Sirênios
Pesquisador / 

professor.

11:40
Mostra de vídeos 

e fotos
Vídeos e fotos: Sirênios.

Equipe 

pedagógica.

12:30 Almoço 

14:00 Palestra
Apresentação Legislação Fauna e reforço da campanha 

“entregue sua baladeira”.

Pesquisador / 

professor.

14:30
Atividade em 

grupo

Os participantes serão divididos em grupos de no máximo 5 pessoas. 

Cada grupo receberá um texto apresentando de forma geral uma 

espécie ameaçada da fauna brasileira que possui ocorrência na 

região da Resex Soure. Os grupos deverão ler o texto e responder 

as seguintes perguntas: Onde essa espécie aparece na Resex Soure? 

Quais as principais ameaças que a espécie sofre na região da Resex 

Soure? Quais medidas podem ser tomadas para melhorar o estado de 

conservação da espécie? Os participantes deverão também fazer um 

desenho da espécie, retratando suas principais características. Todos 

os grupos deverão apresentar o resultado do trabalho.

Equipe 

pedagógica.

1 
di

a
14

 d
e 

ju
n

Continuação da Tabela 2

Jovens Aprendizes_NOVO.indd   29 30/01/2018   14:47:18



30

HORA ATIVIDADE METODOLOGIA MEDIADOR

15:30

Dinâmica - 

Resgate de fauna 

aquática

Dividir grupos que irão colocar em prática os 

procedimentos de resgate de mamíferos aquáticos e 

tartarugas encalhados vivos e mortos. O objetivo é por 

em prática o que foi aprendido na palestra, lembrando 

das características peculiares a cada grupo. 

Equipe 

pedagógica.

16:30

Avaliação do 

Encontro: 

Dinâmica do Bom-

Regular-Ruim

No estilo da dinâmica de “morto-vivo”, o moderador 

colocará os pontos de avaliação. Quem achar que foi “Bom” 

deve fi car de pé; quem achar que foi “regular” deve fi car 
sentado; quem achar que foi “Ruim” deve abaixar. Pontos à 
serem avaliados: 1. Palestra, fi lme e trabalho em grupo (parte 
teórica); 2. Trabalho de campo; 3. Logística (alimentação, 
transporte, local da atividade); 4. Minha participação no 
módulo; 5. Participação dos jovens no módulo. A cada ponto 
avaliado o grupo deverá ser estimulado a falar sobre sua 

avaliação. 

Moderador / 

facilitador.

17:00 Próximos passos

Planejando os próximos passos do projeto: data e 

local do próximo módulo; reforço da campanha 

“entregue sua baladeira” e dos procedimentos de 

seleção e convite para a atividade intermodulo do 

projeto.

Moderador / 

facilitador.

17:30 Encerramento Música e lanche  

  As tabelas apresentadas acima são fruto das reuniões de planejamento realizadas com os diferentes parceiros 

e atores envolvidos no Projeto, seguindo as orientações contidas no passo a passo. Porém, durante o processo 

pode haver adequações, conforme necessidade e oportunidade, que transformar ordem, temas e até mesmo 

objetivos previamente trabalhados.

Por isso, é desejável que na metade do processo formativo haja uma reunião de avaliação do caminho 

percorrido com os jovens seguida de um refi namento para o que ainda será trabalhado até o fi nal do processo 

formativo.

Tabela II – Estrutura de um dos módulos, com dois dias de duração, do Projeto Jovens Protagonistas da Reserva 

Extrativista Marinha de Soure, contendo programação e atividades: Continuação da Tabela 2

14
 d

e 
ju

n
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As atividades intermódulos e sua importância no fomento ao protagonismo

Porque é importante?

Um dos momentos que devem ser bem trabalhados no processo de estímulo ao protagonismo é o intervalo 

existente entre dois encontros de jovens. Após um encontro, os jovens retornam a suas comunidades e é 

importante que mantenham conexão com o processo, para não haver dispersão de energia. Sugere-se que a 

equipe de coordenação do projeto prepare um conjunto de ações a serem realizadas pelos jovens nos intervalos 

entre dois encontros, as missões intermódulos.

Essas atividades devem ganhar complexidade à medida que o grupo de jovens amadureça ao longo do 

processo formativo. O ideal é que as missões estejam relacionadas com os módulos realizados previamente ou 

com o módulo que ocorrerá em sequência.

Como fazer?

Como exemplo, no início do processo caso tenha sido realizada uma ofi cina de desenho, os jovens podem 
receber a missão de criar desenhos que possam representar o grupo, um logotipo. Esses desenhos são levados ao 

módulo seguinte, onde ocorre uma eleição entre os participantes sobre o desenho que representará o grupo.

