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ROSA, M. N. (2020). Metodologias participativas empregadas em ações de 
saneamento rural no estado de Goiás. Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária – PPGEAS), Escola de Engenharia 
Civil e Ambiental, UFG, Goiânia, 2020. p.177.  

RESUMO 

A universalização do acesso aos serviços públicos de saneamento para as áreas rurais, ainda 

apresenta um cenário desafiador, principalmente em relação ao emprego de medidas 

estruturantes apropriadas, como aquelas apresentadas no Programa Saneamento Brasil Rural do 

Plano Nacional de Saneamento Básico. A participação social é um componente fundamental de 

melhoria desse processo, com especial atenção à diversidade e heterogeneidade de povos e 

comunidades do meio rural. Entretanto, diferentes desafios conceituais e metodológicos quanto 

a utilização de Metodologias Participativas (MP) ainda desponta na literatura. Quem são os 

principais atores sociais na promoção do saneamento rural? Como têm ocorrido tais ações nas 

instâncias de governo e da sociedade civil? Como as MP e outras estratégias de participação 

social têm contribuído com a autonomia das diferentes comunidades rurais? Estas são algumas 

das principais lacunas do conhecimento sobre o tema. Neste contexto, a presente pesquisa 

objetiva caracterizar e categorizar a utilização de metodologias participativas empregadas em 

soluções de saneamento rural por diferentes atores sociais, em nível de estado. Para tal, foram 

investigadas as experiências de saneamento rural no estado de Goiás, que tiveram 

financiamento do poder público, entre 2007 e 2019. A coleta de dados primários, deu-se por 

intermédio de entrevista semiestruturada e aplicação de questionário a lideranças e/ou 

representantes técnicos de entidades governamentais e da sociedade civil. As ações de 

saneamento rural receberam a contribuição tanto de entidades governamentais quanto da 

sociedade civil, e ambas tem utilizado MP em suas abordagens, categorizadas no horizonte das 

técnicas de dinâmicas de grupos; visualização; entrevista e comunicação oral; e observação de 

campo. Nessa perspectiva, concluiu-se que, embora ainda haja um longo desafio a ser 

percorrido, a trajetória do saneamento no Brasil mostra um progresso significativo com a 

atuação e desenvolvimento de propostas participativas, seja do governo como da sociedade 

civil. Em síntese, a utilização de MP reforça o processo da participação social com o 

empoderamento e autonomia daqueles atendidos, uma vez que, favorece os interesses locais, 

prioriza os problemas com tomadas de decisões concensuadas e auxilia diretamente em todas 

etapas de planejamento e gestão, na busca em contribuir com um processo emancipatório e a 

permanência das populações do campo, da floresta e das águas em seus territórios. 

 

Palavras-chave: Atores sociais. Metodologias participativas. Participação social. Saneamento 

rural. 
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ROSA, M. N. (2020). Participatory methodologies used in rural sanitation actions in the 
state of Goiás. Master's Thesis (Graduate Program in Environmental and Sanitary 
Engineering - PPGEAS), School of Civil and Environmental Engineering, UFG, 
Goiânia, 2020. p.177.  

ABSTRACT 

The universalization of access to sanitation services for rural regions still presents a challenging 

scenario, mainly, related to the use of appropriate structuring measures, as presented in the 

current situation of the Rural Brazil Sanitation Program. Social participation is a fundamental 

component of improving this process, with special attention to the diversity and heterogeneity 

of rural peoples and communities. However, different conceptual and methodological 

challenges on the use of Participatory Methodologies (MP) still emerge in the literature. Who 

are the main social actors in promoting rural sanitation? How have such actions occurred in the 

government and civil society bodies? How have MP and other social participation strategies 

contributed to the autonomy of different rural communities? These are some of the main gaps 

in knowledge on the subject. In this context, this research aims to characterize and categorize 

the use of participatory methodologies used in rural sanitation solutions by different social 

actors, at the state level. To this end, the experiences of rural sanitation in the state of Goiás, 

which were funded by the government, between 2007 and 2019, were investigated. Regarding 

the primary data collection procedures, it was done through semi-structured interviews and 

application of a questionnaire to leaders and/or technical representatives of government entities 

and civil society. The rural sanitation actions have received the contribution of both 

governmental entities and civil society, and both have used MP in their approaches, categorized 

in the horizon of group dynamics techniques; visualization techniques; interview and oral 

communication techniques; and field observation techniques. From this perspective, it was 

concluded that, although there is still a long challenge to be covered, the sanitation in Brazil 

shows significant progress with the performance and development of participatory proposals, 

both from government and civil society. In brief, the use of MP reinforces the process of social 

participation with the empowerment and autonomy of beneficiaries, since it favors local 

interests, prioritizes problems with agreed decision making, and directly assists in all stages of 

planning and management. In the quest to contribute to an emancipatory process and the 

permanence of the rural populations, forests and waters in their territories. 

 

Keywords: Participatory methodologies. Rural sanitation. Social actors. Social participation.  
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APRESENTAÇÃO 

O que me motivou a pesquisar o tema de saneamento rural e sua relação com a participação 

social foi a inquietação aos valores pessoais e profissionais. Recém-formado em universidade 

pública, no ano de 2017, desenvolvi o trabalho final de curso inserido no “Projeto Eficiência 

Energética em Edifícios Públicos Municipais de Goiânia” que culminou em uma série de ações 

de educação ambiental para uma escola municipal. E trouxe a importância em educar o uso de 

energia elétrica para um público-alvo de 200 alunos, impactando indiretamente 800 pessoas.1. 

Sempre busquei que o meu conhecimento técnico viesse a contribuir com a sociedade, o que 

desperta mais engajamento ainda com aqueles que estão em situações de adversidades. Acredito 

que as relações sociais devem ser valorizadas e ao minimizar obstáculos que comprometem ao 

bem-estar dos indivíduos, influenciam na melhoria de sua qualidade de vida. Assim, quando se 

trata do saneamento rural, minhas percepções têm sido refletidas por experiências vivenciadas, 

com destaque às realidades de privações encontradas nos assentamentos rurais, comunidades 

quilombolas, aldeias indígenas e algumas fazendas visitadas, durante oportunidade que tive 

como pesquisador de campo, na etapa de diagnóstico de um Plano Estadual de Saneamento 

Básico, reconhecendo que o atendimento às necessidades básicas dessas comunidades deve 

respeitar os costumes, as crenças, o perfil sociocultural, a etno-história, o estilo de vida e o 

habitat específico. 

Diante disso, iniciado a minha jornada no mestrado, descobri as metodologias participativas, 

que me instigaram a pesquisá-las a fim de potencializar suas contribuições para o 

desenvolvimento das áreas rurais, bem como investigar quem são os responsáveis em executar 

as políticas de saneamento rural em nível de estado, por meio de uma concepção da participação 

social. Encaro esse estudo como um estímulo e acredito que esse entendimento do contexto 

rural contribuirá para aumentar a minha consciência e sensibilidade em relação aos muitos 

desafios encontrados por essas populações.2 

                                                 
1  ROSA, M. N. et al. Environmental Education and Energy Efficiency as Strategies for Reducing Energy 

Consumption in Public School Building in Goiânia. International Journal on Alive Engineering Education, Goiânia, 

v. 6, p. 13-32, 2019. 
2 Como a trajetória é pessoal, em conformidade, este campo foi retratado em primeira pessoa do singular. 
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1.  INTRODUÇÃO 

No cenário das políticas mundiais de saneamento, a Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU) reconheceu os direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário 

(DHAES), por meio da Resolução n. 64/292 de 2010. Em 2015, foi pactuado, dentre os 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o ODS 6 que define como meta garantir a 

disponibilidade e manejo sustentável da água e esgotamento sanitário para todos até 2030. 

Diante de tal perspectiva, na área do conhecimento das ciências sociais, o tema ainda 

proporciona um cenário desafiador, quer nas cidades ou em locais com populações em situações 

de elevados índices de vulnerabilidade social, como é o caso das áreas de favelas, irregulares, 

periféricas e rurais (NEVES-SILVA; HELLER, 2016). Sendo que tal situação problemática 

potencializa-se, principalmente, em Países em desenvolvimento (TEIXEIRA et al., 2012). 

Nesse sentido, quando se trata das áreas rurais brasileiras, baseado em um conceito de 

ruralidade vasto e complexo, a discussão fica mais provocante (BRASIL, 2019), visto que, em 

um País continental como o Brasil, conservam-se povos e comunidades extremamente diversas 

e heterogêneas. Isto é, heterogêneas por que se encontram em biomas, sistemas e ecossistemas 

bastante específicos e diversas pois tem modos de vida bastante peculiares e suscetíveis à 

cenários de constantes mudanças.  

A partir desse contexto, ressalta-se que, as reflexões sobre o saneamento rural devem estar 

pautadas conceitualmente no direito humano, promoção da saúde e justiça ambiental (SILVA 

et al., 2018). 

Os três conceitos – DHAES, justiça ambiental e promoção da saúde – salientam a 

importância de se assegurar a participação de grupos vulneráveis nos processos de 

tomada de decisão, com o intuito de repensar as atuais estruturas de gestão que 

produzem iniquidades [...] para se construir uma democracia capaz de respeitar as 

diferenças, faz-se necessário que os grupos tradicionalmente discriminados se 

apropriem desses conceitos e que haja maior transparência na formulação das políticas 

públicas. Para a redução das desigualdades, é sobre esse arcabouço teórico que as 

políticas de saneamento devem ser elaboradas, valorizando-se a participação e 

promovendo-se direito, justiça e saúde. (SILVA et al., 2018, p. 50). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados do último censo 

demográfico de 2010 apontam que 15,64% da população brasileira (29,83 milhões de 

habitantes) estavam domiciliados nas áreas rurais. Isso significa que a população rural brasileira 
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é maior que a de Países como Holanda, Equador, Portugal, Paraguai, Uruguai, dentre outros. É 

importante frisar que cerca da metade da populaçao rural brasileira não dispõe de atendimento 

adequado de saneamento básico (BRASIL, 2019).  

Assim, sobre o tema de saneamento rural, fica claro que se apresentam vários desafios e 

oportunidades de como envolver os beneficiários nos processos de execução, planejamento e 

gestão (BRASIL, 2019). Logo, é importante que os métodos e instrumentos empregados 

estejam em concordância com as realidades locais e se relacionem com os diferentes modos de 

vida, pois apenas a aplicação das tradicionais técnicas de engenharia não são suficientes e 

efetivas para o saneamento de áreas rurais (DIAS, 2017). Em concordância com Silva et al. 

(2019) e Brasil (2019), respectivamente, faz-se necessário, então: 

[...] abordagens que trabalhem em sintonia com as comunidades, as organizações da 

sociedade civil e com as equipes governamentais de diferentes esferas e competências, 

com atenção aos conhecimentos locais, à cultura e aos princípios difundidos nas 

comunidades, devem embasar o planejamento de soluções para universalizar o 

saneamento rural, de forma integrada e equânime (SILVA et al., 2019, p.73). 

[...] dentre outros aspectos, a utilização de instrumentos capazes de tornarem efetivas 

as ações, a compreensão da diversidade existente e a adoção de mecanismos de 

participação e controle social (BRASIL, 2019, p.102). 

Para isso os melhores dispositivos, até então vistos, são as denominadas metodologias 

participativas (MP) (CHAMBERS, 1994a; VILELA, 2016; NDIKUMANA; PICKBOURN, 

2017), que utilizam-se de técnicas e ferramentas que facilitam o diálogo e envolvem os 

participantes na busca de soluções compatíveis com a realidade local para o desenvolvimento 

social e planejamento rural (GEILFUS, 2002). 

Essa perspectiva desenvolveu-se, entre os anos 1970 e 1980, no Instituto de Estudo de 

Desenvolvimento da Universidade de Sussex, em consonância com as correntes de 

pensamentos que estavam em curso na época (CHAMBERS, 1994a). E desde então, observa-

se um avanço no estudo da participação social, de tal maneira que, os métodos participativos 

têm sido aperfeiçoados e aplicados em diferentes temáticas, com destaque nas áreas de saúde e 

saneamento (VILELA, 2016; NDIKUMANA; PICKBOURN, 2017), da educação (ANTUNES, 

2018) e das ciências humanas e sociais (MORAIS; CALLOU, 2017). 

Baseado nesse ponto de vista, a proposta de estudo desenvolvido no Brasil pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 1989, intitulado "Subsídios metodológicos para a 

prática da educação e participação em saneamento rural”, representou uma primeira iniciativa 

nas políticas de saneamento rural e ressaltou a necessidade de abordagens lúdicas e 
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participativas ao envolver populações rurais e comunidades tradicionais. Assim, 

aproximadamente duas décadas depois, foram retomadas as discussões fundamentadas nesse 

entendimento e estabeleceu-se tal filosofia no marco legal regulatório do saneamento básico do 

País (SILVA; NAVAL, 2015). 

Desse modo, torna-se necessário mais investigação nesse campo do conhecimento, sendo que 

um dos elementos relevantes para a ciência é conhecer qual a atual situação dos principais atores 

sociais que atuam na promoção do saneamento rural para as populações do campo, da floresta 

e das águas (PCFA) – termo utilizado pelos movimentos sociais com referência às populações 

que residem em áreas rurais. E para além disso, identificar como as metodologias participativas 

e outras estratégias de participação social aplicadas nessas ações, tem contribuído para a 

autonomia das PCFA. 

Compreendendo tais lacunas do conhecimento, o estudo tem como recorte temporal os últimos 

12 anos, quando foi aprovada a Lei n. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, marco legal regulatório 

do saneamento básico, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento básico no 

País, modificada recentemente pela Lei n. 14.026, de 15 de julho de 2020. 

