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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O Plano de Trabalho II do Projeto REMA visa atender o processo de licenciamento 
ambiental das atividades de exploração e produção de petróleo e gás no Campo de Frade. O 
período de atividades aqui previstas perfaz ao todo 24 meses, do mês de julho de 2014 a junho 
de 2016. 

A Chevron Brasil é a realizadora, e a AECOM é a consultoria contratada para a execução 
do Projeto REMA desde seu primeiro Plano de Trabalho. 
A implementação do projeto, iniciada em novembro de 2012, e ainda em desenvolvimento, 
contemplou cerca de 15 jovens de ambos os sexos, entre 16 e 24 anos, provenientes de 
comunidades pesqueiras artesanais ou ligados à pesca artesanal, nos municípios de Cabo Frio 
(RJ), Macaé (RJ), São João da Barra (RJ), São Francisco de Itabapoana (RJ) e Itapemirim 
(ES). 
 No período de março de 2013 a junho de 2014, o sujeito da ação educativa do Projeto 
REMA dedicou-se, através ciclo I ao ciclo IV, ao resgate, fortalecimento e sistematização dos 
saberes populares, em diálogo com os conteúdos referentes aos pressupostos teóricos da 
Educação no Processo de Gestão Ambiental Pública; licenciamento ambiental de petróleo e gás; 
políticas públicas e mecanismos de controle social.   

Para este Plano de Trabalho II, o desafio é atingir o objetivo geral do projeto REMA: “(...) 
organização comunitária para a participação na Gestão Ambiental, no âmbito do Licenciamento 
Ambiental”.  

Com isso, os objetivos específicos que dirigem o Projeto REMA requerem um complexo 
planejamento de atividades variadas. Além das atividades formativas (oficinas), há momentos 
de organização das ações coletivas (ensaios) e momentos para a intervenção na comunidade 
(Fóruns REMA). A fim de garantir o alinhamento dessas distintas atividades, todas foram 
articuladas em quatro ciclos (do V ao VIII). Observa-se que, simultaneamente aos ciclos, serão 
executadas oficinas de nivelamento em Macaé e São João da Barra. Essas oficinas serão 
condicionantes para os jovens egressos em 2014 continuarem nas atividades dos demais ciclos. 
Para uma visualização geral dos objetivos específicos e as ações correspondentes, veja a tabela 
1. 

 
TABELA 1: objetivos específicos, ciclos e oficinas correspondentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CICLO e Oficinas 
1: Promover a experimentação de ações coletivas. CICLO V 
2: Fomentar a elaboração do Projeto de Intervenção 
Socioambiental na Comunidade. 

CICLO VI 

3: Estruturar o Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade.  

CICLO VII 

4: Executar o Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade. 

CICLO VIII 

5: Fortalecer e nivelar os grupos de Macaé e São João da Barra. Seis oficinas de nivelamento 
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Para promover uma dinâmica de diálogo constante entre os jovens e a comunidade, o 

Projeto REMA incorpora neste Plano de Trabalho II técnicas de teatro como recursos 
pedagógicos, pois estes permitirão desenvolver um processo dialógico que alia o 
entendimento que os jovens fazem sobre os interesses comunitários com a compreensão da 
comunidade de que esses jovens estão trabalhando seus interesses. 

Nos ciclos V e VI, o exercício do teatro visa estimular os jovens para mobilizar (provocar) 
a comunidade para as discussões públicas de interesse comunitário. Nessa dinâmica dialógica, 
de encontro comunitário, o sujeito da ação educativa consolidará os objetivos sociais do 
coletivo de jovens, simultaneamente à concepção do projeto de intervenção na comunidade. 
Ainda como resultado desses ciclos, tem-se o Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade, com seu Plano de Trabalho (orçamento e cronograma) definido.  

Quando aprovados os Projetos de Intervenção Socioambiental na Comunidade pela 
Chevron e IBAMA, os jovens iniciarão sua implementação nos Ciclos VII e VIII. Esses ciclos 
visam, respectivamente, estruturar fisicamente os projetos e executar efetivamente as 
atividades previstas.  

Em Macaé e São João da Barra as oficinas de nivelamento derivam dos Ciclos I, II e III do 
Plano de Trabalho I. Os egressos em 2014 compreenderão o contexto do Projeto REMA e os 
conceitos que fundamentam a educação ambiental no âmbito do licenciamento de petróleo e 
gás. Por fim, os itens subsequentes e seu anexos detalham as ações previstas e seus objetivos 
para os próximos 24 meses, conforme a Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA Nº 01/10.  

 
2. RECORTE ESPACIAL 

 
A área de influência do Campo de Frade relativa ao meio socioeconômico foi delimitada a 

partir dos municípios onde foi identificada a interferência do empreendimento na atividade 
pesqueira artesanal, dos municípios que recebem royalties da produção de petróleo e dos 
municípios que sediam, em terra, a base de apoio operacional à atividade.  

Considerando a interposição com a atividade pesqueira artesanal realizada na área de 
localização das unidades operacionais no Campo de Frade, optou-se por iniciar o projeto 
contemplando as comunidades dos municípios cuja frota pesqueira atua, potencialmente ou 
comprovadamente, na região do Campo de Frade. Esse primeiro grupo é formado pelas 
comunidades localizadas nos municípios de Cabo Frio, Macaé, São João da Barra e São 
Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro; e Itapemirim, no Espírito Santo, contemplando, 
portanto, os Programas de Educação Ambiental da Bacia de Campos (PEA-BC) e da Bacia do 
Espírito Santo (PEA-ES). 

As comunidades dos municípios incluídos na área de influência em razão do recebimento 
de royalties, Campos dos Goytacazes (RJ) e Presidente Kennedy (ES), e o município de 
Niterói (RJ), que sedia a base de apoio, formarão o segundo grupo a ser contemplado pelas 
ações do Projeto REMA em momento a ser avaliado juntamente com o Órgão Ambiental. 
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Nesse contexto, o primeiro e o segundo grupo de comunidades dos municípios contemplados 
estão apresentados na Tabela 2. O anexo I apresenta o mapa da área de influência. 
 

TABELA 2 – Comunidades pesqueiras contempladas no Projeto REMA 
Município Comunidade pesqueira 

Primeiro grupo 
Itapemirim Itaipava 
São Francisco de Itabapoana Barra de Itabapoana 
São João da Barra Atafona 
Macaé Barra de Macaé 
Cabo Frio Centro 

Segundo grupo 
Presidente Kennedy Praia de Marobá 
Campos dos Goytacazes Farol de São Tomé 
Niterói Centro, Jurujuba e Ilha da Conceição. 
 

 
3. PÚBLICO DEFINIDO 

 
De acordo com as orientações pedagógicas do IBAMA (IBAMA, 2005), os Projetos de 

Educação Ambiental devem contemplar grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade 
socioambiental, direta ou indiretamente atingidos pelos impactos da atividade licenciada, 
sejam estes difusos ou não, e com menor poder de representação política. 

Esses grupos são os sujeitos do processo educativo no âmbito da proposta de Educação no 
Processo de Gestão Ambiental Pública, uma vez que se encontram desprovidos de acesso às 
decisões sobre a destinação de uso e apropriação dos bens ambientais, sendo, portanto, 
constantemente expropriados destes e subordinados aos processos políticos decisórios e no 
acesso aos bens sociais produzidos.  

No EIA elaborado para a atividade, com vistas ao licenciamento do Sistema de Produção e 
Escoamento do Campo de Frade, foi identificado que os impactos relativos ao meio 
socioeconômico incidem sobre duas atividades: a pesca e o turismo. Considerando as 
condições diferenciadas de vulnerabilidade das atividades afetadas, pode-se afirmar que o 
setor pesqueiro artesanal representa o grupo social que é sujeito prioritário nas ações, uma vez 
que suas condições objetivas de vida (da própria reprodução social como um todo, modos de 
vida, trabalho, satisfação de suas necessidades e formas de produzir) encontram-se 
diretamente afetadas pelas decisões referentes ao licenciamento ambiental da atividade em 
questão. 
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Na análise dos diagnósticos pretéritos realizados por outras empresas do setor 1 e no 
levantamento executado em campo com as lideranças locais, foi possível perceber a 
preocupação dos interlocutores com a qualificação técnica dos filhos de pescadores e dos 
jovens em geral, com o crescente consumo de entorpecentes e envolvimento desses jovens 
com o tráfico de drogas, com a falta de emprego e de oportunidades econômicas. Foi relatado, 
ainda, que os jovens são atraídos para trabalhos temporários na construção civil e ficam 
desempregados e desmotivados após o seu término.  

Foi esse contexto que direcionou a escolha dos jovens, com relação direta ou indireta com 
a pesca artesanal, como público prioritário para as ações educativas.  

Os jovens da Bacia de Campos, filhos ou familiares de pescadores, são caracterizados 
como pertencentes às populações tradicionais do litoral fluminense, uma vez que “ainda se 
mantêm, a seu modo, ligados a valores e às formas de vida característicos dessas populações” 
(PAIOLA & TOMANIK, 2002). 