Com a evolução do grupo outras missões vão sendo repassadas, como participação em reuniões de conselho 

com realização de anotações, levantamento de informações sobre a situação da educação nas comunidades, 

repasse das discussões de um determinado tema aos moradores das comunidades que não foram ao encontro, e 

assim por diante.

A equipe de coordenação do projeto deve se dedicar a construir boas missões. Além disso, sugere-se que 

na abertura dos módulos sejam feitos resgates e apresentações dos jovens sobre a realização das missões 

passadas. Essas atividades estimulam o protagonismo e a participação com autonomia dos jovens nas questões 

comunitárias e de gestão.

Como avaliar?

No início de cada novo módulo, o coordenador pedagógico – facilitador / moderador – revisita o que ocorreu 

no modulo anterior, rememorando temas teóricos, ofi cinas e demais acontecidos do encontro, conferindo 
coesão ao processo. Essa rememoração pode ser realizada em uma grande conversa em roda entre todos os 

participantes do encontro.

Aproveitando o momento o moderador traz as missões para a roda e os jovens são convidados a apresentar 

o que criaram, realizara, vivenciaram. Apresentando os produtos e resultados concretos das missões e relatando 

como foi a execução de cada uma delas. Isso, além de conferir continuidade processual dentro do projeto, 

3
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funciona como maio um espaço de treinamento de apresentação em público e de participação em debates e 

rodas de conversa.

Que resultados pretende-se obter?

O aumento, gradativo, da execução das missões por parte dos jovens. Inicialmente poucos irão realizar 

os combinados, mas à medida que o grupo amadurece as missões passam a ser realizadas pela maioria dos 

envolvidos no projeto. 

Acompanhar o avanço na realização das missões intermódulos e acompanhar a evolução do grupo e de sua 

organização e protagonismo. 

 Manutenção do fi o lógico processual – resgate dos temas trabalhados nos 
módulos passados e projeção dos módulos futuros

Porque é importante?

Além das discussões sobre as missões intermódulos nas aberturas dos módulos, também é muito importante 

que haja o resgate dos temas já trabalhados durante o projeto no começo de cada encontro. Essa ação visa 

conectar todos os momentos do projeto e dar coesão processo educativo. 

Como fazer?

Esse papel é do moderador do processo que revisita o que já foi vivido e conecta com o que será trabalhado no 

módulo que se inicia e como os módulos que ainda virão. É um momento necessário para dar caráter processual 

a formação e evitar que o projeto se torne uma sequência de ações isoladas. 

Como avaliar?

Por meio de apresentação / exibição dos produtos gerados no encontro anterior, dos temas que foram 

discutidos (que podem estar em tarjetas com palavras chave sobre o assunto teórico do modulo passado). Essa 

exibição de produtos das ofi cinas, mais dos temas abordados no encontro anterior, confere a continuidade e 
amarra o fi o lógico do processo pedagógico. Deve ser realizado na abertura do encontro em uma grande reunião 
conduzida pelo facilitador / moderador dos módulos.

Que resultados pretende-se obter?

A conexão clara entre cada um dos diferentes módulos dentro do processo formativo que são o conjunto 

dos diferentes módulos. Os encontros funcionam de forma independente, mas fazem parte do processo maior 

que é o conjunto de encontros. Essas reuniões de resgate dos temas passados tem a meta de reafi rmar e 
clarifi car essa conexão.

4
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 Sugestões de atividades e de formas de se trabalhar o PJP: 

Abaixo apresentamos algumas possibilidades de temas que foram trabalhados com linguagens de apoio, nos 

moldes apresentados nesta proposta metodológica:

• Conselho por meio de teatro – Nesse módulo o funcionamento do conselho gestor é tratado, com suas 

normativas e com a base conceitual da escada de participação social sendo utilizada. Após os momentos 

teóricos, os jovens são separados em grupos onde cada grupo representa uma comunidade de uma dada 

UC. Após essa separação, simulamos teatralmente o funcionamento do conselho gestor. Da seleção do 

conselheiro dentro da comunidade, passando pela defi nição de pautas da reunião culminando com a 
representação de uma reunião formal do conselho gestor. 