Ademais, o universo da pesquisa abrange a avaliação das experiências, no estado de Goiás, que 

contaram com financiamento público e foram influenciadas pelas entidades governamentais 

e/ou representantes da sociedade civil que participavam do Colegiado do Grupo da Terra 

(CGT), criado pelo Ministério da Saúde em 2004. Por meio de uma pesquisa qualitativa do tipo 

descritiva, a metodologia consiste em uma fundamentação teórica, a partir de revisão 

bibliográfica e documental referente ao tema. Para a coleta de dados foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários a lideranças e/ou técnicos que 

vivenciam e atuam diretamente com o saneamento rural. 

O Brasil por seu tamanho é considerado um País continental, e mesmo que seja considera como 

área  de estudo apenas as suas áreas rurais no âmbito de um estado federado, ainda assim, são 

identificadas populações bastante diversas. É nessa conjuntura de tendências emergentes e 

práticas promissoras voltadas ao meio rural, que se encontram os principais desafios e 

oportunidades aos serviços públicos de saneamento básico. Logo, é de fundamental importância 

conhecer as particularidades desses personagens nas ações de saneamento básico e refletir sobre 

as iniciativas intersetoriais concebidas pelo Estado e a sociedade civil que contribuem com o 

desenvolvimento rural sustentável das PCFA.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Caracterizar e categorizar o uso de metodologias participativas empregadas em saneamento 

rural por diferentes atores sociais, no estado de Goiás. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para contribuir com o objetivo geral, foram elencados os seguintes específicos:  

 Compreender o histórico da área de saneamento básico e suas interfaces político-sociais, 

nas áreas rurais do País, considerando as especificidades do processo de planejamento, 

da participação social e atores envolvidos; 

 Compreender os aspectos teórico-conceituais e legais que fundamentam a participação 

social e orientam o uso de metodologias participativas aplicáveis em ações de 

saneamento rural; 

 Evidenciar os principais atores sociais, as metodologias participativas e outras 

estratégias de participação social que contribuem para a autonomia das PCFA, em ações 

de saneamento rural no estado de Goiás.  
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3. SANEAMENTO RURAL NO BRASIL E SUAS 

INTERFACES POLÍTICO-SOCIAIS 

Sob a perspectiva histórica, a população rural brasileira tem enfrentado vários desafios no seu 

processo de desenvolvimento. Seja referente a questão social, cultural, econômica ou relativas 

as suas especificidades regionais com o meio ambiente. Para o entendimento dessa dinâmica, 

traz-se uma reflexão quanto aos aspectos político-econômico e suas interfaces na trajetória do 

Brasil, cujos períodos foram divididos por Paim et al. (2011) em: Colonialismo Português 

(1500-1822); Fase Imperial (1822-1889); República Velha (1889-1930); Ditadura de Vargas 

(1930-1945); Instabilidade Democrática (1945-1964); Ditadura Militar (1964-1985); Transição 

Democrática (1985-1988); e Democracia (1988-hoje). 

De acordo com tal perspectiva, para discorrer sobre a história do saneamento no Brasil, tomou-

se como base os estudos realizados por Rezende e Heller (2008) até 2007. E utilizou-se as 

reflexões de Souza et al., (2015) e Brasil (2019), para dissertar sobre os avanços no tema até os 

dias atuais. A partir das discussões dos autores são apresentados, a seguir, seis períodos com os 

principais fatos ocorridos. 

(i) Século XVI até meados do século XIX: tem-se a formação da sociedade brasileira e 

a realização de ações sanitárias na época de Brasil Colônia e a primeira metade do 

Brasil Império. 

(ii) Metade do século XIX até 1910: destaca-se a conscientização acerca da 

interdependência sanitária entre o poder público e a iniciativa privada, com destaque 

ao modelo de atenção higienista.  

(iii) 1910 até 1945: o Estado Nacional assume responsabilidades, dentre essas, 

proporcionar melhores condições de salubridade para as cidades e promover os 

serviços de saúde à população. Nesse intervalo, salienta-se o livro escrito por 

Belisário Penna “Saneamento do Brasil: sanear o Brasil é povoá-lo; é enriquecê-lo; 

e moralisá-lo” (1918) considerado como um divisor histórico na temática de 

saneamento; formação da Liga Pró-Saneamento (1918-1920) que tinha como 

objetivo atuar em prol do saneamento e no combate as epidemias para o 

desenvolvimento do País; crise do café, início do processo de modernização do 

campo, êxodo rural e urbanização (1929). 
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(iv) 1945 até 1969: progressivo distanciamento entre o saneamento e a área da saúde e a 

busca pela autonomia dos serviços; avanços no reconhecimento de direitos básicos 

por parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU (1948); ditadura 

militar no Brasil (1964-1985); correntes de pensamentos com vista na autonomia, 

participação, liberdade, inclusão social e a busca por direitos ocupavam espaços nas 

discussões – fundamentado no livro “Pedagogia do Oprimido” de  Paulo Freire; 

criação do Banco Nacional de Habitação-BNH, instituição da Política Nacional de 

Saneamento e criação do Conselho Nacional de Saneamento (1967);  

(v) 1970 até 2002: implementação e auge do Plano Nacional de Saneamento 

(PLANASA) (1971-1986); reflexos do período de ditadura militar no Brasil; 

período que intensifica a articulação do movimento sanitarista e a transição 

democrática mais especificamente nos governo do general Geisel (1974-1979) e 

materializado durante o mandato do general Figueiredo (1979 a 1985) durante a 

Reforma Sanitária Brasileira – RSB; extinção do Banco Nacional de Habitação – 

BNH em 1986 e declínio do Planasa; novo quadro político-institucional nas 

diferentes temáticas após promulgação da Constituição Federal Brasileira (CF) de 

1998, em destaque, as tentativas inéditas com o Projeto Nacional de Saneamento 

Rural (1986-1990) e Programa de Saneamento Rural – ProRural (1991-1994) para 

estabelecer as diretrizes nacionais a fim de orientar estados e municípios no 

planejamento de ações de saneamento em áreas rurais; 

(i) 2003 até 2020: avanços significativos nos processos de planejamento e gestão 

das políticas de saneamento básico, com promulgação da Lei n. 11.447/2007, 

implementação do Programa de Aceleração do Crescimento-PAC Saneamento 

e elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico-Plansab (2003-2015); 

retrocesso na política de saneamento básico a partir de 2016 (governos Temer 

e atual); promulgação da Lei n. 14.026/2020 que modifica a Lei n. 

11.445/2007, visando induzir a privatização dos serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário; desafios para o futuro, com 

destaque para o Programa Saneamento Brasil Rural lançado em 2019, pelo 

governo federal (nova denominação do Programa Nacional de Saneamento 
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Rural-PNRS, um dos três programas do Plansab).3 

Diante disso, esse tópico discorre sobre os principais conceitos, marcos legais e antecedentes 

históricos, com destaque ao ímpeto desenvolvimentista do século XX, que colaborou para a 

transição democrática e atual concepção de saneamento rural do País. 

3.1. ANTECEDENTES DA REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA 

A trajetória do saneamento brasileiro inicia-se, de fato, no Período Colonial, a partir de 1530, 

com o surgimento das primeiras aglomerações humanas em vilas e cidades que evidenciaram a 

necessidade de organização das questões sanitárias (REZENDE; HELLER, 2008). Contudo, ao 

retornar um pouco mais na história do País e considerar a relação dos povos originários, 

verifica-se que nas comunidade indígenas, por ora existentes, já eram identificados alguns 

hábitos salutares associados ao saneamento – por intermédio do armazenamento de água para 

consumo em talhas de barro e argila ou ainda em caçambas de barro; cuidados com os próprios 

dejetos, haja vista que utilizavam áreas reservadas para as necessidades fisiológicas e o descarte 

de outros detritos gerados em suas atividades diárias (BRASIL, 2019). 

Anos passados, já na segunda metade do século XIX, começam a aparecer os reflexos que a 

revolução industrial causou na estrutura social e sobre a saúde pública, motivado pelo êxodo 

rural da população para os centros urbanos, ainda em formação. Esse fenômeno intensificou 

alterações significativas na dinamica da humanidade, que passou a enfrentar graves surtos de 

doenças epidêmicas. Assim, tal cenário permitiu o avanço de políticas em temas de saúde e 

saneamento e, especificamente, ações de saúde pública, visando a prevenção de doenças. A 

título de exemplo, tem-se a formação da Junta de Higiene Pública (1850), mediante a junção 

do Serviço de Saúde dos Portos e Instituto Vacínio e o desenvolvimento de sistemas de águas 

e esgoto (SOUZA et al., 2015; BRASIL, 2019). 

De meados do século XIX e ao longo do século XX, o saneamento preventivista surge 

para reduzir o quadro das doenças infecto-parasitárias (DIP), como cólera, diarreias, 

febre tifoide, hepatite A, esquistossomose e helmintíases. No Brasil, se até 1930 as 

DIP eram responsáveis por mais de 45% dos óbitos, em 2010 não chegavam a 5%, o 

que requer a revisão de um ponto de vista sobre o saneamento, não mais somente da 

doença, mas também da qualidade de vida (SOUZA et al., 2015, p. 19). 

                                                 
3  Para mais informações ver “Linha do Tempo: Saneamento no Brasil”. Disponível em: 

<http://pnsr.desa.ufmg.br/linhadotempo/>. Acesso em: 29 ago. 2020. 
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Destarte, as ações de saneamento eram voltadas para higienizar o ambiente e prevenir as 

doenças. Essa visão dificultava a participação da comunidade aos processos de tomada de 

decisão, quanto ao tipo de tecnologia a ser utilizada e/ou a forma de gestão das prioridades. 

Vale destacar que, entre o período colonial até o ano de 1930, as ações eram materializadas sem 

uma significativa organização institucional (SOUZA et al., 2015; BRASIL, 2019). 

Nesse ínterim, emerge no final do século XIX até a metade do século XX uma corrente de 

pensamento com a proposta de capacitar a população para a importância dos cuidados com a 

saúde e propor mudanças de hábitos. Para isso, os profissionais envolvidos, além de preescrever 

condutas higiênicas passam a ter a figura de educador (SOUZA et al., 2015; BRASIL, 2019). 

O período entre 1900 e 1920, com o Brasil já república foi marcado por reformas urbanas e 

sanitárias nas grandes cidades, áreas portuárias da cidade do Rio de Janeiro (capital do País na 

época). Contudo, ainda seguia refém dos problemas sanitários e epidemias e para o crescimento 

e industrialização do País tornava-se necessário uma população saudável e produtiva. A saber, 

nesse período, a maior parte da população ainda residia em áreas rurais (REZENDE; HELLER, 

2008; SOUZA et al., 2015). 

Esse quadro foi alterado mediante a reunião de médicos sanitaristas, que embora tenham 

enfrentados revoltas populares, conseguiram convencer o Estado a tornar obrigatória a 

vacinação da população contra as doenças, como por exemplo a varíola. Em destaque, 

menciona-se o protagonismo de Oswaldo Cruz, Pereira Passos, Belisário Penna, Carlos Chagas, 

Saturnino de Brito os quais contribuíram nos avanços em questões de saúde pública e 

saneamento. Nesse hiato, ainda se tem progressos significativos com a realização de obras 

contra a seca; a descoberta dos sertões pelas expedições científicas organizadas pelo Instituto 

Oswaldo Cruz; e a divulgação do diagnóstico sobre as condições de saúde da população 

brasileira mediante a Liga Pró-Saneamento do Brasil (1918) (PAIM et al., 2011; SOUZA et al., 

2015; BRASIL, 2019). 

As campanhas de saúde, atingiram famílias que moravam nas áreas rurais e alertavam quando 

a importância de cuidar da saúde. Todavia as precariedades das habitações favoreciam a 

proliferação de doenças e mortes (REZENDE; HELLER, 2008; SOUZA et al., 2015).  

Impulsionado pelas pressões populares durante o primeiro governo do presidente Getúlio 

Vargas (1934-1945), o País inicia um processo de estruturação administrativa e institucional 

em todas áreas, em um período que a maior parte dos recursos eram destinadas para financiar a 
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industrialização do País. Na saúde, por exemplo, proporcionou aos trabalhadores novos direitos 

como assistência médica (REZENDE; HELLER, 2008; PAIM et al., 2011; SOUZA et al., 

2015). 

Diante disso, para entender o cenário que o País se encontrava, ao longo do século XX, após o 

progresso da fase do higienismo – que enfatizou ações em saúde pública para a erradicação de 

doenças tropicais e epidemias – é preciso discorrer sobre os principais acontecimentos que se 

deram, no Brasil, nesse intervalo de tempo.  Em especial, resgatar a discussão do limiar 

desenvolvimentista concentrado aos grandes centros urbanos, tendo as populações rurais à 

margem do Estado carecendo de ações e serviços públicos em todas as áreas elementares para 

o desenvolvimento humano: “saúde, alimentação, educação, segurança, transporte público, 

energia, meio ambiente, assistência técnica e extensão rural, e, evidentemente, o saneamento 

básico” (BRASIL, 2019, p. 31). 

Iniciada a crise do café em 1929, com o o apoio do Estado, ocorreu uma transferência da 

economia de base agroexportadora para uma economia urbano-industrial. Nesse ínterim, a era 

de Getúlio Vargas (1937-1945) buscou desenvolver e integrar as regiões do País mediante a 

proposta da “marcha para o Oeste”. No contexto das cidades intensificou o processo de 

urbanização, industrialização e o crescimento do comércio e as demandas por infraestrutura 

básica (água, energia e estradas). Já para o meio rural, ao longo dos anos 1940 e 1970, viu-se 

acentuar a modernização do campo para atender a demanda econômica do País (ALVES; 

SOUZA; MARRA, 2011).  