Contudo, a desvalorização socioeconômica da atividade pesqueira e os conflitos 
socioambientais nos quais essa atividade se insere interferem negativamente na possibilidade 
de reprodução social dos modos de vida desses grupos, influenciando o reconhecimento social 
dessa profissão e, consequentemente, a identificação da pesca artesanal como possibilidade de 
trabalho para esses jovens.  

Nesse sentido, o PEA REMA tem como perfil do seu público-alvo os jovens na faixa de 16 
a 24 anos, componentes do grupo 1.  

No PEA REMA, o gênero feminino predomina com 60%. E 74% dos jovens estão na faixa 
etária entre 16 e 24 anos. Quanto ao vínculo desses jovens com a pesca artesanal, 70% 
manifestou ter relação direta.  

O perfil do público ingresso no PEA REMA foi descrito no 2º Relatório de Implementação 
do PEA REMA, protocolado na CGPEG/IBAMA, com a Carta EP-SSMA 02/14, e são essas 
informações que respaldam as descrições abaixo. 

Em síntese, o sujeito da ação educativa do PEA REMA é o sujeito histórico situado em 
comunidades pesqueiras tradicionais e ou comunidades urbanizadas, cuja base familiar 
constitui-se de trabalhadores da pesca artesanal. Esse sujeito histórico, atualmente entre 16 e 
24 anos, vive o conflito da aprendizagem escolar e a sabedoria tradicional, prevalecendo à 
educação formal em detrimento do saber tradicional. Ele vivencia um deslocamento das 
referências, não mais os avós e os pais são transmissores de conhecimento, mas agora a 
“escola” tem o papel da aprendizagem.  
  

                                                 
1 Diagnóstico participativo da CGG do Brasil; Validação do banco de projetos CGG/HABTEC/OGX; Diagnóstico Participativo do Programa 
de Educação Ambiental na Bacia de Campos/PETROBRAS. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Delimitado na “Linha de Ação A” da Nota Técnica CGPEG/DILIC/IBAMA n° 01/10, e de 
acordo com o público definido, o objetivo geral do Projeto REMA é desenvolver processos 
formativos com jovens ligados às comunidades pesqueiras, visando sua organização 
comunitária para a participação na Gestão Ambiental, no âmbito do Licenciamento 
Ambiental. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Objetivo 1: Promover a experimentação de ações coletivas. 
Objetivo 2: Fomentar a elaboração do Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade. 
Objetivo 3: Estruturar o Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade.  
Objetivo 4: Executar o Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade. 
Objetivo 5: Fortalecer e nivelar os grupos de Macaé e São João da Barra. 
 
5. MEOTODOLOGIA CONSOLIDADA 

 
A fundamentação teórica que alicerça as atividades e recursos aqui previstos está 

disponível no anexo II.  
Nesse item estão descritos os Recursos Humanos; Recursos Pedagógicos e de Integração, e 

uma descrição panorâmica do desenvolvimento de cada ciclo e das oficinas de nivelamento. O 
detalhamento das atividades formativas (oficinas) está no anexo II, com seus objetivos e 
conteúdos programáticos.  

 
RECURSOS HUMANOS 

 
 Coordenação Geral (01): responsável pela execução do Plano de Trabalho; gestão da 

equipe técnica e operacional; Gestão do cronograma físico financeiro; ponto focal para a 
comunicação entre a Chevron e a equipe técnica AECOM. Profissional que elaborou o 
Plano de Trabalho I revisão 05 e Plano de Trabalho II.  

 Coordenador Técnico (01): coordenação e orientação da equipe técnica do Projeto 
REMA; responsável pela articulação e integração de toda a equipe, permanente e 
consultoria; gestão da agenda de campo; elaboração de relatórios e respostas aos 
pareceres. Ponto focal para a comunicação entre a Chevron e a equipe técnica AECOM. 
Profissional que elaborou o Plano de Trabalho II.  

 Coordenadoras de Campo (02): acompanhamento e supervisão in loco da execução das 
oficinas previstas; articulando e integrando a equipe de campo para atuarem de forma 
complementar. Responsável pela manutenção do diálogo e proximidade com as parcerias 
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locais, sendo a referência institucional local do projeto. Orienta e instrumentaliza o 
Educador Local.  

 Educadoras Locais (03): responsáveis pela condução das oficinas de todos os ciclos, o 
Educador Local tem como principal objetivo fortalecer estabelecer o vínculo pedagógico 
com o público-alvo. 

 Articuladores Locais (05): Jovem formado no primeiro ano de Projeto REMA (2013). A 
função é mobilizar e manter a participação e o engajamento do público-alvo, bem como 
operar os procedimentos e rotinas necessários para a manutenção da organização dos 
Espaços REMA.  

 Consultoria Especializada: serão acionados profissionais fora do quadro técnico efetivo 
AECOM para atividades diversificadas, como: a) Capacitação da equipe; b) Produção do 
conteúdo do material de apoio; d) Atuação em campo, principalmente nos ensaios das 
performances teatrais.  

 
RECURSOS PEDAGÓGICOS E DE INTEGRAÇÃO  

 
 Espaço REMA: Espaço físico onde foi construído o “cenário pedagógico”. É o local onde 

realiza-se as atividades formativas. O Espaço REMA funciona de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, possibilitando o acesso às ferramentas de comunicação utilizadas no 
projeto e de pesquisas (previstas e espontâneas). O local registra e preserva todo o 
conhecimento produzido no processo de formação, consolidando-se como uma referência 
de acervo e fonte de pesquisa. O espaço está adequado segundo os requisitos de 
acessibilidade: equipamentos eletrônicos, como computadores com acesso livre à internet, 
mobiliário de auditório, armários e demais ferramentas de trabalho.  

 Parapapá: material de apoio impresso. Os conteúdos serão divididos entre os conteúdos 
previamente definidos (conceitos situações-limite, atos-limite e inédito-viável); Projetos 
de Sociedade, Projetos de Estado e Projeto de Coletivo, modelos de organizações 
coletivas; História, motivação e guias para trabalhar com o Teatro Fórum), e os conteúdos 
elaborados pelos grupos (matriz de impactos, problemas, conflitos e potencialidades).  

 Infomapa: Recurso digital. Os Infomapas são ferramentas pedagógicas que estimulam os 
jovens para elaborar a sistematizar os dados levantados sobre o território e, 
principalmente, contribuir para a interpretação dessas informações2. Os mapas cruzam 
informações levantadas e inseridas pelos sujeitos da ação educativa. A intenção do 
Infomapa é facilitar a elaboração de uma análise integrada das informações. A leitura 
espacializada dos dados colabora para uma interpretação integrada e contribuirá para a 
tomada de decisões sobre as propostas de intervenção dos projetos.  

                                                 
2 Mapas enviados à CGPEG/IBAMA no 2º Relatório de Implementação do Projeto, que estão disponibilizados para visualização pública no 
site do Projeto REMA.  
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 Portal REMA3: Recurso digital que reúne todos os demais recursos e conteúdos, tanto os 
previamente definidos quanto os definidos com os grupos. O Portal REMA permite 
ampliar as fontes de pesquisa e expandir o universo de possibilidades de comunicação, 
diversificando e reunindo os conteúdos peculiares de cada comunidade e entre elas. O 
Portal é atualizado pela educadora local e articulador local.  

 

6. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REMA 
 

Considerando que o plano de trabalho I termina em junho de 2014, mês de férias escolares 
para os jovens do Projeto REMA, as atividades começarão na segunda quinzena de julho, com 
uma reunião de planejamento e esclarecimento. Depois dessa reunião, começam os ciclos.  

O Ciclo V será executado de julho a dezembro de 2014, concomitante às oficinas de 
nivelamento em Macaé e São João da Barra. O Ciclo VI será executado de fevereiro a julho 
de 2015; o ciclo VII, de agosto a dezembro de 2015, e o Ciclo VIII de março a junho de 2016. 
No item Cronograma Físico-Financeiro, a distribuição temporal será melhor visualizada. 

Em todos os ciclos estão previstas atividades de Teatro Fórum como estratégia de 
engajamento, para que os jovens possam compartilhar na comunidade as propostas de ações e 
projetos, bem como informações sobre a execução. Dessa forma, neste Plano de Trabalho II, 
diferentemente do anterior, os ciclos comportam momentos diversificados. Além das 
atividades formativas (oficinas), há momentos de organização das ações coletivas (ensaios) e 
momentos para a intervenção na comunidade (Fóruns REMA).  

A seguir, uma descrição de cada atividade que compõem os ciclos e, na sequência, uma 
descrição panorâmica do desenvolvimento de cada ciclo. 

Oficinas – estão organizadas em encontros quinzenais. Em todos os ciclos, serão 
executadas seis oficinas de 4 horas. As oficinas serão realizadas em horários fixos e no 
Espaço REMA. Com exceção da oficina 34 de cada ciclo, que serão atividades em grupo de 
trabalho e individuais, em horários a serem agendados de acordo com a disponibilidade de 
cada jovem. Poderão ser realizadas no Espaço REMA ou fora dele. Os recursos envolvidos na 
execução das oficinas são os Coordenadores de Campo, Educadora Local e Articuladora 
Local, que além de utilizarem dinâmicas pedagógicas, aplicam os materiais de apoio definidos 
nesse projeto, o Parapapá e o Infomapa. Com as atividades de teatro acontecendo em paralelo, 
esta habilidade interiorizada pelos jovens e, futuramente, será requisitado nas oficinas, 
principalmente nos estudos de caso.  