• Contextualização ambiental por meio de desenho – Nesse módulo, de introdução, discute-se temas 

como sustentabilidade, transformações ambientais vivenciadas nas últimas décadas, a criação de UC 

como estratégia de enfrentamento dos desafi os da perda de biomas e biodiversidade e a crise ambiental 
contemporânea. Como ferramenta de apoio a ofi cina de desenho faz com que os jovens, após receberem 
técnicas de um instrutor de desenhos, possam representar as discussões abordadas nas palestras e debates 

em forma pictórica. São criados tanto desenhos individuais, onde os jovens podem representar conceitos 

como sustentabilidade, degradação ambiental ou estratégias para conservação da biodiversidade, como 

desenhos coletivos, onde grupos de jovens representam as transformações ambientais vividas em suas 

comunidades e os desejos de ambiente equilibrado que o grupo possui. Os desenhos em grupo têm ainda 

a vantagem de fomentar debates e discussões sobre o meio ambiente, após os debates teóricos, nos 

grupos de jovens e sem moderação de adultos. Isso enriquece a apropriação de conteúdos e a capacidade 

de diálogo, debate e produção coletiva entre os participantes.

• Formação e histórico da UC por meio de ferramentas de comunicação – Nesse módulo os jovens podem 

escutar os moradores mais velhos de suas comunidades e transformar essas informações em um registro 

histórico. Para tanto ferramentas adequadas estão na comunicação social. Os jovens podem aprender 

técnicas de fi lmagem, de realização de entrevistas, de construção de jornais mural, de fotografi as. 
Essas técnicas servem para capturar a linha do tempo de transformações das comunidades e tendem a 

facilitar a realização das entrevistas com os moradores mais antigos, onde os jovens tem a oportunidade 

de capturar outros tempos, a partir dos relatos de quem os viveu e naquela localidade especifi ca. Em um 
segundo momento os jovens são provocados a conectar as informações levantadas junto aos mais velhos 

com as informações históricas contidas nos livros e documentos.

Essas são algumas das possibilidades. Os três módulos de exemplo apresentados sucintamente acima foram 

demandas de grupos de jovens de diferentes UCs e já foram realizados. A proposta de apresentá-los é para mostrar 

a pessoas que vão replicar o projeto como temas teóricos demandados pelos jovens podem ser trabalhados, 
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com criatividade, utilizando as mais variadas linguagens de forma efi ciente e didática, e ainda oferecendo 
instrumentalização extra em outras técnicas e linguagens que extrapolam os temas teóricos abordados. 

 Avaliação dos módulos e avaliação do projeto

Porque é importante?

Para que o moderador / facilitador perceba como os jovens vivenciaram cada um dos diferentes momentos 

de um dado encontro, e possa melhorar no encontro seguinte o que deixou a desejar na visão dos jovens, repetir 

o que os jovens gostaram e se apropriar de sugestões dos jovens para tornar o processo mais efi ciente e agradável 
aos jovens, facilitando assim o processo de ensino aprendizagem.

Como fazer?

O processo de avaliação do Projeto se dá de forma continuada e é realizado em três momentos.

1. Ao fi nal de cada encontro é feita uma avaliação do módulo. Pode ser oral ou escrita, contando com todos 
os participantes do encontro, incluindo palestrantes, monitores e equipe gestora. A meta é levantar 

os pontos positivos e os pontos negativos do encontro. Além disso é momento adequado para levantar 

sugestões de coisas que podem ser inclusas no módulo seguinte. 

2. Após a avaliação coletiva do módulo, ocorre uma avaliação da equipe organizadora, incluindo os 

palestrantes e instrutores do módulo, onde são relatadas as percepções de cada um da equipe referentes 

à apreensão dos conteúdos, difi culdades de transmissão dos assuntos e temas que foram mais facilmente 
absorvidos. Além disso, todos os produtos gerados ao longo dos encontros são arquivados pela equipe 

coordenadora do projeto e se transformam em informação arquivada sobre a evolução cognitiva 

dos participantes do projeto. Esses produtos demonstram o que foi apreendido do ponto de vista de 

conteúdos.

3. Logo ao fi nal dos módulos previstos para a primeira etapa do projeto, todos os produtos gerados ao 
longo do processo são avaliados em sequência, pela coordenação, para a realização do panorama mais 

amplo de ganho cognitivo de cada um dos participantes. Esse material torna-se fonte de informação 

da evolução de aprendizagem dos jovens e é transformado em relatório fi nal do projeto. Além dessa 
avaliação de apropriação de conteúdos, é realizado o acompanhamento do grau de adesão e coesão 

do grupo, avaliando se esse conjunto de participantes da ação educativa efetivamente se tornou um 

grupo de jovens. Outro ponto avaliado é a mudança na atuação dos jovens do projeto nas atividades 

comunitárias, das entidades representativas e ou na gestão da UC.