Ao considerar essa política como impulso de migração para as cidades, refletiu na inversão 

populacional urbano-rural no País, entre os anos 1960 e 1970, como ilustrado no Gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Evolução Populacional no Brasil entre 1950 e 2010. 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 1950 a 2010. Elaborado pelo autor. 

Em razão dessas transformações na dinâmica social, o processo de modernização da agricultura 

brasileira ou revolução verde, como ficou conhecida – iniciada entre a crise do café e 

potencializada na década de 1970 com a crise do petróleo – gerou um grande desemprego nas 

áreas rurais (ALVES; SOUZA; MARRA, 2011).  

Esse evento ficou batizado por Silva (1982) como “modernização dolorosa”. Visto que, 

colocava em riscos os direitos à terra, à moradia, à água, à preservação da cultura e da identidade 

étnica, desafiados pelos grandes latifúndios e expansão do mercado de monocultura com foco 

na exportação dos produtos (SILVA, 1998; TEIXEIRA, 2011). Enquanto alguns sobreviviam 

pela prática da agricultura familiar, com incentivos advindos do governo, outros tinham que 

buscar a sua sobrevivência nas cidades (TEIXEIRA 2011).  

A partir da criação do Ministério da Saúde, regulamentado pelo Decreto n. 34.596, de 16 de 

novembro de 1953 (Lei n. 1.920, de 25/7/1953) e outros fatores, vê-se um gradativo 

distanciamento da área de saneamento à da saúde, com destaque para a instituição de autarquias 

por parte do governo para atender assuntos relativos à construção, melhoramento, conservação, 

modificação e exploração das obras de saneamento (REZENDE; HELLER, 2008; SOUZA et 

al., 2015).  

Como resultado disso, nos anos de 1960 já existiam 17 órgãos federais atuando na área de 

saneamento no Brasil. Ademais menciona-se nesse período a criação do Serviço Especial de 

Saúde Pública (SESP), que atuou entre 1942 a 1969, no desenvolvimento de atividades de 
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saneamento, profilaxia da malária e assistência médico-sanitária às populações da Amazônia 

(BRASIL, 2019). 

Em 1967, por meio da Lei n. 5.318 é aprovada e instituída a primeira Política Nacional de 

Saneamento e criado o Conselho Nacional de Saneamento, que traz uma primeira insurgência 

de participação à temática, mas ainda sem nenhum envolvimento popular. Tais aspectos foram 

fundamentais para o estabelecimento das diretrizes e metas do Planasa, considerado como 

divisor de águas em todo o período histórico analisado (REZENDE; HELLER, 2008; SALLES, 

2008).  

Dois anos depois, em 1969, a partir do SESP, surge a Fundação Serviços de Saúde Pública 

(FSESP), vinculada ao Ministério da Saúde (Lei n. 3.750, de 11/4/1960) que além de receber 

as atribuições da antiga autarquia, abarcou ainda, ações alusivas à construção e administração 

de escolas de enfermagem, hospitais e centros de saúde, a formação e o aperfeiçoamento de 

médicos, enfermeiras e engenheiros sanitaristas, até a colaboração com o Serviço Nacional de 

Lepra e a criação de serviços municipais de água e esgoto. E anos mais tarde, em 1990, a FSESP 

juntamente com a Superintendência de Combate à Malária (Sucam) e outras secretarias 

governamentais culminaram no surgimento da Fundação Nacional de Saúde, correspondendo a 

atual nomenclatura da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) somente em 1999, como a 

responsável pelas ações de engenharia de saúde pública e saneamento rural no Brasil, no âmbito 

do Ministério da Saúde. A saber, em 2010, a Funasa, passou a ter a competência de fomentar 

soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças e de formular e implementar 

ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema 

Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, previstas na Lei Federal n. 12.314 de 19 de agosto 

de 2010 (REZENDE; HELLER, 2008; SOUZA et al., 2015). 

O SESP/FSESP contribuiu para o desenvolvimento e inovações tecnológicas nas áreas 

rurais (pioneira na implantação da fluoretação nos SAA), bem como na proposta da 

atuação do setor saúde em saneamento, contemplando a sustentabilidade e integração 

entre o urbano e rural, e estruturou, a partir da década de 1960, os Serviços Autônomos 

de Água e Esgoto (SAAE) em diversos municípios (BRASIL, 2019, p.33). 

Ainda sob o horizonte do Planasa, embora a implantação do Plano tenha apresentado avanços 

para o saneamento, o que se viu foram ações concentradas sobretudo em infraestrutura e 

voltadas para áreas urbanas. No tocante as populações rurais foram potencializadas somente no 

decorrer dos anos 80, quando passa a ocorrer a ampliação de conquistas no campo da cidadania 

para todos os brasileiros, por meio da mobilização social e lutas pela moradia popular 

(REZENDE; HELLER, 2008; SOUZA et al., 2015).  
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Após o PLANASA, passou-se a incentivar também uma maior participação da 

iniciativa privada (desestatização) e dos governos subnacionais (descentralização) nas 

decisões, no financiamento e na provisão dos serviços. Ou seja, ações que estão em 

consonância com a busca de alteração do papel do Estado na economia devido à crise 

financeira pela qual o País passou na década de 1980, cuja consequência principal foi 

o esgotamento do modelo de desenvolvimento econômico conhecido como Estado 

desenvolvimentista (SAIANI; TONETO, 2010, p. 22). 

A descentralização e a gestão participativa desse período apresentaram a necessidade de 

integração da política de saneamento com as políticas de desenvolvimento, de saúde e de meio 

ambiente, setores esses até então sob controle estatal (PAIM et al., 2011). Em contrapartida, 

com a expansão da doutrina neoliberalista, é intensificado no Brasil a abertura da economia 

durante os governos de Collor e Fernando Henrique Cardoso. 

O saneamento passa a ser entendido não mais como uma barreira entre os humanos e 

o ambiente, mas como parte da mediação entre ambos, com a finalidade de propiciar: 

segurança alimentar e nutricional; melhores condições de saúde (por meio da 

prevenção, proteção e promoção da saúde); qualidade de vida, conforto e bem-estar; 

e recuperação e proteção ambiental (SOUZA et al., 2015, p. 20). 

Por fim, discutir sobre o saneamento, vai muito mais além do que apenas obras de infraestrutura, 

sendo imprescindível integrá-lo a fatores que interferem na saúde e contribuam com a dignidade 

humana e o pleno gozo de direitos. 

3.2. REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA E SUA REPERCUSSÃO NAS 

POLÍTICAS DE SANEAMENTO 

Não tem como discutir o tópico de saneamento, sem o relacionar com a saúde. No início do 

século XX, a saúde pública foi definida como:  

A ciência e a arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover saúde e eficiência 

física e mental, através esforços organizados da comunidade para o saneamento do 

meio, o controle das doenças infecto-contagiosas, a educação do indivíduo em 

princípios de higiene pessoal, a organização dos serviços médicos e de enfermagem 

para o diagnóstico precoce e tratamento preventivo das doenças e o desenvolvimento 

da maquinaria social de modo a assegurar a cada indivíduo da comunidade um padrão 

de vida adequado à manutenção da saúde (WINSLOW, 1920, p. 30). 

Contudo, ao passar dos anos, o conceito de saúde deixa de ser tratado somente como ausência 

de doenças. A partir dos anos 1970, por motivação da corrente médico-social latino-americana, 

passa a ser qualificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como a perfeita sensação e 

completo bem-estar físico, mental e social. E anos depois, o termo passa a ser idealizado nas 

determinantes sociais de saúde (DSS) como fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos, comportamentais que afetam a saúde. Esse consenso foi sendo 
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construído ao longo da história e dentre os mais diversos aspectos das DSS recebem influências 

das condições de vida e trabalho, como: as experiências da infância; o gradiente social; o curso 

de vida; mercado de trabalho; ambiente psicossocial no trabalho; transporte; apoio social e 

coesão social; a política de alimentação; pobreza, exclusão social e minorias; padronização 

social de comportamentos individuais; desigualdades étnicas/raciais; terceira idade; habitação; 

comportamento sexual; e vulnerabilidade social (MARMOT, 2005; MARMOT; WILKINSON, 

2009). 

Existem várias propostas para esquematizar as relações entre as determinantes sociais, saúde e 

qualidade de vida. Para tratar dessa temática de saúde no Brasil, foi criada em março de 2006, 

a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) 4 através do Decreto 

Presidencial de 13 de março de 2006. Posteriormente, em 2008, o Relatório da Comissão 

Nacional de Determinantes Sociais de Saúde estabeleceu o modelo de Dahlgren e Whitehead 

(1991) para discutir a temática na concepção política no País (CNDSS, 2008), já que facilitava 

a comunicação com distintos segmentos da sociedade, não se restringindo à comunidade 

técnico-científica, como ilustrado na Figura 1 (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Figura 1 – Determinantes Sociais de Saúde: Modelo Dahlgreen e Whitehead (1991). 

 

Fonte: Modificado de CNDSS (2008). 

                                                 
4 Atualmente revogado pelo Decreto n. 10.087, de 2019. Disponível em: 

 <://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/dnn/dnn10788.htm>. Acesso em 03 set. 2020. 
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Logo, é apresentado a importância da área de saúde em se conectar aos outros setores da 

sociedade, frente ao combate às condições das desigualdades sociais e na busca de melhores 

condições de mobilidade, trabalho, lazer e na conscientização do indivíduo sobre sua 

participação no processo de promoção da saúde. 

[...] o Ministério da Saúde vem implementando as Políticas de Promoção de Equidade 

em Saúde, com o objetivo de diminuir as vulnerabilidades a que certos grupos 

populacionais estão mais expostos e que são resultantes dos determinantes sociais e 

ambientais de saúde, como acesso à água tratada, ao saneamento básico, à segurança 

alimentar e nutricional, entre outros (BRASIL, 2015, p. 6).   

Por meio desse raciocínio, Dias (2017) considera as diferenças existentes nas abordagens de 

saneamento. Enquanto prevenção de doenças, em consonância com as correntes de pensamento 

que perduram ao longo do século XIX e meados do XX e a atual que considera o saneamento 

como uma ação de promoção da saúde, como apresentado no Quadro 1.  

Quadro 1 – Reflexões entre saneamento e saúde em uma visão contemporânea. 

Categorias 
Saneamento na prevenção de 

doenças 

Saneamento na promoção da saúde e na 

prevenção de doenças 

Conceito de saúde 
Sentido negativo, de ausência de 

doenças 

Sentido positivo e multidimensional, que potencializa 

ações técnicas, socioambientais e culturais 

Abordagens Direcionadoras e persuasivas Capacitadoras, facilitadoras e participativas 

Ações 

Ações específicas para a 

população, vista como 

beneficiária passiva 

Conjunto de ações nos territórios para a população, 

vista como sujeito de direitos ativos 

Intersetorialidade Ações disciplinares e setoriais Ações interdisciplinares e intersetoriais 

Incumbências 
Envolvem patologias 

específicas 

Envolve uma rede de questões de saúde ambiental e 

humana 

Execução dos 

projetos 

Conduzidos por técnicos 

especializados, sem participação 

comunitária 

Conduzidos por técnicos em diálogo e com 

participação comunitária 

Operação e 

manutenção 
Feitas pelos técnicos 

Feitas pelos técnicos ou pelos moradores com a 

devida capacitação técnica 

Formação 
Evidencia um treinamento curto 

e rápido 

Evidencia processos de capacitação e de educação em 

saúde 

Alvo População de alto risco Toda a população do território 

Mobilização 
Prioriza a informação 

individualizada 

Prioriza a formação coletiva e mobilização 

social educadora 

Conhecimento De fora, estranho à comunidade Construído a partir do território 

Custos/benefícios 
Gera custos de implantação e de 

manutenção 

Além dos custos, pode gerar renda (aproveitamento e 

reuso de água, manejo de resíduos 3R) 

Alternativa 

tecnológica 

Realiza intervenção fora de 

contexto 

Realiza a intervenção no contexto da habitação, da 

comunidade e de suas relações socioambientais 

Objetivo 

pedagógico 

Propõe mudança de 

comportamento 
Transformações socioambientais 

Fonte: Modificado de Dias (2017). 

Historicamente, as conquistas por igualdade e respeito nas relações sociais tiveram avanços 

significativos após os períodos das grandes guerras ocorridas na primeira metade do século XX, 

período este de disputas por hegemonia e territorialidade (ROCHA, 2011). No Brasil, com o 
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fim do período de ditadura militar (1964 a 1985) emergiram os debates e discussões nas 

diferentes áreas pela democracia, e nas áreas da saúde e de saneamento destaca-se o movimento 

da Reforma Sanitária Brasileira (RSB).  

Para deixar claro, a RSB não ocorreu de forma específica em tópico de saúde ou de saneamento, 

mas sim, no sentido de pensar em uma totalidade de mudanças, abordando também a questão 

de gênero, raça, etinia, meio ambiente, dentre outros aspectos. Isto é, não partiu de uma política 

pública e movimento social apenas, mas de forma intersetorial. Esse fato transcendeu pela 

participação da sociedade civil, principalmente a partir dos movimentos sociais e sindicais 

(PAIM, 2008). A RSB nasceu de uma prática teórica e de uma prática política para o 

enfrentamento do Dilema Preventista, proposta na tese de Sérgio Arouca5. 

A Reforma Sanitária, enquanto proposta foi resultante de um longo movimento da 

sociedade civil brasileira em defesa da democracia, dos direitos sociais e de um novo 

sistema de saúde. Transformou-se em projeto a partir da 8ª Conferência Nacional de 

Saúde (CNS) e desenvolveu-se como processo desde então, especialmente com a 

instalação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária. Pode-se afirmar que a 

Reforma Sanitária é, simultaneamente, uma proposta, um projeto, um movimento e 

um processo (PAIM, 2008, p. 174). 