 

                                                 
3 www.projetorema.net  
4 No Anexo III – descrição das Atividades, pode-se identificar, a partir dos objetivos previstos para as 
oficinas 3 de cada ciclo, que as atividades contemplam trabalhos de pesquisa e sistematização. 

http://www.projetorema.net/
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Nos ciclos V e VI, as oficinas estão formatadas para introdução de conceitos e a 
exploração temática: com atividades de pesquisa em campo, na internet e informações 
fornecidas no Parapapá. As dinâmicas de trabalho buscarão a reflexão e elaboração teórica. 
Nesse processo de projeção conceitual, as oficinas proporcionarão situações específicas para 
que os jovens reflitam o que é estar nesse grupo e o que é o compromisso com esse coletivo e 
com a comunidade. 

Nos Ciclos VII e VIII, as oficinas terão formato de instrução técnica e operacional, e os 
primeiros espaços de tomada de decisão do coletivo. Nessas oficinas serão apresentadas 
ferramentas de planejamento e gestão de projetos. E, também, serão os espaços e momentos 
de mediação dos conflitos para a tomada de decisão coletiva. 

Ensaios – os ensaios são encontros de até 2h. Estão planejados para acontecerem no 
Espaço REMA em encontros quinzenais, em dias e horários fixos, sempre alternados com as 
semanas de oficina. A agenda será montada de acordo com a disponibilidade dos jovens. A 
equipe técnica poderá realizar até oito ensaios por ciclo, dependendo da necessidade dos 
grupos. As atividades serão conduzidas com responsabilidades revezadas entre Coordenadora 
de Campo e Educadora Local. Nesses ensaios serão elaboradas as cenas de intervenção, que 
são performances teatrais com duração de 10 a 20 minutos para serem apresentadas nos 
Fóruns REMA. Nos ensaios, além de trabalhar a dramaturgia do cotidiano, explorar as 
fantasias e anseios dos jovens, estes comportarão discussões complementares iniciadas nas 
oficinas. Dessa forma, o processo de elaboração dos roteiros das cenas de intervenção é mais 
um artificio para processo de codificação-decodificação.  

Fóruns REMA: serão fóruns comunitários. É a última atividade de cada ciclo, ou seja, após 
a oficina 6. Está prevista carga horária de até 2h por fórum, e a equipe técnica está com 
agenda para a realização de até quatro fóruns por município, que fica dependendo da 
disponibilidade dos jovens. Os fóruns podem acontecer nos Espaços REMA, mas os jovens 
serão estimulados a buscar outros locais, a fim de circular a atividade. Os responsáveis pelo 
suporte aos jovens na realização do Fórum são Coordenadora de Campo, Educadora local e 
Articuladora Local. Em um primeiro momento, a realização do fórum será um exercício 
experimental para discutir os interesses comunitários com a comunidade. Dessa forma, o fato 
de planejar e mobilizar a comunidade para se reunir e debater suas questões caracteriza-se 
como uma primeira ação coletiva de intervenção. Portanto, esse plano de trabalho está 
atravessado por atividades coletivas, intensificando o sentido de coletivo e a compreensão de 
interesses comuns entre os jovens. Os fóruns contribuirão com a definição do Projeto de 
Intervenção Socioambiental na Comunidade e, posteriormente, serão espaços de 
monitoramento da execução. 

Encontro Regional: está prevista a realização de um encontro regional que acontecerá no 
ciclo VI. Esse encontro será de 2 dias, com carga horária de 16h.  

 
Desenvolvimento dos Ciclos: para visualizar a estrutura cíclica que articula as distintas 

atividades citadas, segue a figura 1. 
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FIGURA 1: Esquema dos Ciclos V, VII e VIII  
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Considerando a especificidade do Ciclo VI, a figura 2 apresenta o esquema diferenciado: 
 
FIGURA 2: Esquema do Ciclo VI 
 

 
A dinâmica de trabalho e os resultados esperados em cada um dos ciclos está descrito a 

seguir.  
 Ciclo V – Promover a experimentação de ações coletivas: 
 

O resultado esperado nesse ciclo é a definição das Ações de Enfrentamento e diálogo com 
a comunidade.  

A partir das questões socioambientais identificadas no Ciclo IV, os jovens refletirão sobre 
o processo grupal em que estão inseridos e pesquisarão com maior profundidade as questões 
socioambientais proeminentes em sua comunidade, com o apoio de elementos teóricos que 
serão introduzidos durante as oficinas. Na problematização que propõe a equipe técnica do 
REMA, os jovens refletirão sobre as questões socioambientais em sua realidade imediata 
(situação-limite) e sintetizarão um Cenário Futuro (inédito viável). Nesse processo de 
decodificação das questões ambientais que cria o Cenário Futuro, emergem as Ações de 
Enfrentamento (atos-limites), que serão as ações e atitudes identificadas pelos jovens como 
necessárias para viabilizar o Cenário Futuro.  
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Após a construção desse Cenário Futuro, os jovens construirão o roteiro das cenas de 

intervenção. Neste ciclo o propósito do Fórum REMA é sensibilizar a comunidade para o fato 
de que um cenário futuro pode ser viabilizado com a superação das situações-limite. Quando 
as cenas de intervenção convocarem os participantes do Fórum REMA para pensar as saídas e 
soluções necessárias para superar as situações-limite, os jovens proponentes da intervenção 
visualizarão quais as ações seriam mais coerentes e viáveis dentro de sua comunidade.  

Portanto, o processo de elaboração de um Cenário Futuro será a fonte de identificações das 
Ações de Enfrentamento (atos-limite) e, a partir disso, os jovens terão elementos para elaborar 
o Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade, com elementos compartilhados e 
legitimado junto à comunidade. 

 
 Ciclo VI – Fomentar a elaboração do Projeto de Intervenção Socioambiental na 

Comunidade. 
 
Os resultados esperados neste ciclo são: Construção detalhada do Plano de trabalho do 

Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade e definição dos objetivos e modelo de 
organização do grupo de trabalho para o desenvolvimento do projeto de intervenção. 

O Cenário Futuro vislumbrado pela comunidade no Fórum REMA no Ciclo V trará para 
este Ciclo VI as Ações de Enfrentamento, ou seja, atitudes necessárias para trabalhar as 
mudanças e proporcionar o futuro desejado. A fim de amparar o processo de elaboração e 
síntese das Ações de Enfrentamento em um Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade, a equipe técnica do REMA abordará nas oficinas conteúdos que problematizem 
o que é um Projeto de Sociedade e um Projeto de Estado. Esse apoio teórico contribuirá para 
compreender a dimensão do público nas políticas públicas. Com a finalidade de garantir o 
recorte institucional pertinente ao projeto que será elaborado, a equipe técnica apresentará nas 
oficinas as premissas para a Elaboração do Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade no âmbito do licenciamento de P&G e orientará na construção do plano de 
trabalho do Projeto de Intervenção. Neste Parapapá estará listado o perfil dos projetos 
cabíveis ao contexto, bem como o limite máximo de custo para a execução do projeto, no 
valor de R$ 30.000,00, para ser desembolsado em um período de 12 meses. 

Neste ciclo, as atividades aliam o processo de concepção do Projeto de Intervenção 
Socioambiental na Comunidade com a definição de organização do coletivo que atua na 
comunidade. A intenção é fornecer aos jovens elementos e condições para organizar a 
institucionalidade de seu coletivo na medida de suas disponibilidades. Assim, espera-se que 
neste ciclo os jovens elaborem um nome para identificar e representar o seu coletivo e seu 
projeto de futuro, bem como sua institucionalidade (coletivo informal, associação etc.). 

Com o objetivo de integrar os jovens dos distintos municípios e validar os projetos 
elaborados em cada qual, será realizado após a oficina VI.05 o segundo Encontro Regional 
dos jovens participantes do projeto REMA. Esse encontro tem a finalidade de encontrar 
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conexões entre os projetos, buscando a integração destes na configuração de uma rede. Será 
proposta aos jovens a organização de grupos de trabalho para apresentação dos projetos ou 
das ações em linhas temáticas. Esses temas do encontro regional buscarão a integração 
simbólica entre os jovens dos distintos municípios, bem como permitirão entender as 
similaridades e particularidades de cada projeto. Nesse encontro haverá também um festival 
de Teatro Fórum, com a finalidade de fortalecer as práticas teatrais nos municípios e 
intensificar o processo de integração entre os projetos. 

Após o Encontro Regional, os jovens revisarão seus Projetos e Plano de Trabalho para 
apresentar à sua comunidade e, desta vez, convocando a participação da comunidade para 
encenar suas responsabilidades na execução do Projeto de Intervenção Socioambiental na 
comunidade.  

 
 Ciclo VII – Estruturar o Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade 
 

O resultado esperado neste ciclo é que a estruturação física e de recursos humanos do 

Projeto de Intervenção esteja concluída.  