4. Após o fi nal do projeto, uns meses depois, sugere-se verifi car se ocorreu continuidade de ações e 
desdobramentos. Papel dos analistas ambientais. Devem acompanhar o que os jovens têm feito, se 

criaram projetos novos, se aderiram às Associações de moradores, se passaram a frequentar as reuniões 
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de Conselho, se utilizam outras ferramentas de gestão participativa, se passaram a colaborar de alguma 

forma na gestão da UC, se passaram a assumir cargos de direção e quaisquer outros indicativos de 

assunção de responsabilidades de lideranças. Além disso o analista pode quantifi car o número de jovens 
que passaram a atuar de forma protagonista e comparar com os que não seguiram na ação protagonista, 

a fi m de se ter um painel de efi ciência do PJP na mudança do comportamento deles e em seu nível de 
participação.

Outros aspectos a serem observados são:

• Relação do grupo de jovens com os movimentos sociais organizados;

• As mudanças da participação dos jovens nas ações de gestão do território;

• Os efeitos do projeto na relação entre órgão gestor e comunidades;

• A presença de representantes da juventude nos conselhos gestores;

• Atuação do grupo de jovens em busca de políticas públicas e demais ações que visam a melhoria da 

qualidade de vida das comunidades;

• Voluntariado;

• Organização de eventos realizadas pelos próprios jovens;

• Desenvolvimento de projetos de continuidades.

Que resultados pretende-se obter?

Um retrato de cada encontro sobre o que foi positivo e o que deixou a desejar. Esse conjunto de avaliações 

permite uma visão de todo sobre o projeto e facilita a avaliação do processo educativo como um todo ao fi nal 
da formação. 
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IMPLEMENTAÇÃO DA ETAPA II DO PROJETO

Porque é importante?

Após a realização da primeira etapa do projeto, com a formação do grupo e a realização de um conjunto pré 

determinado de módulos temáticos, é desejável realizar uma avaliação do desenvolvimento dos jovens, junto a 

eles, e pensar linhas de ação de continuidade para o grupo constituído.

A continuidade visa manter a postura protagonista dos jovens em prol da gestão de seus territórios. Nessa 

etapa o órgão gestor atua como apoiador do grupo de jovens e deixa de conduzir diretamente o processo, como 

se deu na etapa I.

Se possível for, é estratégico reunir em um encontro de imersão de dois a três dias com os jovens que tenha 

demonstrado maior capacidade de liderança dentro do grupo que passou pela primeira etapa. Esses jovens 

com perfi l de liderança são então provocados a revisitar toda a trajetória do grupo e a pensar os caminhos de 
continuidade.

A ideia de trazer um grupo reduzido visa colocar os jovens mais cientes do papel de liderar e ser ponto focal 

de ações planejadas de médio e longo prazo que demanda trabalho em equipe.

A proposta de construção da etapa II é apresentada abaixo.

Como fazer?

 2.1 Levantamento de novas demandas do grupo de jovens e de temas de interesse que 
não foram trabalhados na etapa 1

Na reunião de construção da etapa II, os jovens participantes selecionados são primeiramente convidados 

a trazer o que foi realizado ao longo da etapa I. Rememorando módulo a módulo, elencando os ganhos de 

conhecimento, atitudes, habilidades e competências adquiridos durante o processo. Além disso são provocados 

a trazer outros ganhos que o projeto proporcionou como intercâmbios, aumento do protagonismo nas ações 

comunitárias e da UC e quaisquer outros ganhos percebidos pelos próprios jovens.

A avaliação pode ser guiada por questões como as seguintes, além dos comentários a serem levantados sobre 

os ganhos de cada módulo:

• Qual o resultado você avalia que o projeto trouxe para você?

• Qual o resultado você avalia que o projeto trouxe para sua unidade de conservação?

• O que os jovens poderiam ter feito para o projeto alcançar melhores resultados?

Após esse resgate, os jovens são provocados a levantar temas, desafi os, possibilidades e linhas de ação que 
seriam de seus interesses para continuidade da iniciativa. Essa chuva de ideias deve abarcar todas as demandas 
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surgidas. De discussão sobre mais momentos formativos, passando por ações práticas que podem ser conduzidas 

pela juventude como ciclos de palestras em escolas sobre UC, ou acompanhamento do monitoramento da 

biodiversidade entre outras possibilidades. 

Ao ser realizado esse grande levantamento de possíveis linhas de ação, em seguida os jovens devem defi nir 
prioridades.