Para discutir a RSB, é necessário entender os contextos político, econômico e social que 

antecederam tal evento. Ou seja, é necessário conhecer a formação do Brasil e seus diferentes 

contextos históricos e dificuldades.  

A formação da sociedade brasileira, se a reconstituirmos pela interpretação de seus 

intelectuais ‘demiurgos’, a partir de Gilberto Freyre, Caio Prado Jr., Sérgio Buarque 

de Holanda, Machado de Assis, Celso Furtado e Florestan Fernandes, é um processo 

complexo de violência, proibição da fala, mais modernamente privatização do 

público, interpretado por alguns com a categoria de patrimonialismo, revolução pelo 

alto, e incompatibilidade radical entre dominação burguesa e democracia; em resumo, 

anulação da política, do dissenso (OLIVEIRA, 1999, p. 58-59 apud PAIM, 2008, p. 

49, grifos do autor). 

Os mecanismos que possibilitaram que a ideia vinculada à concepção de direito à saúde tomasse 

conquistas importantes, repercutiu na criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES) em 1976, o lançamento da Revista Saúde em Debate e a Associação Brasileira de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), criada em 1979, hoje Associação Brasileira de 

                                                 
5  Antônio Sérgio da Silva Arouca - médico, professor, parlamentar, militante partidário (Partido Comunista 

Brasileiro), foi presidente da Fiocruz entre 1985 e 1988, um dos principais líderes da Reforma Sanitária Brasileira 

e construiu uma trajetória identificada com debates e propostas associadas à questões das áreas da saúde e da 

ciência e tecnologia. Foi organizador e presidente da 8ª CNS e participante ativo da Constituinte, na defesa do 

acesso universal e gratuito aos serviços de saúde, que acabou por moldar o capítulo dedicado ao tema na 

Constituição Federal Brasileira e, em 2003, foi nomeado para ser o representante do Brasil na OMS, mas veio a 

falecer em agosto do mesmo ano (1941-2003). Fonte: Portal FioCruz. Disponível em: 

<https://portal.fiocruz.br/sergio-arouca>. Acesso em: 07 mar. 2019. 
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Saúde Coletiva, oriundas do processo da RSB e do ideal de Sérgio Arouca quanto à medicina 

preventiva, os quais estiveram articulados com as classes trabalhadoras e intelectuais 

formadores de opinião da época (PAIVA; TEIXEIRA, 2013; SOPHIA, 2012).  

A 8ª CNS, ocorrida em 1986, foi estabelecida como um marco do movimento popular e da 

sociedade civil, visto que foi a primeira CNS aberta à sociedade civil. Esta conferência foi 

idealizada sobre três fundamentos básicos: saúde como direito inerente à cidadania; 

reformulação do sistema nacional de saúde; e financiamento da área de saúde (PAIM, 2008; 

SOPHIA, 2012). 

A compreensão do direito à saúde ia sendo irradiada, progressivamente, para os cidadãos que 

passavam a cobrar a sua garantia e a melhoria dos serviços (PAIM, 2008). Dessa forma, estava 

lançado o projeto da Reforma Sanitária Brasileira, legitimado e sistematizado na 8ª CNS e 

formalizado, posteriormente, na Assembleia Constituinte. Segundo Rocha (2011), o 

fortalecimento das mobilizações sociais nas décadas de 1970-1980 e as experiências na gestão 

pública foram primordiais na  formação de um Estado democrático de direito – alicerçado e 

regido por um regime político nos princípios da soberania popular e de ampliação da cidadania. 

A Figura 2 ilustra a 8ª CNS. 

Figura 2 – Oitava Conferência Nacional de Saúde em 1986. 

       

Fonte: Acervo da Coordenadoria de Comunicação Social/Fiocruz. 

Após a realização da 8ª CNS, tal evento foi substancial às iniciativas de implantação dos 

Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde nos Estados (SUDS) e Comissão Nacional 

da Reforma Sanitária (CNSR). Anos mais tarde, por meio da promulgação da Constituição 

Federal (CF) de 1988, vieram a se constituir os ideais da reforma sanitária que formaram as 

bases para a seção “Da Saúde” (PAIM, 2008). De acordo com o art. 196 da CF:  
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas econômicas 

e sociais que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988). 

Afinal, a RSB abordou a questão saúde, o que significa pensar as condições de vida e suas 

diversas questões, bem como a determinação estrutural desses conjuntos de elementos, mas 

também, auxiliou ainda a pensar outros determinantes: os ambientais; sociais; e culturais, que 

influenciam a qualidade de vida de uma população. Portanto, a RSB não se confunde com as 

reformas setoriais que estavam ocorrendo naquele período pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Banco Mundial e propostos pela 

literatura internacional. E ao diferenciar a RSB como sendo setorial, discute-se que a reforma 

sanitária não se limitou a uma reforma somente na área de saúde e reduzida à criação do SUS, 

como ocorriam em outras áreas (urbana, agrária, universitária, tributária), mas como uma 

reforma social, como definido por Paim (2008), centrada na: 

a) democratização da saúde, o que implica a elevação da consciência sanitária sobre 

saúde e seus determinantes e o reconhecimento do direito à saúde, inerente à 

cidadania, garantindo o acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde 

e participação social no estabelecimento de políticas e na gestão;  

b) democratização do Estado e seus aparelhos, respeitando o pacto federativo, 

assegurando a descentralização do processo decisório e o controle social, bem 

como fomentando a ética e a transparência nos governos; 

c) democratização da sociedade alcançando os espaços da organização econômica e 

da cultura, seja na produção e distribuição justa da riqueza e do saber, seja na 

adoção de uma “totalidade de mudanças”, em torno de um conjunto de políticas 

públicas e práticas de saúde, seja mediante uma reforma (PAIM, 2008, p. 173). 

Nesse cenário, a RSB interveio de forma ampla nas necessidades de saúde (e na questão 

sanitária) e reconheceu o sistema de serviços como uma das respostas sociais, atuante na área, 

mas não esgotado nele, visando a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da 

população. E de fato por meio da RBS, buscaram-se outros interesses populares, fomentados 

pelos movimentos sociais pela democracia daquela época (PAIM, 2008; PAIM et al., 2011).  

Nessa perspectiva durante a década de 1990, as abordagens evoluíram da mobilização de 

conhecimento e ação local, para a importância de entender questões entre o poder, política, 

gênero, equidade e a participação com enfoque nos valores éticos e morais – direitos esses 

conquistados durante RSB e vigente na CF de 1988. Em setembro de 1990, foi sancionada a 

Lei Federal n. 8.080, que criou o Sistema Único de Saúde (SUS) e dispôs sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes e, logo após, a Lei Federal n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que 
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dispôs sobre a participação popular e controle social na gestão do SUS, a partir das conferências 

e conselhos de saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde, aspectos não contemplados na lei anterior (PAIVA; TEIXEIRA, 2013). 

Desde então, o Brasil, mudou de patamar na saúde pública com avanços expressivos. No 

entanto, os desafios ainda continuaram na área do saneamento, principalmente pela 

insuficiência de recursos necessários e uma política pública efetiva. 

3.3. AVANÇOS E PERSPECTIVAS NAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO 

RURAL 

Entendido os eventos que influenciaram na atual dinâmica das áreas rurais do País, antes de 

abordar as condições e o cenário atual do saneamento para esses territórios, é importante uma 

reflexão quanto aos avanços nas políticas advindas das reivindicações populares e movimentos 

sociais após a RSB.  

Vale lembrar que, ao final dos anos 1980 e início de 1990, houveram inéditas tentativas em 

estabelecer diretrizes nacionais, para orientar estados e municípios no planejamento das ações 

de saneamento em áreas rurais. Todavia, foram esforços pontuais, desarticulados, de baixa 

escala e de curta duração (BRASIL, 2019). Primeiramente, entre 1986 e 1990, com o Projeto 

Nacional de Saneamento Rural, que viria décadas depois a fundamentar o atual Programa 

Nacional de Saneamento Rural (PNSR), no atual governo denominado Programa Saneamento 

Brasil Rural (PSBR). O projeto na época, 

aplicou-se a estudos e assistência técnica aos estados, com o objetivo de traçar um 

diagnóstico da realidade e elaborar um Programa Nacional de Saneamento Rural. A 

partir de alguns experimentos pilotos, em especial, do Piloto Minas Gerais, publicou, 

em 1989 e 1990, coletânea de documentos sobre Saneamento Rural, destacando-se: 

Subsídios para elaboração de Programa Estadual de Saneamento Rural; Projeto Local 

de Saneamento Rural; Fundamentos da Educação e Participação em Saneamento 

Rural. A proposta do Projeto consistia em assessoramento aos Estados, na elaboração 

de um diagnóstico do saneamento rural e um planejamento de Programas Estaduais 

de Saneamento Rural, com base nas diretrizes do Programa Nacional de Saneamento 

Rural. Foram assinados Convênios com os Estados, para que pudessem desenvolver 

experimentos de saneamento básico em algumas comunidades e, a partir daí, tanto os 

Estados como a União, poderiam estar recebendo subsídios para elaboração de 

Programa Nacional e Programas Estaduais (TEIXEIRA, 2011, p. 249). 

Contudo, o referido Projeto foi desativado pelo Governo Collor, em dezembro de 1990, 

instituindo-se, em seu lugar o Programa de Saneamento Rural (PRORURAL), pelo o Ministério 

da Ação Social e Ministério da Saúde no âmbito do Plano de Ação Imediata de Saneamento 
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(PAISBrasil), o qual ficou em execução até o ano de 1994. Vale destacar que, o Prorural não 

visava uma abrangência nacional, como o Projeto Nacional de Saneamento Rural (TEIXEIRA, 

2011). Isto posto, cumpre mencionar que, embora houvesse acontecido essa interrupção, tais 

programas fortaleceram iniciativas existentes, bem como estimulou o surgimento de outras 

iniciativas/programas estaduais e municipais. 

Desde o declínio do Planasa, no início dos anos 1990, identificava-se a ausência de uma política 

nacional para orientar os municípios e estados nos processos de planejamento. A partir do 

século XXI, com a formulação de uma nova política maior ênfase é dada ao financiamento 

público do saneamento básico. E são iniciados os estudos e debates sobre os princípios e 

diretrizes da Política Federal de Saneamento Básico, com destaque ao incentivo da participação 

e controle social, que se deu por exemplo por meio da realização de conferências e permitiram 

a contribuição da sociedade em geral nas discussões (MOISÉS et al., 2010; PICCOLI et al, 

2017).  

Mediante a reestruturação da Funasa, a entidade passa a ser responsável pelas ações de 

saneamento rural, de vigilância ambiental em saúde, epidemiologia e controle de doenças e 

vetores (BRASIL, 2019) e traz no conceito de saneamento ambiental a oportunidade ideal para 

garantir meios adequados que favoreçam a saúde. 

Nesse período, tem-se a criação do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (SNSA), incumbidos por coordenar as ações de saneamento básico no 

País. E é sancionada a Lei n. 11.445, de 05 de janeiro de 2007 que estabeleceu as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico.  

Inicia-se nesse momento uma nova e desafiadora fase do saneamento no Brasil, onde 

o protagonista principal é o município como o titular dos serviços de saneamento 

básico. Ficam definidas mais claramente as competências municipais quanto ao 

planejamento, ação indelegável a outro ente, à prestação, à regulação, à fiscalização 

dos serviços e à promoção da participação e controle social (BRASIL, 2011, p.27). 

Em conformidade com o Art. 3º, inciso I, da referida lei, o saneamento básico constitui o 

“conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais” os quais encontram-se 

contemplados em quatro componentes: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados 
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dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento 

e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (BRASIL, 2007, p.2). 

O Pacto Nacional de Saneamento Básico, em 2008, ensejou o compromisso à toda sociedade 

para contribuir no processo de elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB), por meio de consultas e audiências públicas. Cabe destacar, que tais mecanismos 

de participação são mantidos durante as avaliações que ocorrem anualmente e na revisão a cada 

quatro anos (BRASIL, 2011). 

Aprovado no final de 2013, pelo Decreto Presidencial n° 8.141/2013 e pela Portaria 

Interministerial n° 571/2013, e tendo a sua primeira revisão em 2019, o Plansab é o responsável 

pelo planejamento integrado do saneamento básico no País, com vigência de 20 anos, até o ano 

de 2033. Nele consiste as bases legais e competências institucionais, princípios fundamentais, 

diretrizes, análise situacional, necessidades de investimentos, estratégias, e as metas de curto, 

médio e longo prazos.  

O Plansab além da proposta de universalizar o saneamento básico, tem como objetivos a 

promoção de saúde, qualidade de vida, sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento 

sustentável a partir da oferta da infraestrutura (SILVEIRA; HELLER; REZENDE, 2013). 

Considerado como o eixo central das ações do governo federal no âmbito do marco legal 

regulatório da área de saneamento básico (Lei n. 11.445/2007), destaca-se no Plansab a 

importância de investimentos tanto em medidas estruturais quanto estruturantes. À vista disso, 

está ordenado nos seguintes programas (BRASIL, 2013): 

i. Saneamento Básico Integrado (Saneamento para área urbana) – designado a financiar 

medidas estruturais, que corresponde aos tradicionais investimentos em obras nas quatro 

componentes do saneamento básico – abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais 

urbanas;  
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ii. Saneamento Rural – cujo objetivo é financiar medidas estruturais de saneamento básico 

em áreas rurais e de comunidades tradicionais, os quais são acompanhadas por medidas 

estruturantes, isto é, aquelas que contribuem no suporte político e gerencial para a 

sustentabilidade da prestação dos serviços, realizadas com metodologia envolvendo a 

participação social e educação ambiental dos indivíduos;  

iii. Saneamento Estruturante – com o escopo de financiar medidas estruturantes para a 

melhoria da gestão e prestação de serviços realizados com investimentos públicos. 