 

Com o Plano de Trabalho atualizado após as considerações da comunidade nos Fóruns 

REMA no Ciclo VI, bem como, após a aprovação do projeto pelo órgão ambiental e da empresa 

Chevron, este Ciclo inicia com a implementação do Projeto de Intervenção Socioambiental na 

Comunidade, com foco na estruturação do mesmo. 

A equipe técnica conduzirá as oficinas com a intenção de estruturar a equipe de trabalho 

dos jovens (coletivo), refletir sobre a estrutura conceitual do projeto, pesquisar e sistematizar 

informações complementares, trabalhar a previsão de atividades individuais para cada item do 

projeto, desenvolver os instrumentos e mecanismos de gestão e operação, e ainda, identificar 

(fornecedores) e viabilizar (encomendar e receber) os equipamentos, materiais, e demais 

demandas estruturais necessárias para a execução do Projeto de Intervenção Comunitária. Neste 

momento, serão identificadas as primeiras fragilidades do coletivo. 

Portanto, além de consolidar o Plano de Trabalho com a definição dos cargos e 

atribuições, neste Ciclo as atividades dos jovens e suas atribuições começam a se materializar 

na aquisição de equipamento, materiais e outras demandas estruturantes. 

Assim como nos ciclos anteriores, todo o desenvolvimento dos jovens durante o Ciclo VII 

será relatado e discutido com a comunidade no Fórum REMA. Neste, serão apresentadas 

também as dificuldades, para que a comunidade possa além de monitorar, contribuir com a 

identificação de novas Ações de Enfrentamento. 
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 Ciclo VIII - Implantar o Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade 
 

O resultado esperado é o desenvolvimento das atividades previstas no Plano de Trabalho 

do Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade. E um Plano de Capacitação para a 

formação continuada dos jovens com vistas ao desenvolvimento dos compromissos assumidos 

no Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade. 

Com a estruturação do Projeto concluída, e as contribuições nos Fóruns REMA do ciclo 

VII incorporadas no Plano de Trabalho, os jovens atualizarão as atividades previstas na 

execução do projeto.  

Para esse ciclo, o coletivo que elaborou e assumiu a responsabilidade pela execução do 

projeto estará com uma rotina de trabalho instituída, de acordo com o plano de trabalho 

realizado em cada coletivo, com atividades que podem ser realizadas no Espaço REMA ou não. 

E no momento em que serão exigidas ações perenes e compromissos frequentes, os jovens 

vivenciarão os primeiros conflitos grupais.  

Portanto, neste ciclo, as oficinas previstas, além de garantir suporte às demandas técnicas 

e de infraestrutura emergenciais, além de monitoramento da execução dos projetos, estão 

municiadas com o material de apoio Parapapá com informações e instrumentos que facilitam o 

processo de gestão coletiva. Quanto aos aspectos técnicos, estes serão detalhadamente avaliados 

pelo próprio sujeito da ação educativa, com a finalidade de elaborar um programa de 

capacitação que possa nivelar e agregar os conhecimentos necessários aos jovens para 

desempenharem suas atribuições assumidas no projeto.  

Concluindo, as oficinas previstas para este ciclo desenharão as demandas de capacitação e 

suporte para o grupo nos próximos anos.  

A realização dos quatro ciclos acima citados promoverão 208 horas de atividades em 24 

meses. Para ilustrar a carga horária, veja tabela a seguir. 

 

TABELA 3: Carga horária por ciclo 
CICLO CARGA HORÁRIA 

CICLO V 48 

CICLO VI 64 

CICLO VII 48 

CICLO VIII 48 



 
 

Março/2014 Revisão 00 15/21 

 

 

Vale destacar que essa carga horária reflete a capacidade de execução da equipe do 

Projeto REMA, e que as horas executadas nos ensaios e fóruns dependem da disponibilidade do 

sujeito da ação educativa. Justifica-se que no Ciclo VI a carga horária PE seja maior, devido ao 

Encontro Regional que será realizado neste. 

Para fortalecer e nivelar os grupos de Macaé e São João da Barra (objetivo 5), serão 

realizadas oficinas com conteúdo dos Ciclos I, II e III. Essas oficinas estão denominadas como 

oficinas de nivelamento e serão realizadas entre os meses de julho e outubro de 2014. A 

realização das oficinas de nivelamento visa garantir o nivelamento dos jovens ingressos em 

2014, para que estes possam acompanhar o desenvolvimento dos Ciclos V, VI, VII e VIII.  

 

Os objetivos das oficinas de nivelamento são: 

 

 Oficina de Nivelamento 1 – Contextualizar o sujeito da ação educativa no licenciamento 
de Petróleo e Gás; Legitimar o sujeito da ação educativa como sujeito histórico.  
A equipe do projeto REMA utilizará dinâmicas e conteúdos aplicados no Ciclo I para o 
desenvolvimento dos objetivos citados. Nessa oficina, o jogo do licenciamento e os 
conteúdos do Parapapá para o Ciclo I situarão o sujeito da ação educativa. 

 Oficina de Nivelamento 2 – Valorizar a memória local; Fortalecer os vínculos simbólicos 
do sujeito da ação educativa com os elementos sociais da pesca artesanal. 
A roda de histórias e a utilização dos vídeos com relatos dos pescadores será mais uma 
vez aplicada para a elaboração dos temas geradores. 

 Oficina de Nivelamento 3 – Introduzir os conceitos de impacto, problemas, conflitos e 
potencialidades socioambientais. 
O Parapapá do Ciclo II e a matriz de impactos elaborados pela turma de 2013 serão 
utilizados para que o grupo atual possa compreender a aplicação dos conceitos 
consolidados no projeto REMA para a identificação de impactos, problemas, conflitos e 
potencialidades. 

 Oficina de Nivelamento 4 – Identificar os impactos da indústria do petróleo na 
perspectiva do impactado. 
A exploração temática servirá nesta oficina para que os jovens identifiquem, em sua 
perspectiva, quais são os impactos na indústria do petróleo na comunidade pesqueira e na 
pesca artesanal. Assim, os jovens ingressos em 2014 poderão colaborar, confirmando ou 
acrescento novos impactos no infomapa.  

 Oficina de Nivelamento 5 – Problematizar o paradigma de educação. 
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Trabalhando na mesma linha do ciclo III, esta oficina problematizará o conceito de 
educação que os jovens compartilham atualmente, para clarear os pressupostos e formato 
da educação ambiental praticada no PEA REMA. 

 Oficina de Nivelamento 6 – Elaborar o conceito de educação ambiental no licenciamento 
de petróleo e gás. 
Por fim, no último momento do percurso, os jovens serão estimulados a avaliar um caso 
concreto e refletir sobre o modelo de educação ambiental apropriado para o contexto em 
questão. 

 

No anexo III, as oficinas estão descritas de forma resumida, com objetivos e conteúdos 

programáticos. Os ensaios e o Fórum REMA serão planejados a partir da aprovação deste Plano 

de Trabalho II. 

 

7. METAS E INDICADORES 
 

No Plano de Trabalho I (revisão 5), a equipe técnica optou por aplicar um método de 

avaliação que contemplasse o processo de trabalho, ou seja, estava em voga uma avaliação 

processual qualitativa. Porém, a dificuldade em definir critérios não subjetivos para a aplicação 

de indicadores e índices qualitativos, a dificuldade de compartilhar a compreensão desses 

critérios e, ainda, a demanda de tempo em cada oficina para alimentar o instrumental de coleta 

de dados, revelaram para a equipe técnica um impasse metodológico. Para equalizar essas 

dificuldades nesse modelo, seria necessário um investimento substancial na revisão e 

desenvolvimento do método de avaliação processual.  

Considerando esses apontamentos, a equipe técnica do PEA REMA simplificou seus 

indicadores com maior aproximação dos objetivos e metas das atividades. 

Assim, a proposta de avaliação neste Plano de Trabalho II apresenta-se no monitoramento 

das metas e indicadores. E estes, por sua vez, indicam o cumprimento dos objetivos e seus 

resultados.  

Para desenvolver o monitoramento com foco no cumprimento dos objetivos, as metas e 

indicadores foram definidas por atividade. A unidade de avaliação é a mesma, como apresenta a 

tabela 4. 
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 TABELA 4: Metas e indicadores por oficina. 

METAS QUANTITATIVAS por 
ATIVIDADE 

METAS 
QUALITATIVAS por 

ATIVIDADE 

METAS 
QUALITATIVAS 

POR CICLO 

METAS 
QUANTITATIVAS POR 

CICLO 

Carga horária Participantes 
Conteúdos 

elaborados pelos 
jovens 

Conteúdos Participantes 

INDICADOR:  
C.H Executada 

INDICADOR: 
Número de 

jovens 
participantes 

INDICADOR: 
Conteúdos, 

informações, conceitos 
e declarações 

elaborados pelos 
jovens. 

INDICADOR: 
Conteúdos 
previstos 
aplicados 

INDICADOR: Número de 
jovens e comunitários 

participantes 

 

Os quantitativos e qualitativos de cada meta e indicadores em cada atividade estão 

diferenciados e detalhados no anexo IV – Metas e Indicadores, deste Plano de Trabalho.  