 2.2 Defi nição de prioridades

O processo de defi nição de prioridades, a partir das linhas de ação levantadas coletivamente, é fundamental 
para o estabelecimento do cronograma de atividades e para a defi nição de responsáveis e pontos focais para 
execução das ações.

Sugere-se que não sejam defi nidas mais do que três linhas de ação para um ano de atividades. Normalmente 
os grupos não são tão grandes e nem tem tanta autonomia, pelo menos na etapa II, para tocaram muitas frentes 

concomitantemente. Lembrando que na etapa II os gestores das UCs, as associações de moradores/produtores e 

as demais instituições importantes na condução da primeira etapa, passam a ser apoiadores das atividades que 

são conduzidas, organizadas e avaliadas pelos próprios jovens.

Como exemplo de linhas de ação priorizadas por um grupo para a etapa II podemos citar o projeto de 

continuidade dos grupos de jovens do Baixo Juruá e de Tefé.

Na Resex do Baixo Juruá os jovens defi niram três principais linhas: a) apoiar o dia a dia da Associação dos 
Trabalhadores Rurais de Juruá (ASTRUJ) realizando tarefas de escritório e participando da organização das 

atividades; b) auxiliar na contabilidade da venda dos peixes manejados, ação muito útil para os pescadores 

que viram os jovens organizar de forma mais efi ciente o balanço contábil da produção durante as feiras de 
comercialização; c) realizar ciclo de palestras nas escolas de Juruá apresentando o que é a Resex do Baixo Juruá 

e sua importância para o município. Essas palestras foram construídas e ministradas pelos próprios jovens 

protagonistas.

Em Tefé as linhas de ação priorizadas foram: a) fortalecer a campanha Amigos da Flona de Tefé, de divulgação 

da importância da Flona para os municípios de Tefé e Alvarães, contendo apresentações em rádio e ciclo de 

palestras em escolas; b) buscar as melhorias na qualidade da educação dentro da Flona, com acionamento dos 

ministérios públicos estadual e federal contra a prefeitura de Alvarães que não oferecia condições mínimas para 

a educação nas comunidades, seja em problemas de estrutura física e falta de materiais, seja por ausência de 

professores muitas vezes.

Essas linhas de ação foram conduzidas pelos dois grupos que hoje já estão na quarta etapa do projeto em suas 

unidades de conservação.

3.3 Identifi cação de apoiadores

Com a defi nição das prioridades, do cronograma de atividades e dos responsáveis por cada uma das atividades 
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a serem desenvolvidas nas diferentes linhas de ação, é importante a realização de levantamento de apoiadores 

específi cos para cada uma delas. 

Por exemplo, os jovens protagonistas do Rio Unini defi niram que uma das linhas de ação que gostariam de 
realizar era o fortalecimento do artesanato e a participação dos jovens nessa atividade. A Resex do Rio Unini 

comercializa talos de arumã e alguns cipós com a Associação dos Artesãos de Novo Airão (AANA). Os jovens 

perceberam (e buscaram) que o apoio dessa Associação seria estratégico pois além da venda de matérias primas, 

a AANA poderia comercializar os artesanatos produzidos no Unini em sua sede no município de Novo Airão e 

poderiam oferecer cursos de refi namento para comercialização dos produtos criados no Unini. Essa parceria 
acabou sendo formalizada e os jovens do Unini se aproximaram da AANA.

Para cada linha de ação uma instituição, empresa ou mesmo pessoa pode servir de apoiador. Essa prospecção 

e estabelecimento de parceria deve ser realizada após as defi nições das linhas de ação e deve ser incluída no 
cronograma de atividades a etapa II do Projeto, sendo uma importante ação de protagonismo juvenil e de 

assunção de responsabilidades por parte dos jovens.

 3.4 Elaboração de um plano de ação com um ano de atividades com estabelecimento de 
prazos e de responsabilidades para realização das atividades (matriz de planejamento)

O plano de ação das etapas posteriores à primeira fase do projeto deve ser pensado ano a ano. Assim, ao fi nal 
de cada ano de continuidade avaliamos e elaboramos a etapa subsequente do projeto. 

Como avaliar?

Por meio da qualidade e da exequibilidade do plano de ação o moderador facilitador pode avaliar se o que 

foi construído vai ou não ser efetivo. É importante considerar o grau de governança do grupo de jovens frente 

o que foi elaborado coletivamente.

Que resultados pretende-se obter?

Um plano de ação com um conjunto específi co de atividades, de responsabilidades e de prazos. 
Preferencialmente com um ano de duração.
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