Assim, visando avançar no saneamento para as áreas rurais e comunidades tradicionais que 

desenvolvem atividades como extrativismo, artesanato e agricultura familiar, veio sendo 

discutido e elaborado, desde o ano de 2010, a versão preliminar do Programa Nacional de 

Saneamento Rural (PNSR). No âmbito do PNSR, realizou-se o diagnóstico das condições de 

saneamento nas áreas rurais do País e o planejamento das ações e metas de curto, médio e longo 

prazos com o objetivo de atender a população dessas áreas, quase 40 milhões de pessoas em 

2019, até o ano de 2038 (BRASIL, 2019). 

Emergiu da recomendação da Lei Federal n.º 11.445/2007 e revelou a importância e 

a necessidade dessa pauta ao instituir macrodiretrizes e estratégias e estabelecer um 

programa que versa especificamente sobre a questão do saneamento rural, incluídas 

as comunidades tradicionais (BRASIL, 2019, p. 205). 

Nesse cenário, em uma ação conjunta entre vários atores do Governo Federal foi regulamentada 

a Portaria n. 3.174/MS, de 2 de dezembro de 2019 que criou o Programa Saneamento Brasil 

Rural (PSBR). 6O PNSR foi coordenado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da Funasa, 

que por meio de convênio, contou com a parceria da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) para sua elaboração. Esse processo mobilizou diferentes parceiros institucionais, tais 

como:  

 Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) – Coordenador da Política Federal de 

Saneamento Básico e estruturador da agenda do tema de Recursos Hídricos no Governo 

Federal; 

 Ministério da Saúde (MS) – órgão atuante em temas de vigilância em saúde, saneamento 

rural e responsável pela a implementação da Política Nacional de Saúde Integral das 

Populações do Campo, Floresta e Águas;  

                                                 
6  Ver: <http://www.funasa.gov.br/web/guest/home/-/asset_publisher/ihdKjCvMf50A/content/governo-federal-

lanca-programa-saneamento-brasil-rural> 

http://www.funasa.gov.br/documents/20182/61353/PortMS3174_2019/183503d5-1ae9-47f8-bfee-fae6fc38e8c7
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 Ministério do Meio Ambiente (MMA) – órgão executor da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e responsável pelas ações do Programa Água Doce e de educação 

ambiental; 

 Ministério da Cidadania (MC) – órgão responsável pelo Programa Um Milhão de 

Cisternas e pelo Programa Água para Todos.  

Adicionalmente, verificado a transversalidade do saneamento, identificam-se outros órgãos 

federais que atuam indiretamente em políticas intersetoriais como desenvolvimento rural, 

habitação, meio ambiente, educação, inclusão social, promoção da igualdade racial e igualdade 

de gênero, a saber: Ministério da Educação (MEC); Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA); Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama); Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(Seppir); Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead); e 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) (BRASIL, 2019). 

Por conseguinte, de acordo com a concepção do PNSR, as ações devem estar integradas com 

as políticas públicas que envolvem as PCFA e demais políticas de estado em andamento, tais 

como: saúde; recursos hídricos; habitação; igualdade racial; e meio ambiente. A título de 

exemplo tem-se, os Planos e Programas: Brasil Quilombola, Territórios da Cidadania; 

Desenvolvimento Rural Sustentável; Reforma Agrária; Brasil Sem Miséria, entre outros. 7 

O PNSR dá ênfase às populações do campo, floresta e águas e propõe a elaboração de 

um subprograma para os povos originários (indígenas). Consideram-se assim as 

singularidades étnico-culturais, sociais, econômicas e territoriais de cada uma dessas 

populações e em conjunto com elas. Respeitadas todas essas peculiaridades, bem 

como a interface do saneamento com outras áreas dos direitos sociais 8 , a 

implementação e a gestão do PNSR serão executadas na perspectiva da 

intersetorialidade, buscando-se a interação com órgãos de governo e com políticas e 

programas setoriais de Estado (BRASIL, 2019, p. 205-206). 

Outro ponto que merece destaque, é a complexidade do território rural, principalmente no 

contexto das políticas. Segundo o censo, em 2010, existiam aproximadamente 29,8 milhões de 

pessoas em áreas rurais e cerca da metade da população rural estava distribuída em apenas cinco 

estados. Baseado nessas informações do censo, são nas áreas rurais que se concentram quase 

                                                 
7 Comprometido a execução, em 2019, face às modificações dos novos arranjos institucionais do governo federal 

corroborado pelo Decreto n. 9.759, de 11 de abril de 2019, que extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações 

para colegiados da administração pública federal. 
8 O art. 6º da CF estabelece como direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (BRASIL, 1988). 
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metade das pessoas extremamente pobres no País (46,7%). A Tabela 1 apresenta a população 

total e rural dos estados brasileiros (IBGE, 2010). 

  Tabela 1 – Ranking dos estados brasileiros e distrito federal em população rural no País, em 2010. 

Ordem Espacialidades População total População rural 
% População rural 

no estado 

% População rural 

no País 

- Brasil 190.755.799 29.830.007 - 15,64% 

1º Bahia 14.016.906 3.914.430 27,93% 13,12% 

2º Minas Gerais 19.597.330 2.882.114 14,71% 9,66% 

3º Maranhão 6.574.789 2.427.640 36,92% 8,14% 

4º Pará 7.581.051 2.389.492 31,52% 8,01% 

5º Ceará 8.452.381 2.105.824 24,91% 7,06% 

6º Pernambuco 8.796.448 1.744.238 19,83% 5,85% 

7º São Paulo 41.262.199 1.676.948 4,06% 5,62% 

8º Rio Grande do Sul 10.693.929 1.593.638 14,90% 5,34% 

9º Paraná 10.444.526 1.531.834 14,67% 5,14% 

10º Piauí 3.118.360 1.067.401 34,23% 3,58% 

11º Santa Catarina 6.248.436 1.000.523 16,01% 3,35% 

12º Paraíba 3.766.528 927.850 24,63% 3,11% 

13º Alagoas 3.120.494 822.634 26,36% 2,76% 

14º Amazonas 3.483.985 728.495 20,91% 2,44% 

15º Rio Grande do Norte 3.168.027 703.036 22,19% 2,36% 

16º Espírito Santo 3.514.952 583.480 16,60% 1,96% 

17º Goiás 6.003.788 583.074 9,71% 1,95% 

18º Mato Grosso 3.035.122 552.321 18,20% 1,85% 

19º Sergipe 2.068.017 547.651 26,48% 1,84% 

20º Rio de Janeiro 15.989.929 525.690 3,29% 1,76% 

21º Rondônia 1.562.409 413.229 26,45% 1,39% 

22º Mato Grosso do Sul 2.449.024 351.786 14,36% 1,18% 

23º Tocantins 1.383.445 293.339 21,20% 0,98% 

24º Acre 733.559 201.280 27,44% 0,67% 

25º Roraima 450.479 105.620 23,45% 0,35% 

26º Distrito Federal 2.570.160 87.950 3,42% 0,29% 

27º Amapá 669.526 68.490 10,23% 0,23% 

 Fonte: IBGE, 2010. 

A atualização das informações do Censo em 2020, mostrou a necessidade em discutir sobre o 

conceito de ruralidade. Essa reflexão baseou-se na “[...] interpretação de relações socioculturais, 

políticas e econômicas capazes de refletir o modo de produzir a vida nos territórios, revelando 

o papel importante das ações de saneamento básico [...]” (BRASIL, 2019, p. 207) resultando 

em uma nova conceituação. Pelo exposto, em 2017, o IBGE apresentou o estudo “Classificação 

e caracterização dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproximação” que coloca 
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uma nova proposta de classificação das áreas rurais. Esse estudo propõe aprofundar o 

conhecimento acerca da realidade territorial brasileira e trazer novidades para o censo 

demográfico de 2020 (postergado para 2021 devido à pandemia da COVID-19), no qual as 

áreas dos municípios passam a ser classificadas como: urbano; intermediário adjacente; 

intermediário remoto; rural adjacente; e rural remoto. 

Diante da nova proposta do IBGE para o território e as dinâmicas sociais, no âmbito do PNSR, 

a população rural que somava 15,6% da população do País (29,83 milhões de habitantes), em 

2010, passaria a ter 21,0% (39,91 milhões de habitantes). A Figura 3 ilustra a recomendação 

proposta para os setores censitários envolvendo as áreas urbanas e rurais (BRASIL, 2019). 

Figura 3 – Identificação dos setores censitários do IBGE. 

 

Fonte: Modificado de Brasil (2019). 

Ao considerar a atual análise situacional do saneamento rural no País, ainda há um grande 

desafio pela frente. No âmbito do diagnóstico do PNSR, quanto ao abastecimento de água 

40,5% dos habitantes possuíam, em 2010, um atendimento adequado, sendo que 55,0% dos 

domicílios eram atendidos por poço ou nascente. Quando se trata das componentes esgotamento 

sanitário e manejo de resíduos sólidos as condições são mais precárias, de modo que, 64,0% 

dos domicílios ainda possuíam fossas rudimentares e somente 27% dos domicílios dispõe de 

serviço de coleta domiciliar de resíduos sólidos (seja porta a porta ou em caçamba). E por fim, 

no cenário do manejo de águas pluviais o principal desafio ainda se refere a gestão e 

disponibilização de informações em bases de dados fidedignas (BRASIL, 2019). É apresentado 

na Tabela 2 os resultados sistematizados para o novo conceito de rural. 
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Tabela 2 – Situação atual de atendimento por componente de saneamento em áreas rurais no Brasil, em 2019.  

Componente 

Atendimento 

Adequado 

Deficit 

Total Atendimento 

Precário 
Sem Atendimento 

(hab.) (%) (hab.) (%) (hab.) (%) (%) 

Abastecimento de água 16.096.455 40,5 13.295.012 33,5 10.335.932 26,0 100,0 

Esgotamento sanitário 8.172.484 20,6 21.495.324 54,1 10.059.591 25,3 100,0 

Manejo de resíduos sólidos 9.364.545 23,6 8.313.400 20,9 22.049.455 55,5 100,0 

Manejo de águas pluviais 24.005.715 60,4 6.118.027 15,4 9.603.658 24,2 100,0 

Fonte: Dados extraídos de Brasil (2019). Organizado pelo autor. 

Diante disso, para superar os deficits ainda presentes no saneamento rural, o PNSR incluiu 

ações para abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias sanitárias domiciliares, 

manejo de resíduos sólidos, educação e mobilização social. Para isso, prevê um conjunto de 

estratégias que garantam o financiamento, a sustentabilidade e a participação social, a fim de 

alcançar metas de curto, médio e longo prazos, com investimentos até 2038 estimados na ordem 

de R$ 218,94 bilhões, distribuídos entre medidas estruturais (R$ 179,53 bilhões) e estruturantes 

(R$ 39,41 bilhões). 

Assim, baseado na complexidade do rural brasileiro, foram propostos no contexto do PNSR o 

agrupamento de setores censitários que estejam inseridos à classes de soluções de saneamento, 

como apresentado na Figura 4.  

Figura 4 – Agrupamentos de setores censitários e orientações de soluções de saneamento. 

  

Fonte: Modificado de Brasil (2019). 

Nesse contexto, sustentado nas discussões do PNSR, as soluções tecnológicas precisarão levar 

em conta as formas de utilização dos espaços e as proximidades dos domicílios e deve-se 
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considerar a identidade cultural e o ambiente de cada comunidade; o aproveitamento dos 

recursos e insumos disponíveis no local; a preservação do ambiente com priorização de fontes 

alternativas e renováveis; bem como o empoderamento da comunidade por parte da tecnologia 

implantada (TEIXEIRA, 2011). 

E destaca-se a importância do fomento à comunicação e mobilização social para a promoção 

de ações de saneamento básico, por meio da adoção de técnicas e recursos pedagógicos de 

educação ambiental, de tal forma que, garantam os direitos de cidadania e a promoção da saúde 

(BRASIL, 2019). Assim, alicerçado na perspectiva do PNSR as intervenções em infraestrutura 

física nas áreas rurais, tem-se que:  

Necessariamente deverão vir acompanhadas de medidas estruturantes, no campo da 

participação da comunidade, da educação ambiental para o saneamento, dos 

mecanismos de gestão e da capacitação, entre outras (BRASIL, 2011, p. 185).  

No cenário do PNSR, as ações de planejamento estão fundamentadas em três eixos estratégicos 

indissociáveis os quais contemplam medidas estruturantes (soluções de gestão e no âmbito da 

educação e participação social) e medidas estruturais referentes as tecnológicas, como ilustrado 

na Figura 5. Para conhecimento, dentre as tecnologias sociais existentes, e reconhecidas pelo 

PNSR tem-se: a proteção das nascentes; compostagem; clorador simplificado; filtro de barro; 

fossa verde; bomba d’água popular; cisternas de água de chuva; sistema de água pluvial 

comunitário agroflorestal; círculo de bananeira; dessalinizador solar. 

Figura 5 – Eixos estratégicos: prerrogativas e medidas estruturantes e estruturais. 

 

Fonte: Modificado de Brasil (2019). 