As metas de carga horária (metas quantitativa por atividade) e conteúdo (metas qualitativas 

por ciclo) estão voltadas para mensurar a capacidade de execução da equipe.  

 As metas de número de participantes (metas quantitativas por atividade) e conteúdos 

elaborados pelos jovens (metas qualitativas por atividade) estão diretamente vinculadas ao 

cumprimento dos objetivos, ou seja, colaboram para compreender se os resultados esperados 

foram alcançados. Esse formato proposto permitirá avaliação da participação dos jovens como 

grupo, pois, os ensaios e os fóruns comportam metas de participação que dependem de interesse 

dos jovens enquanto coletivo.  

Uma meta audaciosa e que merece destaque é a participação de 60 comunitários nos fóruns. 

Esse número que será apresentado é um indicador severo da efetividade da mobilização dos 

jovens e de suas propostas de debate. Ou seja, esse dado quantitativo indicará a qualidade da 

organização do coletivo que provocou o fórum e, ao mesmo tempo, sinalizará o quanto as 

propostas dos jovens são de fato, de interesse comunitário.  

Para complementar, em cada oficina será realizada uma avaliação oral, quando os jovens 

poderão comentar em poucos minutos: o que foi bom, o que foi ruim, o que precisa melhorar. 

Nessa avaliação estarão presentes informações sobre o desempenho pedagógico dos 

profissionais envolvidos, bem como o ambiente de trabalho.  

Para finalizar, neste sistema proposto, um monitoramento diferenciado por atividade 

permitirá avaliar separadamente os aspectos positivos e negativos, das atividades formativas 

(oficinas), da formação do grupo (ensaios e fóruns) e da resposta da comunidade aos convites 

do grupo que atua para seus interesses (fóruns).  
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8. ATIVIDADES PREVISTAS PARA A ATUALIZAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

As atividades de atualização do diagnóstico ocorrerão ao longo dos ciclos. A ferramenta 

para a sistematização dos dados e atualização do diagnóstico é o Infomapa. O Ciclo VII 

comporta as mesmas informações que os demais ciclos. Neste ciclo não estão previstas 

informações para atualização.  

 

Nos itens a seguir estão descritas as informações que serão atualizadas em cada ciclo. 

 

 Ciclo V: o Infomapa disponibilizará as informações sobre os 

impactos/problemas/conflitos/potencialidades com uma priorização de problemas 

(situações-limite). Ou seja, será apresentado o nível de urgência e repercussão dos 

problemas para representá-los com maior ou menor prioridade para a comunidade.  

 CICLO VI: Neste ciclo serão apresentadas as informações que descrevem o cenário 

futuro na perspectiva da comunidade.   

 CICLO VIII: Ao término deste ciclo os jovens estarão com um mapa contemplando 

todas as informações levantadas pelo PEA REMA até o momento. As informações 

estarão organizadas conforme a figura 3.  

 

FIGURA 3: Observatório das Intervenções da Comunidade 
Macro Impacto Impacto Agente 

Impactante Problema Conflito Potencialidade Demandas 
De intervenção 

Ações de 
Intervenção 

 
Desta forma, além da atualização do diagnóstico participativo, as contribuições elencadas 

visam incrementar as informações com demandas públicas e intervenções civis.   

 
9. PREVISÃO DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DAS PRÓXIMAS 
AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS 

 

Ao término do deste Plano de Trabalho II, os jovens estarão com a estrutura básica de seu 

Projeto de Intervenção definido, cabendo para os próximos anos à continuidade da 

implementação. 
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Portanto, estão previstas: 

a) Manutenção do Espaço REMA, disponibilizando recursos para pesquisas na internet, 

acesso ao acervo, reuniões etc.;  

b) Oficinas para monitorar os jovens durante a execução dos projetos de intervenção; 

c) Disponibilizar os recursos financeiros para a continuidade dos projetos. 

 

10. PERFIL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
 

Os profissionais envolvidos compõem a mesma equipe do projeto REMA que executou o 

Plano de Trabalho I (rev. 05). A equipe é multidisciplinar, formada por profissionais do corpo 

técnico da AECOM de diferentes áreas do conhecimento, como oceanografia, biologia, 

geografia, administração e sociologia (áreas notadamente relevantes para a compreensão 

integrada das questões enfrentadas pelo público-alvo no seu cotidiano), com experiência no 

método aqui proposto. Além do conhecimento consolidado sobre os municípios da área de 

influência do campo do Frade, a equipe tem bom contato com o público-alvo devido à 

implantação do projeto REMA.  

Individualmente, os profissionais acumularam bagagem pedagógica diversificada em 

experiências anteriores, como rede de ensino (formal), educação ambiental em contextos 

diferenciados, envolvimento com movimentos sociais e organizações de base, experiências 

pedagógicas vinculadas a museus e entidades filantrópicas. Essas experiências individuais, 

quando somadas à experiência AECOM, e oficinas de capacitação realizados no ano de 2013, 

confirmam condições técnicas para continuidade de suas atribuições, cada qual em seu cargo. 

No anexo V está o organograma da equipe técnica, bem como o perfil resumido e currículos.  

 

11. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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12. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 
 

 

________________________________________________ 

Edinei Garcia 

Psicólogo 

CTF - 5511786 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Thiago Vasquinho 

Biólogo 

CTF - 5801377 
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Planejar Agenda Reunião de Planejamento

Oficina V.01
Oficina V.02
Oficina V.03 
Oficina V.04
Oficina V.05
Oficina V.06
Ensaios T.F

Oficina VI.01
Oficina VI.02
Oficina VI.03
Oficina VI.04
Oficina VI.05

Encontro Regional
Oficina VI.06
Ensaios TF

Oficina VII.01
Oficina VII.02
Oficina VII.03
Oficina VII.04
Oficina VII.05
Oficina VII.06

Ensaios TF

Oficina VIII.01
Oficina VIII.02
Oficina VIII.03
Oficina VIII.04
Oficina VIII.05
Oficina VIII.06

Ensaios TF

Nivelamento 1
Nivelamento 2
Nivelamento 3
Nivelamento 4
Nivelamento 5
Nivelamento 6

Avaliação e Planejamento de Ciclo

Relatório Semestral 
Plano de Trabalho III
TOTAL - EXECUÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL

Macaé e São João da Barra

Cabo Frio, São francisco de Itabapoana e Itapemirim

Municípios contemplados

2 - Fomentar a 
elaboração do Projeto 

de Intervenção 
Socioambiental na 

Comunidade

3 - Estruturar o Projeto 
de Intervenção 

Socioambiental na 
Comunidade

 4-Executar o Projeto de 
Intervenção 

Socioambiental na 
Comunidade

Fórum REMA 

Fórum REMA 

5 - Fortalecer e nivelar 
os grupos de Macaé e 

São João da Barra. 

Fórum REMA 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A metodologia consolidada pela equipe do Projeto REMA fundamenta o processo 

pedagógico nas definições de “organização comunitária e ações coletivas1”, no âmbito do 

licenciamento de petróleo e gás. Neste contexto delimitado, foi admitido o conceito de 

educação ambiental segundo a Lei 9.795/99 que Institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, regulamentada pelo decreto 4.281/02, em seu artigo 1o: “Entende-se por educação 

ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade”.  

No Plano de Trabalho I (revisão 05) destacou-se que2: A identificação entre os sujeitos da 

ação educativa e seu contexto (território) é sine qua non para emergir a ação coletiva 

organizada, (...) faz-se necessário que estes construam uma identificação entre si, uma 

identificação mediada pela pesca artesanal... (...). 

E com esta finalidade foram conduzidos os Ciclos I, II, III e IV, o que permitiu situar o 

sujeito histórico a partir do seu modo de vida, como produzem, se organizam, geram memória 

e valores. E nesta perspectiva de sujeito histórico, o sujeito da ação educativa refletiu de 

forma crítica a gestão das políticas públicas nos territórios impactados pela cadeia produtiva 

do petróleo.  

As ações provocadas pelos temas geradores contém a possibilidade de desdobrar-se em 

outros temas, pois a decodificação contínua identifica, ou melhor, ilumina, aspectos antes 

desapercebidos, invisíveis porque estáticos, encobertos pela leitura de mundo conformada e 

adaptada. Portanto, permanecem como força motriz os processos de 

codificação/decodificação e a investigação temática3 no Plano de Trabalho II.  