  46 

M. N. ROSA 

Tais dimensões são caracterizadas da seguinte forma, por Souza et al. (2015, p. 21-22):  

A dimensão da gestão envolve as soluções estabelecidas por meio de um conjunto de 

procedimentos e processos administrativos que permitem levar a cabo as políticas 

definidas pelos poderes Executivo e Legislativo, combinando e intervindo na 

dimensão sociocultural por meio do emprego de tecnologias [...]. A dimensão 

sociocultural envolve temas e ações como educação, desigualdades, equidade e 

eliminação da pobreza; preservação da diversidade cultural; direitos humanos, 

segurança das pessoas e o grau em que as necessidades humanas básicas são atendidas. 

A dimensão tecnológica abrange soluções materializadas nas obras de engenharia e 

aquelas geradas por meios de tecnologias sociais que incluem desde produtos até 

processos de baixo custo, fácil aplicabilidade e impacto social.  

A elaboração do PNSR teve uma abordagem integrada e possui como propósito universalizar o 

acesso às ações de saneamento básico nas áreas rurais e ainda fornecer bases para o 

planejamento e gestão dos serviços que contribuem para a saúde e qualidade de vida, 

prioritariamente para as famílias em situação de extrema pobreza e situações de vulnerabilidade 

– realidade constatada para uma parcela significativa da população rural do País. E no 

documento oficial, destaca a importância da inserção das comunidades nas discussões.  

O contato com as comunidades propiciou conhecer lugares e pessoas e vivenciar 

situações e contextos, o que, somado aos dados coletados por meio das entrevistas, 

potencializou a compreensão de realidades sanitárias que não seriam apreendidas 

apenas pela análise dos dados agregados das pesquisas nacionais (BRASIL, 2019, p. 

23). 

Por fim, com os estudos realizados no PNSR, foram identificadas 29 experiências exitosas que 

ocorreram mediante a execução de programas governamentais ou de projetos de pesquisas e 

extensão de universidades, ilustradas na Figura 6. Tais experiências comprovaram a 

importância em utilizar abordagens com características intersetoriais e participativas (SILVA 

et al., 2019).  

Aqui, cabe um destaque, à importância da gestão comunitária de sistemas de saneamento em 

áreas rurais do Nordeste brasileiro, representada pelos Sistemas Integrados de Saneamento 

Rural – SISARs e as Centrais de Associações Comunitárias para Manutenção Sistemas de 

Saneamento nos estados do Ceará, Piauí e Bahia, respectivamente.  
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Figura 6 – Experiências exitosas em Saneamento Rural. 

 

Fonte: Modificado de Silva et al. (2019). 

3.4. ATORES SOCIAIS NAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO 

É entendido como atores sociais o conjunto de indivíduos ou organizações instituídas por um 

programa ou uma problemática em comum e que se auto-organizam para dar solução a tais 

desafios. Além disso, tem a capacidade de agir de forma autônoma, não apenas se adapta mas 

inventa, isto é, destaca-se pela a capacidade em desenvolver estratégias. 

[...] a ideia de ‘ator’ não se limita somente a pessoas ou grupos sociais, instituições 

também podem ser atores sociais: um sindicato, partidos políticos, jornais, rádios, 

emissoras de televisão, igrejas (SOUZA, 1991, p. 12). 

Os atores sociais atuam na implementação de políticas públicas, por meio da manifestação de 

interesses sociais, econômicos, políticos ou culturais, sendo mediadas por relações e estilos de 

vida, na busca de participação social e que permitam a efetividade da cidadania. Assim, 



  48 

M. N. ROSA 

pressupõe o envolvimento da sociedade como um todo e o controle do cidadão sobre o Estado 

(GURGEL; JUSTEN, 2013). 

Diante disso, para contextualizar os avanços da participação dos atores sociais nas políticas e 

ações de saneamento no Brasil, se reflete a partir dos anos 70/80, período em que o Estado 

possuía a total obrigatoriedade das operações públicas com uma participação mínima e/ou nula 

da sociedade. 

No Brasil, o preceito da participação social, foi afirmado na Constituição da República 

Federativa do Brasil (CF) de 1988 – momento em que o País saía de um período de ditadura 

militar com pouco direito de expressão para um Estado Democrático de direito no qual as 

pessoas podem falar e se posicionar. Nesse contexto, o Estado passa a executar políticas 

públicas alinhando-se com a sociedade e ainda com prestação de contas, por exemplo, nas 

conferências e conselhos. Cabe destaque que, a CF não traz o termo de participação somente 

como uma prática da liberdade, e sim de uma educação para a cidadania. Isto é, uma forma do 

participante agir por motivos públicos (LONGHI; CANTON, 2011).  

Após o estabelecimento da CF, nos anos 1990 desponta a perspectiva neoliberal da participação, 

caracterizado por uma intervenção mínima do Estado, que na busca de reduzir gastos públicos, 

converte para os próprios beneficiários as responsabilidades pelas ações e vocações econômicas 

locais. Contudo, como críticas ao modelo neoliberalista, em Países em desenvolvimento não é 

prioridade do Estado atender as necessidades das populações mais vulneráveis, mas sim, os 

interesses do capital, principalmente o financeiro (KLEBA; WENDAUSEN, 2009).  

A título de exemplo dessa pespectiva neoliberal, tem-se as ações operadas pelo Programa 

Comunidade Solidária (PCS), coordenado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e 

sua esposa Rute Cardoso, de 1995 até 2002, substituído pelo Programa Fome Zero no governo 

seguinte. E ainda a proposta do Programa Comunidade Ativa, lançado em 1999, no âmbito do 

PCS – mesmo ano que foi aprovada a Lei n. 9.795/99, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA) e o Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social 

(PESMS), da Funasa. 

No século XXI, o dinamismo participativo implicou na concepção ou ampliação de muitos 

canais de relacionamento entre o Estado, iniciativa privada e sociedade civil. Como resultado 

aumentaram as interfaces socioestatais e suscitaram a ideia de um sistema democrático-

participativo de políticas públicas. Nesse período, a obrigação quanto à execução de políticas 
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públicas retorna para o Estado, mas em parceria com a sociedade civil organizada, isto é, uma 

coobrigação entre as partes (KLEBA; WENDAUSEN, 2009). Logo a livre iniciativa do 

indivíduo apresenta um valor fundamental para a sociedade e traz o Estado como difusor das 

boas ideias, colaborando com a democracia, pluralismo, o respeito das diferenças. E ainda a 

possibilidade de sistematizar informações e propor políticas públicas (GURGEL; JUSTEN, 

2013). 

Ao analisar os estudos de Gohn (2019) e Silva e Naval (2015) que estão relacionados ao tema 

da política, participação social e saneamento, identifica-se que as ações em saneamento podem 

ser executadas quer pelo Estado, quer por meio da sociedade civil com a possibilidade de 

parcerias entre as partes. Assim, ao investigar os atores envolvidos no processo, foi necessário 

consultar o código civil brasileiro, instituído em 2002, para conhecer as suas especificidades 

jurídicas e diferencia-las, como mostrado na Figura 7.  
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Figura 7 – Personalidades jurídicas segundo o código civil brasileiro. 

 

Fonte: Organizado pelo autor. 

Assim, com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de 

diálogo e a atuação conjunta entre a Administração Pública federal e a sociedade civil, foi 

instituído no País o marco legal da participação social pela Política Nacional de Participação 

Social (PNPS) e o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS) pelo Decreto n. 8.243, de 

23 de maio de 2014. Contudo, com a revogação da PNPS pelo Decreto no 9.759, de 11 de abril 

de 2019 que restringiu a participação social em colegiados da Administração Pública federa, 

cabe a reflexão de um possível retrocesso na política executada no País, que estimulava e 

estabelecia o diálogo entre a sociedade civil e a Administração Pública no processo decisório. 

O Estado é incluído na discussão dos atores sociais pelo o seu dever em garantir políticas 

econômicas e sociais que visem à gestão de riscos e melhorias nas condições vida dos cidadãos. 

Sendo que, no âmbito da prestação dos serviços públicos são direcionados em consonância a 

lei referente aos consórcios públicos no País, como apresentado na Figura 8.  
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Figura 8 – Organização jurídico-institucional da prestação de serviços públicos. 

 

Fonte: Modificado de RIBEIRO, W. A. A lei de consórcios públicos. Apresentação em power point, realizado 

em 17/06/2005, disponível em: www.abcon.com.br 

A sociedade civil, no exercício do controle social, tem colaborado em diferentes momentos: 

seja na formulação e planejamento de políticas públicas, no que tange a participação em 

conselhos, comissões, comitês, conferências, compartilhamento de experiências e tecnologias 

socias inovadoras; na implementação e execução dessas políticas; monitoramento e avaliação; 

e na prestação de contas (SILVA; NAVAL, 2015). 

E tais contribuições da sociedade civil, podem ser divididas em três níveis, como sugerido por 

Scherer-Warren (2006). Em um primeiro nível o associativismo local representado por 

associações civis, os movimentos comunitários, sujeitos sociais envolvidos com causas sociais 

e coletivos informais. Num segundo nível, as formas de articulação inter-organizacionais 

“dentre as quais se destacam os fóruns da sociedade civil, as associações nacionais de ONGs e 

as redes de redes, que buscam se relacionar entre si para o empoderamento da sociedade civil, 

representando organizações e movimentos do associativismo local”. E por último, em um 

terceiro nível, as mobilizações na esfera pública por intermédio de grandes manifestações 

públicas (SCHERER-WARREN, 2006, p. 110-112). 

Se durante a ditadura militar as organizações não governamentais (ONGs), instituídas no final 

do século XX eram vistas como contrárias ao Estado, anos seguinte, passaram-se a ser 

consideradas como parceiras e passam a exercer também a função do Estado com atuação em 

diferentes políticas públicas (GURGEL; JUSTEN, 2013)  
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Nesse cenário, as organizações da sociedade civil (OSC), termo adotado mais recentemente 

para as ONGs, tornaram-se atores essenciais para a democracia participativa, indo muito além 

da mera prestação de serviços para o Estado, de tal modo, que praticam o controle social, 

executam, fiscalizam e cobram do poder público melhorias e atendimento às necessidades 

básicas. As OSC são entidades de direito privado e fins públicos que atuam na esfera pública e 

querem constituir uma relação harmônica com os governos, além de incentivar o fomento à 

participação social e do acesso democrático a recurso públicos, isto é, realizam ações de 

interesse público e não têm o lucro como objetivo.  

Atualmente, existem inúmeras organizações da sociedade civil, atuantes em âmbito 

internacional, nacional, regional e local, para a garantia do acesso a direitos sociais 

das populações rurais e tradicionais (BRASIL, 2019, p. 207). 

Cabe destacar, que não é necessário ter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para 

que um grupo de pessoas se organize e atue. Contudo para celebração de parcerias com a 

Administração Pública que envolvam a transferência de recursos financeiros é necessário se 

enquadrar como uma entidade privada, ou seja, possuir CNPJ. Devido isso alguns grupos para 

ter acesso a incentivos do governo acabam por se relacionar e criar parcerias com alguma OSC, 

como é o caso dos movimentos sociais. Logo, mostra a importância das OSCs na conjuntura 

dos atores sociais. 

No artigo 20 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), adotada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), estabelece que toda pessoa tem direito à liberdade de 

reunião e associação pacíficas. É nesse horizonte que estão alicerçadas as estruturas dos 

movimentos sociais.  

A partir de discussões iniciadas em 2010, foi estabelecido o Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil (MROSC) por meio da Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho 

de 2014, sendo posteriormente alterada pela  Lei Federal n. 13.204, de 14 de dezembro de 2015. 

O MROSC instituiu normas gerais para as parcerias entre a Administração Pública e as OSC 

com o objetivo em desburocratizar a execução de atividades em termos de colaboração e 

fomento ou acordos de cooperação. Assim, como novos princípios e diretrizes contemplados 

pelo MROSC, a Lei Federal n. 13.019/2014 assegurou a participação social, o fortalecimento 

da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos públicos, fortalecendo as OSCs 

e o Estado. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_privado
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Uma OSC pode ser classificada como entidade privada sem fins lucrativos (representadas sob 

a forma de fundações e associações privadas fora do aparelho do Estado); sociedade 

cooperativa; ou organizações religiosas que além das ações de fins religiosos, dedicam-se às 

atividades de interesse público e cunho social por meio de parcerias com entidades públicas a 

qual atendem aos critérios da pesquisa Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos 

no Brasil (FASFIL) – principal estudo sobre o universo das OSCs no País, que utiliza um 

critério internacional, desenvolvido pela ONU e pela universidade americana John Hopkins. 

Segundo dados da FASFIL, em 2010, existiam cerca de 290 mil entidades sem fins lucrativos 

no Brasil. Assim, a grande quantidade de OSCs em um País é um sinal de uma sociedade civil 

forte, com uma população que busca formas de participar da vida pública. 

Um breve adicional às OSCs são os recebimentos de títulos ou certificação após a formalização 

das entidades. Para tanto é destacado a existência como:  

 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), concedido pelo 

Ministério da Justiça que visa facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de 

governo e órgãos públicos;  

 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), entregue pelos 

Ministérios da Saúde, da Educação e o extinto Desenvolvimento Social a entidades que 

atuem nessas áreas de modo contínuo, permanente e com gratuidade de serviços;  

 Utilidade pública, conferida por Estados e/ou Municípios (e antes pela União, mas foi 

revogado pela Lei n. 13.019/2014) criado desde 1935, certificação que considera a 

entidade prestadora de serviços relevantes à sociedade. 

Logo a partir da contribuição das OSCs, tais ações permitem o desenvolvimento de uma 

sociedade mais participativa e aberta, conceitos esses presentes na Constituição Federal de 

1988. Essas organizações têm possibilitado a reflexão sobre os padrões sociais brasileiros e a 

ampliação dos valores democráticos e sistêmicos, atuando na promoção e defesa de direitos, 

com destaque das temáticas de justiça socioeconômica, meio ambiente, juventude, reforma 

agrária, igualdade racial, feminismo, participação popular, direitos humanos, educação, 

comunicação, direitos indígenas, entre outros.   