Na teoria sociológica do conhecimento de Berger e Lukmann, a construção social da 

realidade e sua conservação estão sedimentados na tradição e institucionalizados pela história. 
                                                 
1 Definições apresentadas no item III – ANÁLISE, item 5. Metodologia consolidada, do Parecer Técnico desta 
CGPEG/DILIC/IBAMA No. 180/12.  
2 Carta SSMS  
3 Conceito de Freire, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. 
Seg. Parte – “Alfabetização e Conscientização” Pag. 18: “A codificação representa uma dimensão dada da realidade tal como 
vivem os indivíduos, e esta dimensão é proposta à sua análise num contexto diferente daquele no qual eles vivem. Assim a 
codificação transforma o que era uma maneira de viver num contexto real, num “objectum” no contexto teórico.” (...). “Em todas 
as fases de descodificação, os homens revelam sua visão de mundo. Conforme a maneira como eles veem o mundo e como 
abordam – de modo fatalista, estático, ou dinâmico – podem-se encontrar seus temas geradores.”   
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Com efeito, a intervenção na realidade objetiva, necessariamente, deve promover em seu 

percurso histórico processos de legitimação4. A teoria aponta 4 “etapas” de legitimação, porém, 

na leitura deste conceito no âmbito do Plano de Trabalho II, é conveniente trabalhar apenas com 

os mecanismos de “justificação” ou “explicação”. E isso, pois são esses mecanismos que 

operam os procedimentos nominativos. 

Este processo de legitimação requisita a formatação de atividades que procuram a 

intensificação dos encontro coletivos (entre os jovens) e a manifestação deste coletivo na cena 

comunitária.  

O componente que proporcionará um efeito catalizador neste pequeno período de grandes 

saltos é a encenação teatral. O REMA utilizará da linguagem artística teatral como meio para 

estimular os jovens na experimentação de ações de intervenção coletiva organizada em 

espaços públicos. Esta atividade artística torna-se uma intervenção coletiva na medida que sua 

execução demanda a rotina de um processo de formação grupal e a manifestação pública. Os 

ensaios, que exigirão o encontro frequente dos jovens para a elaboração dos roteiros e 

encenação das performances, intensificarão a convivência, construindo a interdependência, 

forjarão os laços, fortalecerão os vínculos e o compartilhamento de valores e sonhos. Este 

grupo, formado em seus encontros, fará sua exposição e aparição social como grupo, 

convocando a comunidade para participar de suas encenações, de sua proposta de realidade 

interpretada em sua dramaturgia. O palco desta manifestação artística serão os fóruns 

comunitários, aqui denominados como fóruns REMA. Ou seja, os jovens serão estimulados a 

elaborar e compartilhar com a comunidade as problemáticas públicas, e a partir das respostas 

dos comunitários, os jovens terão elementos para a elaboração do Projeto de Intervenção 

Socioambiental na Comunidade. E, nos mesmos espaços em que foram concebidas as ações e 

acordados os projetos, os comunitários poderão acompanhar a execução dos mesmos. 

As técnicas teatrais que serão utilizadas tem como base o Teatro do Oprimido, de Augusto 

Boal. Dentre as linhas de Teatro do Oprimido, a que mais se adéqua ao PEA REMA é o Teatro 

Fórum, que se constitui por: uma encenação baseada em fatos reais, na qual personagens 

oprimidos e opressores entram em conflito, de forma clara e objetiva, na defesa de seus desejos 

e interesses. No confronto, o oprimido fracassa e o público é estimulado, pelo Curinga (o 

                                                 
4 “A legitimação enquanto processo é melhor definida dizendo-se que se trata de uma objetivação de sentido de segunda 
ordem. A legitimação produz novos significados, que servem para integrar os significados já ligados a processos institucionais 
dispares.” (Berger, Lukmann, 126-127)  
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facilitador do Teatro do Oprimido), a entrar em cena, substituir o protagonista (o oprimido) e 

buscar alternativas para o problema encenado (Centro de Teatro do Oprimido, 2013). 

No Teatro Fórum o sujeito da ação educativa aparecerá socialmente, como sujeito coletivo e 

histórico, convocando sua comunidade para uma discussão ampliada. As intervenções teatrais, 

nos espaços de convivência das comunidades pesqueiras, fortalecerão o sentimento de coletivo, 

pois legitimarão a ação coletiva. Além de “explicar” para a comunidade o surgimento e o 

objetivo deste coletivo de jovens, as intervenções teatrais serão experiências que reunirão 

elementos, experiência e motivações para que o sujeito da ação educativa possa elaborar um 

projeto socioambiental coletivo de intervenção na comunidade. 

Quando se trata de arquitetar projetos comunitários umas das grandes dificuldades é a 

construção de um mundo utópico, de um horizonte ou projeção de futuro, pois, em geral, as 

populações vulneráveis estão em uma dinâmica do cotidiano que dificulta a elaboração de 

perspectivas a longo prazo. 

Por esta razão, os conceitos que fundamentarão a elaboração dos Projetos de Intervenção 

Socioambiental na Comunidade estão ancorados também na filosofia freireana. O conceito de 

situação-limite, como um problema que limita e cerceia os horizontes do sujeito social, 

subsidiará a reflexão acerca das questões socioambientais da localidade. O reconhecimento 

das situações que limitam os indivíduos é o ponto de partida para identificar quais atitudes e 

comportamentos serão necessários empreender enquanto coletivo.   

Quando o sujeito da ação educativa visualiza e nega a situação-limite, ele ilumina novos 

elementos que, ao serem identificados, apresentam-se como um inédito-viável. Assim, o 

processo de codificação e decodificação nega a realidade imediata (situação-limite) e desperta 

o sujeito para uma leitura ampliada de sua realidade.  

Tudo isso para destacar que a denominação das situações-limite e a decodificação das 

mesmas no inédito-viável despertará os jovens e a comunidade para vislumbrar novos 

cenários, novos horizontes, ampliados porque projetados para o futuro.   

A última composição desta operação cognoscitiva será a elaboração de quais seriam as 

implicações individuais e coletivas para viabilizar o inédito-viável. Destas implicações, 

associadas a uma leitura crítica dos papeis sociais, o sujeito da ação educativa identifica os 

atos-limite, ou seja, o que o sujeito histórico precisa fazer para viabilizar seu 

desenvolvimento, pessoal e comunitário.  Esta perspectiva de comunidade colabora para a 

denominação do que é o interesse comunitário.  A compreensão desta complexidade e do jogo 
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de forças fornecerá os objetivos e significados necessários para a elaboração dos projetos de 

intervenção.  

Concluído este percurso de legitimação, a equipe técnica iniciará o suporte técnico e 

operacional para a implementação (estruturação e execução) dos Projetos de Intervenção 

Socioambiental na Comunidade.  

Vale destacar que este será desenvolvido com um nível considerável de amadurecimento do 

grupo de jovens, com seus os papeis e funções repetidamente debatidos e acordados. Durante a 

execução do Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade os jovens estarão com seu 

coletivo definido e organizado para uma determinada finalidade. Desta prática que será 

vivenciada pelo sujeito da ação educativa, os obstáculos técnicos e conceituais de cada 

indivíduo surgirão nos conflitos e impasses do coletivo.   Isso exigirá uma reformulação do 

papel e atuação da equipe técnica. Em outras palavras, na implementação dos Projetos de 

Intervenção Socioambiental na Comunidade, a equipe técnica estará preparada para a mediação 

dos conflitos, e com oficinas para elaborar as demandas por formação e suporte técnicos a 

equipe executora do Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade. Por esta razão, as 

atividades da equipe técnica do REMA abordarão não apenas o monitoramento da execução do 

projeto, mas principalmente, o planejamento das capacitações e suporte para os coletivos de 

jovens.  

A fundamentação para o nivelamento dos grupos em Macaé e São João da Barra está 

ancorada na exploração temática através do processo de codificação-decodificação. Os jovens 

ingressos no ano de 2014 desenvolverão o mesmo percurso de construção simbólica e 

elaboração conceitual passado pelos jovens ingressos em 2013. Sendo que as atividades terão 

como foco situar o sujeito histórico, reforçar a compreensão sobre os impactos da indústria 

P&G e o contexto da educação ambiental no licenciamento ambiental de P&G.  
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* Nos municípios de Macaé e São João da Barra a oficina contempla a apresentação da proposta das oficinas de nivelamento, que abordarão os conteúdos 
referentes aos Ciclos I, II e III. Bem como, a proposta de agenda para realização das mesmas. 
 
  

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 

 OFICINA OBJETIVO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

REUNIÃO* de 
Planejamento Consolidar Agenda de oficinas e ensaios 

 Parapapá: Plano de Trabalho do Projeto 
REMA. 

 Objetivos Específicos; 
 Objetivos dos Ciclos V, VI, VII e VIII; 
 Descrição resumida das atividades. 

 Portal REMA: Previsão de Agenda 
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CICLO V – Promover a experimentação de ações coletivas. 
OFICINA OBJETIVO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

V.01 

Validar infomapa com questões socioambientais definidas no Ciclo 
IV e Encontro Regional. 
Introduzir o Teatro Fórum. 
Provocar a elaboração de temas (nomes) que reforcem a trajetória 
do grupo 

Infomapa: Impactos/problemas/conflitos x Políticas Públicas. O Teatro 
Fórum. 
História / Motivação / recurso de mobilização no REMA. 
  
História individuais vivenciadas no REMA. 

V.02 
Introduzir os conceito de situação-limite, inédito-viável, atos-limite. 
Orientar as atividades referentes a oficina V.03 

Parapapá: Conceito de situação-limite, inédito-viável, atos-limite. 
                 Estudo de caso 
Infomapa: matriz dos Impactos/problemas/conflitos x Políticas Públicas  

V.03 
Pesquisar e Sistematizar a partir dos questões socioambientais 
(situação-limite) o Cenário Futuro (inédito-viável) junto à 
comunidade 

Roteiro de pesquisa e sistematização. 
Infomapa: tutoriais para alimentar os mapas:  
                  Cenário hoje X Cenário Futuro 

V.04 

Aprofundar o debate sobre um inédito-viável sinalizado pela 
comunidade e os atos-limite implícitos no processo de construção 
deste Cenário Futuro. 
Sistematizar Ações de Enfrentamento (atos-limite) 

Infomapa - Cenário hoje X Cenário Futuro 
Infomapa - aplicativo para tomada de decisão Ações de Enfrentamento 
prioritárias.  

V.05 

Provocar a elaboração de temas que reforcem os projetos de 
futuro do grupo 
Problematizar o possível Cenário Futuro viabilizado pelas Ações 
de Enfrentamento definidas na oficina V.04. 

Matriz organizativa: ações de enfrentamento sistematizadas na oficina 
V.04  
Qual cenário futuro será viabilizado pelas ações? 

V.06 

Provocar a elaboração de objetivos que reforcem os projetos de 
futuro do grupo.  
Planejar Fórum Comunitário para debate sobre Cenários Futuros e 
Ações de Enfrentamento. 

Qual o Objetivo Comum deste grupo?  
(Temas que marcam a trajetória e projetam o futuro - oficinas V.01 e 
V.05) 
Ele será aberto para a comunidade? 
Parapapá: o que é um fórum comunitário? 
⦁Ferramentas para planejamento, execução e avaliação de Fóruns 
Comunitários. 
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CICLO VI – Fomentar a elaboração do Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade 

OFICINA OBJETIVO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

VI.01 
 
 

Atualizar matriz e infomapa com as Ações de Enfrentamento a partir 
da reação da comunidade durante os fóruns. 
Avaliar as cenas de intervenção 
Introduzir premissas para elaboração dos Projetos de Intervenção 
Socioambiental na Comunidade. 

Registro audiovisual dos Fóruns 
Histórias relatadas pelos jovens 
Infomapa: Ações de Enfrentamento e Cenário Futuro. 
Parapapá: Premissas de um Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade no âmbito do licenciamento de P&G; 

VI.02 
 

Constituir o coletivo para o desenvolvimento de Projetos de 
Intervenção Socioambiental na Comunidade. 
Elaborar diretrizes para a intervenção comunitária.  
Orientar as atividades referentes a oficina VI.03 

Parapapá: Conceitos: Projeto de Sociedade, Projeto de Estado e Políticas 
Públicas; 
Temas sintetizados nas oficinas V.01 e V.05 e objetivos definidos na 
oficina V.06 
Quem serão os responsáveis pela execução das Ações de Enfrentamento 

VI.03 
 

Elaborar escopo do Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade:  
Discutir níveis de implicação em um projeto de intervenção na 
comunidade 
Identificar as ações que demandam a participação ampliada da 
comunidade; 

Parapapá: Matriz organizativa  
Justificativa 
Objetivo 
Atividades  
    Ações 
    Responsáveis 

VI.04 

Elaborar Plano de Trabalho do Projeto de Intervenção 
Socioambiental na Comunidade 
Definir estrutura institucional (do coletivo) necessária para viabilizar o 
Projeto 
Definir equipamentos, ferramentas, instrumentos necessários para 
viabilizar o Projeto 

Parapapá: Modelo de Plano de Trabalho 
                Projetos e Ações: qual o tamanho do seu grupo?  

VI.05 
Consolidar Plano de Trabalho do Projeto de Intervenção 
Socioambiental na Comunidade  
Elaborar orçamento. 
Elaborar cronograma 

Parapapá: Modelo de Plano de Trabalho 
                  Matriz organizativa: cronograma / orçamento / resultados 
esperados 

VI.06 
Trocar experiência acerca dos Projetos de Intervenção 
Socioambiental na Comunidade. 
Identificar aderências e possibilidades de sinergia entre os projetos. 

Escopo dos 5 Projetos de Intervenção Socioambiental na Comunidade. 
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CICLO VII– Estruturar o Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade 

OFICINA OBJETIVO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

VII.01 
 

Revisar os conceitos: 
Incorporar no Plano de Trabalho do Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade 
as considerações da comunidade sinalizadas nos Fóruns. 
Avaliar as cenas de intervenção  
Iniciar atividades estruturantes 

Registro audiovisual dos Fóruns 
Histórias relatadas pelos jovens 
Plano de Trabalho consolidado na oficina VI.05 
 

VII.02 

Abordar aspectos de gestão: 
      Elaborar Organograma 
      Definir nomes para cargos e funções 
      Definir mecanismos e instrumentos de gestão 
      Estimular a organização individual orientada para o coletivo 

Matriz da estrutura institucional organizada na 
oficina VI.04 
Plano de Trabalho consolidado na oficina VII.01. 
Parapapá: Gestão do trabalho: modelo de Plano 
de Trabalho Individual 

VII.03 
 

Elaborar Plano de Trabalho Individual  
Sistematizar pesquisa de fornecedores e deliberar solicitação de compras.  

Cronograma de Atividades e cargos e atribuições 
individuais (oficina VII.02) 

VII.04 

Abordar aspectos operacionais: 
       Consolidar Cronograma Geral do projeto a partir do Plano de Trabalho Individual dos 
envolvidos. 
       Consolidar mecanismos e instrumentos operacionais. 
       Elaborar sistema de monitoramento 

Plano de Trabalho Individual 
Plano de Trabalho consolidado na oficina VII.01 
Plano de Ação para a fase de estruturação 
acordado na oficina VII.01 
Organograma elaborado na oficina VII.02 
 

VII.05 
 

Monitorar desenvolvimento das atividades 
Identificar dificuldades instrumentais e dificuldades circunstanciais 

Sistema de Monitoramento elaborado na oficina 
VII.04. 

  

VII.06 
Planejar Fórum Comunitário para compartilhar cronograma executado, e as dificuldades 
encontradas 

Resultados do Projeto de Intervenção 
Socioambiental na Comunidade 



 
 

Março/2014 Revisão 00 5/6 

 

 

CICLO VIII– Executar o Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade  

OFICINA OBJETIVO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

VIII.01 
 

Incorporar no Plano de Trabalho do Projeto de 
Intervenção Socioambiental na Comunidade as 
considerações da comunidade sinalizadas nos 
Fóruns. 
Avaliar as cenas de intervenção 

Registro audiovisual dos Fóruns 
Histórias relatadas pelos jovens 

VIII.02 
 

Elaborar Plano de Capacitação para execução do 
Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade   
      Identificar gargalos na gestão 
      Identificar barreiras técnicas 

Parapapa: Fluxo de processo do projeto 
                Avalie se sua reunião é produtiva 

VIII.03 
Elaborar Plano de Capacitação. Demandas 
individuais. 

Fluxograma com gargalos identificados 
Parapapá: Modelos de organização de demandas 

VIII.04 

Elaborar Plano de Capacitação para execução do 
Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade 

Demandas apresentadas pelos jovens 

VIII.05 

Monitorar desenvolvimento das atividades 
Consolidar Plano de Capacitação para execução 
do Projeto de Intervenção Socioambiental na 
Comunidade 

Sistema de Monitoramento elaborado na oficina VII.04. 
  

VIII.06 

Planejar Fórum Comunitário para compartilhar 
cronograma executado e previsão das próximas 
atividades (Plano de Trabalho III) 

Resultados do Projeto de Intervenção Socioambiental na Comunidade 
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OFICINAS DE NIVELAMENTO – FORTALECIMENTO DOS GRUPOS DE MACAÉ E SÃO JOÃO DA BARRA 
OFICINA OBJETIVO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O.N-01 
Contextualizar o sujeito da ação educativa no licenciamento 
de Petróleo e Gás 
Legitimar o sujeito da ação educativa como sujeito histórico. 

Parapapá Cap. I – Apresentação do Projeto REMA 
                       Cap. II – Vamos contar nossas próprias histórias; 
Histórias de vida individuais 

O.N-02 
Valorizar a memória local. 
Fortalecer os vínculos simbólicos do sujeito da ação 
educativa com os elementos sociais da pesca artesanal.  

Vídeo-relatos de pescadores dos municípios1. 
Temas Coletivos sintetizados (resultado da O.N-01). 

O.N-03 Introduzir os conceitos de impacto, problemas, conflitos e 
potencialidades socioambientais. 

Temas Geradores (resultado da O.N-02). 
Parapapá Cap. IV – Conceitos de impacto, problemas, conflitos e 
potencialidades socioambientais 
Infomapa – Mapa de Impactos   

O.N-04 Identificar os impactos da indústria do petróleo na perspectiva 
do impactado. 