Nesse ínterim, se destacam os atores sociais representados pelo Colegiado do Grupo da Terra 

(CGT), criado pela Portaria n. 719/GM/MS de 14 de abril 2004. O CGT existiu oficialmente 
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como um grupo de trabalho junto ao Ministério da Saúde, o qual foi redefinido pela Portaria n. 

2.460/GM/MS, de 12 de dezembro de 2005 e teve a sua última composição estabelecida pela 

Portaria n. 3.071/GM/MS, de 27 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2004; 2005; 2012).  

O Colegiado esteve composto por representantes de entidades governamentais e da sociedade 

civil que representam as PCFA. De acordo com a Portaria n. 2.311/GM/MS, de 23 de outubro 

de 2014, as PCFA são definidas como: 

Povos e comunidades que têm seus modos de vida, produção e reprodução social 

relacionado predominantemente com o campo, a floresta, os ambientes aquáticos, a 

agropecuária e o extrativismo, como: camponeses; agricultores familiares; 

trabalhadores rurais assalariados e temporários que residam ou não no campo; 

trabalhadores rurais assentados e acampados; comunidades de quilombos; populações 

que habitam ou usam reservas extrativistas; populações ribeirinhas; populações 

atingidas por barragens, dentre outros (BRASIL, 2014).  

O papel do CGT foi fundamental para a materialização das políticas relacionadas à saúde e 

iniciativas intersetoriais na área de saneamento e consolidação de diversos espaços para debates 

voltados para os interesses das PCFA, como em 2007, no âmbito da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), entre 2011 e 

2014 na construção da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da 

Floresta e das Águas (PNSIPCFA) (BRASIL, 2015), e por último, a partir de 2016, contribuindo 

no processo de concepção do PNSR junto à UFMG e Funasa (BRASIL, 2019). Para 

conhecimento, a última formação do CGT é apresentada no Quadro 2.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt2460_12_12_2005_comp.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt2460_12_12_2005_comp.html
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Quadro 2 – Última composição existente no CGT/MS, em 2015. 9 

Categoria Representantes do Governo e Organizações Sociais 

Governo dois representantes da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP/MS) 

Governo um representante da Secretaria-Executiva (SE/MS) 

Governo três representantes da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS) 

Governo dois representantes da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) 

Governo um representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) 

Governo um representante da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) 

Governo um representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS) 

Governo um representante da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) 

Governo um representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 

Governo um representante da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

Governo um representante do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS) 

Governo um representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) 

Outros um representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) 

Outros um representante da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

Outros um representante da Coord. Nac. de Art. das Com. Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) 

Outros um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) 

Outros um representante do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) 

Outros um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF) 

Outros um representante do Movimento dos Atingidos por Barragens/Brasil (MAB) 

Outros um representante do Movimento de Luta pela Terra (MLT) 

Outros uma representante do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) 

Outros um representante do Movimento Nacional dos Pescadores (MONAPE) 

Outros um representante do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) 

Outros um representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

Outros uma representante das Mulheres Trabalhadoras Rurais - Movimento das Margaridas (MTRMM) 

Outros um representante do Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais (DESER) 

Convidados 

Governo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); hoje SEAFDA/MAPA 

Governo Ministério da Educação (MEC) 

Governo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

Governo Ministério da Pesca e da Aquicultura (MPA); hoje SAP/MAPA 

Governo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

Governo Sec. de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) 

Governo Sec. de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR-PR) 

Outros Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB) 

Outros Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste (MMTR-NE) 

Outros Federação dos Pescadores do Estado de Alagoas (FEPEAL) 

Fonte: Brasil (2012; 2015).  

                                                 
9 Atualmente o SGEP/MS está representado pelo Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa (DGIP) 

e vinculado a Secretaria Executiva (SE/MS); o MONAPE passou-se a dominar como Movimento de Pescadores e 

Pescadoras Artesanais (MPP); e com a extinção do MDA as competências foi incorporada a Secretaria Especial 

de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAFDA/MAPA); e o Ministério da Pesca e da 

Aquicultura (MPA), hoje representado pela Secretaria de Aquicultura e PescaSAP/MAPA. 



  56 

M. N. ROSA 

Embora, desde 2016, as entidades do Grupo da Terra (GT) encontram-se institucionalmente 

fora do colegiado do governo, nos dias atuais permanecem articuladas em defesa de direitos e 

pertencimento aos seus territórios, por intermédio de 19 movimentos do campo, da floresta e 

das águas (Apêndice C).  

Assim sendo, nesse cenário, o processo de planejamento deve estabelecer procedimentos 

regulares de articulação com os diversos atores sociais, de forma que contribuam com as 

políticas destinadas ao desenvolvimento rural sustentável. 

Por fim, baseado no modelo de gestão participativa e democrática que reconhece a participação 

nas políticas públicas como direito do cidadão, as reivindicações foram fortalecendo-se e 

contribuíram na consolidação de várias políticas e processos de mobilizações na esfera pública 

(SCHERER-WARREN, 2006), como apresentado nas contribuições da sociedade civil nas 

pautas de reivindicações do Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

(MSTTR) no âmbito do evento anual Grito da Terra Brasil, ora apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Sistematização das pautas de saneamento rural do Grito da Terra Brasil entre 2007 a 2019. 

(Continua) 

Ano Pontos centrais das pautas em saneamento básico rural 

2007 Sem pautas de saneamento em debate 

2008 Sem pautas de saneamento em debate 

2009 

187. Formulação e implementação de uma Política Nacional de Saneamento Rural, com efetiva 

participação do Ministério da Saúde/FUNASA, Ministério das Cidades (atual MDR), CONASS, 

CONASEMS, Movimentos Sociais e Sindical. 

2010 

160. Formular e implementar imediatamente de uma Política Nacional de Saneamento Rural, 

coordenado pelo Ministério das Cidades e Ministério da Saúde/FUNASA, que garanta às 

populações do campo e da floresta o pleno acesso às obras e ações de saneamento básico 

(banheiros, fossas sépticas, captação, armazenamento, distribuição e qualidade da água. 

215. Criar estações de tratamento de dejetos de esgoto e saneamento básico nas áreas rurais dos 

municípios brasileiros. 

2011 

98. Fortalecer e ampliar o processo de implementação da Política Nacional de Saneamento Básico 

nas áreas rurais, coordenado pelo Ministério das Cidades e Ministério da Saúde/FUNASA, 

ampliando os índices de acesso às obras e ações de saneamento básico (banheiros, fossas sépticas, 

captação, armazenamento, distribuição e qualidade da água) junto a 100 mil famílias de áreas de 

reforma agrária e da agricultura familiar que apresentam precariedades sanitárias e habitacionais, 

assegurada a efetiva participação dos Movimentos Sociais e Sindical, Conselhos Nacionais de 

Secretários de Saúde - CONASS, Conselho Nacionais de Secretarias Municipais de Saúde - 

CONASEMS nos espaços de gestão desta política. 

2012 

42. No âmbito da Políticas de Saúde para as Populações do Campo e da Floresta – SUS, busca 

constituir grupo de trabalho com participação dos movimentos sociais e sindical do campo e da 

floresta para acompanhar o processo de implementação da Política Nacional de Saneamento 

Básico Rural sob a coordenação da FUNASA /Ministério da Saúde e Ministério das Cidades, 

identificando mecanismos de articulação desta política com o Programa Nacional de Habitação 

Rural. 

58. Implantar um plano emergencial para atender imediatamente as famílias rurais atingidas pela 

estiagem, especialmente com o abastecimento de água e alimentação para as pessoas e animais. 

2013 

23. e) Institucionalizar o Programa Água para Todos - Água I (água para consumo) e Água II (água 

para produção) por meio de lei. 

23. i) Viabilizar as políticas de saneamento básico e de acesso à água no meio rural por meio de 

ações integradas e articuladas entre os diversos ministérios e órgãos de governo de modo que 

garantam o acesso, a distribuição, o armazenamento e a gestão dessas políticas. 

38.b) Constituir Grupo de Trabalho com participação dos movimentos sociais e sindical do campo 

e da floresta para monitorar e avaliar o processo de implementação da Política Nacional de 

Saneamento Básico Rural sob a coordenação da FUNASA /Ministério da Saúde e Ministério das 

Cidades, identificando mecanismos de articulação desta política com o Plano Nacional de 

Saneamento Básico (Plansab) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), sob a 

coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 

42. Viabilizar as políticas de saneamento básico e de acesso à água no meio rural, por meio de 

ações integradas e articuladas entre os diversos ministérios e órgãos de governo, de modo que 

garantam o acesso, a distribuição, o armazenamento e a gestão destas políticas. 

59- Fortalecer os programas de acesso a água para produção e consumo da família, a exemplo do 

Programa 1 Milhão de Cisternas - P1MC e “Uma Terra e Duas Águas” - P1+2, em todos os 

biomas, com a participação das mulheres em todo o processo de implementação, desde a 

capacitação para a aquisição de novas tecnologias até a elaboração e avaliação das ações. 

2014 

4. a) Implementação da Política Nacional de Saúde Integral das populações do campo e da 

floresta, com ênfase no fortalecimento da atenção básica, programa de Saneamento Básico Rural e 

redução e controle dos agrotóxicos no ambiente e na saúde do trabalhador e da trabalhadora rural. 
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Quadro 3 – Sistematização das pautas de saneamento rural do Grito da Terra Brasil entre 2007 a 2019. 

(Continuação) 

2015 

2.1. Incluir, de forma prioritária, as pessoas idosas no Programa de Cisternas 1ª e 2ª Água, 

garantindo também assistência técnica. 

4.1. Criar e implementar o Programa Nacional de Saneamento Básico Rural com garantia de água 

potável, coleta e destino adequado de resíduos sólidos e tratamento de esgoto, respeitando as 

especificidades e realidade de cada local. 

5.2. Promover a integração de políticas e programas ao PNHR, em especial, energia solar, quintais 

produtivos, poços profundos para abastecimento coletivo, fogões ecológicos, reuso das águas, 

biodigestores, fossas ecológicas etc., nos moldes do que já ocorre com as cisternas para consumo 

humano e para produção P1MC e P1+2. 

2016 

16. Implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural – Elaborar proposta, com 

participação social, para universalização do acesso ao saneamento básico, a partir das 

especificidades do Brasil rural, a fim de concretizar o Programa Nacional de Saneamento Rural, de 

responsabilidade da FUNASA/MS. 

2017 Não foi localizado a pauta 

2018 Não foi localizado a pauta 

2019 Não foi localizado a pauta 

Fonte: Contag, 2020 - Pautas do Grito da Terra Brasil entre 2007-2019. 

3.5. CENÁRIO DAS POLÍTICAS INTERSETORIAIS EM GOIÁS 

Segundo os dados do último censo do IBGE, em 2010, a população de Goiás era de 6.003.788 

habitantes, sendo que desses, 583.074 habitantes ainda se encontravam domiciliados em áreas 

rurais, representando uma parcela de 1,95% da população rural do País. Resultado do incentivo 

de políticas do século passado, que impulsionaram a migração das populações do campo para 

as cidades, o Gráfico 2 apresenta a evolução populacional no estado de Goiás, desde os anos 

1950 e identifica a inversão entre o urbano-rural, ocorrida por volta dos anos 1970. 

Gráfico 2 – Evolução Populacional no estado de Goiás entre 1950 e 2010. 

 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 1950 a 2010. Elaborado pelo autor. 
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Os indicadores referentes ao bloco de operações saneamento para o estado de Goiás, apontam 

que 14,5% da população encontram-se sem acesso à agua e 53,6% sem coleta de esgoto (SNIS, 

2018). Nesse ínterim, na busca em melhorar tais parcelas, vale mencionar a contribuição das 

políticas de habitação, por meio do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), instaurado 

no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Habitação Rural (PMCMVR).10  

Contudo, anteriormente ao PNHR, em Goiás era atribuído ao Incra viabilizar a construção e 

aquisição de materiais de construção a serem utilizados em reformas e construção de habitações 

em assentamentos criados ou reconhecidos pela Autarquia, mediante concessão de recursos 

pelo dispositivo denominado crédito de instalação, ora estabelecido pela Lei n. 8.629, de 25 de 

fevereiro de 1993. Estima-se que 1.246 famílias em 300 projetos de assentamentos acessaram 

esse recurso (com subsídio completo) nas modalidades de construção e reforma habitacional. 

Segundo os dados oficiais do Incra11, desde o ano de 1900 até o mês de abril de 2020, já haviam 

sido inaugurados e reconhecidos um total de 9.435 projetos de assentamento (PAs), 

contabilizando 969.944 famílias beneficiárias para uma área de 87.675.720,6484ha, cuja 

capacidade permite de conter 1.186.914 famílias assentadas. Especificamente, em Goiás, para 

o mesmo período foi apurado o quantitativo de 308 PAs, sendo 13.278 famílias assentadas em 

uma área de 717.310,23ha, com a possibilidade em assentar um total de 14.165 famílias, tais 

informações são apresentadas no Quadro 4.  

                                                 
10  Ver detalhes do Programa Minha Casa Minha Vida – Habitação Rural. Disponível em: 

<http://www.caixa.gov.br/voce/habitacao/minha-casa-minha-vida/rural/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 01 dez. 

2019. 
11  Disponível em:<http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/reforma-agraria/questao-agraria/reforma-

agraria/projetos_criados-geral.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2020. 
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Quadro 4 – Situação dos projetos de assentamento de Goiás. 