Temas Geradores (resultado da O.N-02). 
Parapapá Cap. IV – Conceitos de impacto, problemas, conflitos e 
potencialidades socioambientais 
Infomapa – Mapa de Impactos   
Giscionário – denominações utilizadas na ferramenta de mapeamento 

O.N-05 Consolidar a atualização do Infomapa 
Problematizar o paradigma de Educação 

Infomapa – Mapa de Impactos 
Parapapá Cap. V – educação ambiental: do que estamos falando 

 

O.N-06 Elaborar o conceito de educação ambiental no licenciamento 
de petróleo e gás Parapapá Cap. V – educação ambiental: do que estamos falando 

 

                                                            
1 Vídeos produzidos pelo Museu da Pessoa sob demanda do Projeto REMA. São 05 vídeos de 3 minutos por municípios com relatos de pescadores artesanais. Os relatos 
abordam a reprodução da vida social na comunidade pesqueira, as mudanças na pesca por interferência da indústria do petróleo. Os vídeos editados estão conservados no 
Museu da Pessoa. Estes mesmos vídeos foram utilizados no âmbito do Plano de Trabalho I no Ciclo I (março a junho 2013) e servirão ao mesmo proposito: aproximar os 
jovens do conhecimento empírico de seus familiares, vizinhos e conhecidos, ou seja, pessoas do cenário cotidiano do sujeito da ação educativa.  



METAS QUALITATIVAS por ATIVIDADE METAS QUALITATIVAS POR CICLO METAS QUANTITATIVAS POR CICLO

INDICADOR: Conteúdos, Informações, Conceitos e Declarações 
elaborados pelos Jovens

INDICADOR: Conteúdos previstos aplicados
INDICADOR: Número de Jovens 
Participantes

Planejar Agenda Reunião de 
planejamento 2 H Executadas 12 Jovens participaram Agenda de atividades 100% dos Conteúdos Previstos foram aplicados 12 Jovens participaram de 70% das 

Oficinas

Oficina V.01 4 H Executadas 12 Jovens participaram
Nome do grupo que vivenciou as atividades do REMA.
Infomapa Atualizado
Agenda de ensaios de teatro

Oficina V.02 4 H Executadas 12 Jovens participaram Estudo de caso realizado 

Oficina V.03 4 H Executadas 12 Jovens participaram Infomapa atualizado: Cenário hoje X Cenário Futuro

Oficina V.04 4 H Executadas 12 Jovens participaram Ações de Enfrentamento sistematizadas

Oficina V.05 4 H Executadas 12 Jovens participaram
Nome do grupo que tem um projeto de futuro
Infomapa validado: Cenário hoje X Ações de Enfrentamento X Cenário 
Futuro

Oficina V.06 4 H Executadas 12 Jovens participaram Objetivos sociais (do coletivo de jovens)
Plano de Ação para promover o Fórum Comunitário

Ensaios T.F 14 H Executadas 8 Jovens participaram Cenas de Intervenção elaboradas e ensaiadas

12 Jovens participaram

60 Comunitários participaram

Oficina VI.01 4 H Executadas 12 Jovens participaram
Infomapa validado com a comunidade: Cenário hoje X Ações de 
Enfrentamento X Cenário Futuro
Cenas de intervenção avaliadas

Oficina VI.02 4 H Executadas 12 Jovens participaram
Diretrizes para a elaboração do Projeto de Intervenção Comunitária 
definida
Nome definitivo do coletivo de jovens

Oficina VI.03 4 H Executadas 12 Jovens participaram Escopo do Projeto de Intervenção Comunitparia elaborado
Demandas de participação da comunidade identificadas

Oficina VI.04 4 H Executadas 12 Jovens participaram
Plano de Trabalho parcialmente elaborado:
-estrutura institucional necessária (coletivo de jovens)
- infra-estrutura necessária 

Oficina VI.05 4 H Executadas 12 Jovens participaram
Plano de Trabalho elaborado
-orçamento
-cronograma

Encontro Regional 4 H Executadas 12 Jovens participaram Agenda de atividades integradas entre os projetos

Oficina VI.06 4 H Executadas 12 Jovens participaram Plano de Ação para promover o Fórum Comunitário

Ensaios TF 10 H Executadas 8 Jovens participaram Cenas de Intervenção elaboradas e ensaiadas
12 Jovens participaram
60 Comunitários participaram

12 Jovens participaram de 70% das 
Oficinas100% dos Conteúdos Previstos foram aplicados

Cenas de Intervenção realizadas
Encaminhamento dos fóruns

ATIVIDADES

Fórum REMA 4 Ações de enfrentamento identificadas nos fóruns 
REMA realizados 60 comunitários participaram dos fóruns

100% dos Conteúdos Previstos foram aplicados 12 Jovens participaram de 70% das 
Oficinas

INDICADOR: Número de Jovens 
Participantes

Cenas de Intervenção realizadas
Encaminhamento dos fóruns

METAS QUANTITATIVAS por ATIVIDADE

ExecutadasH

INDICADOR: 
C.H Executada

OBJETIVOS ESPECIFCIOS

Fórum REMA ExecutadasH4

1 - Promover a 
experimentação de ações 

coletivas.

2 - Fomentar a elaboração 
do Projeto de Intervenção 

Socioambiental na 
Comunidade

Projeto validado nos fóruns REMA realizados 60 comunitários participaram dos fóruns



METAS QUALITATIVAS por ATIVIDADE METAS QUALITATIVAS POR CICLO METAS QUANTITATIVAS POR CICLO

INDICADOR: Conteúdos, Informações, Conceitos e Declarações 
elaborados pelos Jovens

INDICADOR: Conteúdos previstos aplicados
INDICADOR: Número de Jovens 
Participantes

Oficina VII.01 4 H Executadas 12 Jovens participaram Plano de trabalho atualizado com as considerções da comunidade
Plano de Ação para a fase de estruturação consolidado

Oficina VII.02 4 H Executadas 12 Jovens participaram Organograma com cargos e atribuições;
Fluxograma de informações e procedimentos

Oficina VII.03 4 H Executadas 12 Jovens participaram Plano de Trabalho Individual elaborado

Oficina VII.04 4 H Executadas 12 Jovens participaram Cronograma Geral consolidado
Agenda de atividades para os proximos meses

Oficina VII.05 4 H Executadas 12 Jovens participaram Cronograma atualizado
Encaminhamentos realziados

Oficina VII.06 4 H Executadas 12 Jovens participaram Plano de Ação para promover o Fórum Comunitário

Ensaios TF 10 H Executadas 8 Jovens participaram Cenas de Intervenção elaboradas e ensaiadas

Oficina VIII.01 4 H Executadas 12 Jovens participaram Plano de trabalho atualizado com as considerações da comunidade

Oficina VIII.02 4 H Executadas 12 Jovens participaram organograma e fluxograma com gargalos identificados

Oficina VIII.03 4 H Executadas 12 Jovens participaram Demandas individuais de capacitação apresentadas

Oficina VIII.04 4 H Executadas 12 Jovens participaram Plano de Capacitação elaborado

Oficina VIII.05 4 H Executadas 12 Jovens participaram Cronograma atualizado
Encaminhamentos realziados

Oficina VIII.06 4 H Executadas 12 Jovens participaram Plano de Ação para promover o Fórum Comunitário

Ensaios TF 10 H Executadas 8 Jovens participaram Cenas de Intervenção elaboradas e ensaiadas

12 Jovens participaram

60 Comunitários participaram

Nivelamento 1 4 H Executadas 8 Jovens participaram Temas Geradores

Nivelamento 2 4 H Executadas 8 Jovens participaram Declarações sobre a pesca elaboradas

Nivelamento 3 4 H Executadas 8 Jovens participaram Declarações sobre a cadeia P&G elaboradas

Nivelamento 4 4 H Executadas 8 Jovens participaram Impto\Prblma\Cnflto\Potenc identificados

Nivelamento 5 4 H Executadas 8 Jovens participaram Declarações sobre educação

Nivelamento 6 4 H Executadas 8 Jovens participaram Declarações sobre educação ambiental no L.A

4 Cenas de Intervenção realizadas
Encaminhamento dos fóruns

12 Jovens participaram de 70% das 
Oficinas

Cronograma de execução compartilhado com a 
comunidade nos fóruns REMA realizados. E Plano 

de Capacitação dos grupos executores dos 
projetos.

60 comunitários participaram dos fóruns

100% dos Conteúdos Previstos foram aplicados 08 Jovens participaram de 100% das 
Oficinas 

OBJETIVOS ESPECIFCIOS ATIVIDADES

METAS QUANTITATIVAS por 
ATIVIDADE

METAS QUANTITATIVAS por 
ATIVIDADE

INDICADOR: 
C.H Executada

12 Jovens participaram

INDICADOR: Número de Jovens 
Participantes

Cenas de Intervenção realizadas
Encaminhamento dos fóruns

H Executadas

100% dos Conteúdos Previstos foram aplicados

4 H Executadas

Fórum REMA 

5 - Fortalecer e nivelar os 
grupos de Macaé e São João 

da Barra. 

3 - Estruturar o Projeto de 
Intervenção 

Socioambiental na 
Comunidade

 4- Executar o Projeto de 
Intervenção 

Socioambiental na 
Comunidade

Fórum REMA Cronograma de estruturação compartilhado com 
a comunidade nos fóruns REMA realizados 60 comunitários participaram dos fóruns

100% dos Conteúdos Previstos foram aplicados 12Jovens participaram de 70% das 
Oficinas
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