Categoria Variável Quantidade Data de Atualização 

  

Situação Atual (total) 

  

N° de famílias assentadas 13.278 

01/04/2020 N° de assentamentos 308 

Área de assentamentos (ha) 717.310,23 

PAs nos Territórios 

da Cidadania 

N° de famílias assentadas  1.173 

31/12/2017 N° de assentamentos 44 

Área de assentamentos (ha) 48.984,85 

CADúnico N° de famílias assentadas cadastradas 10.193 

01/04/2016 Bolsa Família N° de famílias assentadas beneficiadas 4.458 

CAD até R$77,00 N° de famílias assentadas cadastradas 3.705 

MCMV N° de famílias beneficiadas 534 01/01/2016 

Bolsa Verde 
N° de famílias beneficiadas  124 

31/12/2017 
N° de assentamentos 23 

Crédito Instalação 

Apoio Inicial - N° de famílias beneficiadas 91 

31/12/2017 Fomento Mulher - N° de famílias 

beneficiadas 
366 

Habitação - N° de famílias beneficiadas 1.246 1998 a 2012 

ATER 
N° de famílias assentadas  53 

31/12/2017 
N° de assentamentos 2.470 

PAA 
N° de famílias assentadas 642 

31/12/2015 
N° de assentamentos 69 

Fonte: Adaptado de INCRA. Painel dos Assentamentos. SR-04. Disponível em: 

<http://painel.Incra.gov.br/sistemas/index.php>. Acesso em 14 mai. 2020. 

Retornando ao PNHR, embora esteja suspenso as novas contratações, desde 2016, por falta de 

recursos financeiros do governo, o PNHR tem o objetivo de subsidiar a reforma ou construção 

de unidades habitacionais para o meio rural mediante parcerias com Entidades Organizadoras 

(EO) e por meio da execução do projeto arquitetônico e Projeto de Trabalho Social (PTS). 

O PNHR que inicialmente estava disposto sob os termos da Portaria Interministerial n. 326, de 

31 de agosto de 2009, atualmente, tem passado por um novo ciclo desde a publicação da Portaria 

n. 366/MCidades/GM, de 7 de junho de 2018 que o regulamenta. Ao longo do programa, tem-

se apresentado avanços significativos para as condições de saneamento das populações 

presentes nas áreas rurais. Segundo dados da Secretaria Nacional de Habitação, no estado de 

Goiás já foram atendidas 4.152 unidades habitacionais/famílias, presentes em 321 municípios, 

como apresentado na Tabela 3.  
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Tabela 3 – Número de unidade habitacional/família beneficiada em áreas rurais goianas, desde 2010. 

Ano N. unidade habitacional/família beneficiada 

2010 200 

2011 314 

2012 1.205 

2013 886 

2014 338 

2015 486 

2016 568 

2018 155 

2019 - 

TOTAL 4.152 

Fonte: Dados obtidos da Secretaria Nacional de Habitação/MDR. Solicitado via sistema e-SIC em: 06/07/2020 

13:02 e Respondido em: 10/07/2020 14:56. Protocolo n. 59017.000638/2020-66 

Em atendimento a Lei n. 11.977/2009, a verba é advinda do Fundo de Desenvolvimento Social 

(FDS), Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). A solicitação do recurso ao PNHR é realizada mediante apresentação de proposta ao 

agente financeiro, podendo ser a Caixa Econômica Federal (CEF) ou Banco do Brasil (BB). Os 

recursos utilizados para fomentar a construção das unidades habitacionais são provenientes do 

Orçamento Geral da União e desde o início do programa tem sofrido reajustes. Para 

conhecimento, a última atualização está condicionada a Portaria Interministerial n. 6, de 20 de 

julho de 2020, sob acompanhamento do Ministério de Desenvolvimento Regional. 

O proponente pode ser entidade sem fins lucrativos de categoria pública ou privada, 

denominada como entidade organizadora (EO). Na maioria das vezes assumida por 

cooperativas ou sindicatos que assinam o Termo de Cooperação e Parceira e o contrato com os 

beneficiários para receber o repasse de subvenção com vista à construção ou reforma das 

unidades habitacionais.  

Em consonância com as orientações do programa, as intervenções sociais devem ser pautadas 

pelos seguintes pressupostos em respeito ao conhecimento da comunidade sobre a realidade 

local, seus valores e cultura; inclusão social; questões de gênero; busca do resgate dos valores 

étnicos; valorização do potencial produtivo da comunidade beneficiária; respeito ao meio 

ambiente; busca de parcerias; interdisciplinaridade; integração interinstitucional; interação das 

equipes técnicas: social, engenharia, ambiental e fundiária; utilização de metodologias 

participativas; sustentabilidade: social, ambiental, cultural, tecnológica, econômica e política. 
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O PTS é o documento que sistematiza a proposta de trabalho social junto aos beneficiários, 

salientando-se as práticas em sustentabilidade, participação, cidadania, articulação, 

coletividade e cooperação envolvidas desde a concepção do projeto até a etapa posterior à 

conclusão das obras e serviços. Nesse horizonte, é conduzido pelas instruções estabelecidas no 

Caderno de Orientação Técnico Social (COTS) da CEF, disponível nas versões de 2013 e 2018. 

O COTS tem como objetivo apoiar as equipes técnicas dos Estados, Distrito Federal, 

Municípios e EO com um escopo de ações mínimas e complementares ao Trabalho Técnico 

Social (TTS) (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2013; 2018). Para conhecimento, foi 

definido o seguinte objetivo geral para a execução dos projetos habitacionais: 

Viabilizar o exercício da participação cidadã mediante trabalho informativo e 

educativo, quefavoreça a organização da população, a gestão comunitária, a educação 

sanitária, ambiental e patrimonial, visando à melhoria da qualidade de vida das 

famílias beneficiadas e sua permanência nos imóveis, bem como contribuir para a 

sustentabilidade dos empreendimentos. (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2013, p. 

20). 

Assim, o TTS tem sido norteado por três eixos estruturantes mínimos: mobilização e 

organização comunitária, geração de trabalho e renda, educação sanitária e ambiental. De 

acordo com o Anexo II/COTS-2013, é sugerido os seguintes conteúdos à serem abordados nos 

eixos mínimos, como mostra o Quadro 5. 
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Quadro 5 – Sugestão de conteúdo para o Trabalho Técnico Social. 

Eixo Descrição da ação 

Mobilização e 

organização comunitária 

- Apoio à formação e/ou consolidação das organizações representativas da 

população e comissões para tratar de assuntos comuns  (acompanhamento de 

obras, de jovens, de mulheres); 

- Capacitação de lideranças e de grupos representativos sobre processos de gestão 

comunitária; papel das associações e dos grupos representativos, formalização e 

legalização das entidades representativas; 

- Estímulo aos processos de informação e de mobilização comunitária e à 

promoção de atitudes e condutas sociais vinculadas à melhoria da qualidade de 

vida; 

- Estabelecimento e formalização de parcerias envolvendo Poder Público e 

sociedade civil para a realização de ações integradas, visando fortalecer as 

potencialidades locais, promover a articulação e contribuir com a continuidade 

das ações; 

- Integração com o entorno, em termos de relações funcionais; 

- Convivência com o meio ambiente; 

- Estímulo à inserção da organização comunitária da área em movimentos sociais 

mais amplos e em instâncias de controle e gestão social; 

- Promoção de atitudes e condutas ligadas ao zelo e ao bom funcionamento dos 

equipamentos sociais e comunitários disponibilizados; 

- Estabelecimento de parcerias e integração com as demais políticas e programas 

do município nas intervenções de saneamento; 

- Planejamento do processo de mobilização por meio do desenvolvimento de 

ações como: constituição ou fortalecimento dos conselhos existentes, reuniões de 

planejamento comunitário, palestras, assembléias, audiências públicas, 

campanhas educativas, entre outros. 

Geração de trabalho e 

renda 

- Ações para a redução do analfabetismo; 

- Capacitação e requalificação profissional, planejadas de acordo com a realidade 

sócioeconômica dos beneficiários e vocação econômica local; 

- Estímulo à produção alternativa e à organização de grupos de produção e 

cooperativismo, respeitadas as particularidades da população beneficiada; 

- Estímulo a processos cooperativos de produção, tendo como referência os 

conceitos de Economia Solidária; 

- Fomento e implementação de atividades educativas ligadas à separação e 

reciclagem de resíduos sólidos; 

- Empreendimentos para gestão dos resíduos sólidos que envolvam catadores, 

priorizando o atendimento nas ações de assistência social para garantir a inclusão 

social e emancipação econômica, formação e capacitação dos catadores para 

atuação no mercado de recicláveis e, programas de ressocialização de crianças e 

adolescentes envolvidas. 

Educação sanitária e 

ambiental 

- Promoção do processo educativo que esclareça e valorize a infraestrutura 

implantada e busque mudanças de atitudes em relação ao meio ambiente e à vida 

saudável, na redução de doenças e melhoria dos níveis de saúde da população; 

- Preparação da comunidade para a correta utilização das habitações, 

especialmente no que diz respeito às unidades sanitárias e à rede de esgoto; 

- Demonstração das responsabilidades dos beneficiários na correta utilização e 

preservação dos serviços implantados, tanto os individuais como os coletivos; 

- Promoção de campanhas educativas para promoção da saúde, correta utilização 

e preservação dos serviços implantados e uso racional da água e da energia 

elétrica; 

- Estimulo à busca de parcerias para promoção, em caráter permanente, das ações 

de educação ambiental; 

- Divulgação de informações, programas e projetos de natureza ambiental de para 

ampliação da consciência ecológica das populações. 

Fonte: Modificado de Caderno de Orientação Técnico Social. Caixa Econômica Federal, 2013, p. 17. 
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Na etapa de pré-obras, a fase de diagnóstico tem sido fundamental para mapear as relações 

sociais, conflitos, limitações e potencialidades que virão a compor os PTS para cada um dos 

empreendimentos contratados. Ademais, constitui uma leitura da realidade e serve de ponto de 

partida para o processo de planejamento das intervenções sociais.  

Para as etapas seguintes, aqui destaca-se a importância da Comissão de Representantes do 

Empreendimento – CRE do grupo de beneficiários. A CRE é uma Comissão eleita por 

assembleia geral, convocada pela EO, composta por no mínimo três integrantes, sendo dois 

eleitos dentre os beneficiários participantes do grupo e um representante indicado pela EO 

responsável pelo projeto. E para orientar o processo avaliativo e relevância das informações, o 

COTS-2013 sugeriu as seguintes questões: 

- Execução das atividades programadas e adequação das técnicas e instrumentos 

utilizados; 

- Principais resultados obtidos; 

- Participação e envolvimento dos beneficiários; 

- Envolvimento dos parceiros no desenvolvimento do PTS; 

- Integração entre a execução do PTS e projeto/ações de engenharia; 

- Integração do PTS com outros projetos sociais desenvolvidos na área; 

- Avanços e conquistas na mobilização e organização comunitária; 

- Perspectivas de continuidade do TTS; 

- Integração entre os beneficiários e deste com o empreendimento e o contexto rural; 

- Inclusão produtiva; 

- Perspectivas de continuidade do TTS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2013, p. 

39). 

Adicionalmente, o Quadro 6 apresenta, de forma sucinta, as etapas envolvidas na elaboração e 

implantação do PTS. Além disso, inclui o auxílio de formulários e roteiros que orientem a 

execução das atividades e os principais resultados esperados em cada seção do projeto. 
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Quadro 6 – Ações mínimas, técnicas de execução e resultados esperados a conter no PTS. 

Etapa Ações Técnicas de execução possíveis Resultados/produtos 

Etapa I 

(pré-obras) 

Diagnóstico  

(Formulário 1) e 

elaboração do PTS 

(Formulário 2) 

Entrevista com as famílias, para 

cadastro socioeconômico e 

atendimento das políticas 

públicas, inventário das condições 

físicas da propriedade, condições 

sanitárias do domicilio, 

mapeamento das potencialidades 

produtivas. 

PTS (contendo diagnóstico 

socioeconômico das 

famílias) e Cronograma 

Físico-Financeiro, fotos 

(família e UH de moradia 

atual). 

Reunião de apresentação 

das condições de 

contratação e dos 

projetos (Roteiro 1) 

Reunião expositiva com os 

beneficiários, conforme roteiro, 

com participação de representante 

da engenharia e do trabalho social 

da EO ou do EP responsáveis 

pelos projetos, e de pessoa que 

detenha conhecimento 

aprofundado sobre as questões 

contratuais, incluindo as 

atribuições da CRE. 

Memória da reunião, 

registro fotográfico e lista 

de presença. 

Assembleia de eleição da 

comissão de 

representantes – CRE 

(Roteiro 2)  

Assembleia, conforme roteiro, 

com a participação de todo grupo.  

Cópia do Termo de 

Compromisso, cópia da 

Ata registrada.  

Etapa II 

(durante as 

obras) 

Orientação à CRE 

(Roteiro 3) 

Qualificação da CRE acerca de 

suas atribuições, através de 

reuniões com a CRE, e/ou 

orientações individuais aos 

membros da comissão, conforme 

roteiro de orientações à CRE. 

Memória de reunião de 

qualificação da CRE (ou 

registro de orientações 

individuais); Ata de 

reunião de prestação de 

contas, cópia do 

formulário de prestação de 

contas da CRE 

(Formulário 4) com 

respectiva evolução da 

obra. 

Atividade de incentivo à 

autonomia financeira e 

orientação sobre serviços 

públicos (Roteiro 4) 

Reunião, oficina, dia de campo, 

intercâmbio ou visita, conforme 

roteiro. 

Relatório de atividade 

coletiva ou visita, com 

lista de presença e registro 

fotográfico. 

Atividade de orientação 

sobre noções de higiene, 

saúde e preservação 

ambiental (Roteiro 5) 

Reunião, oficina, dia de campo, 

gincana, visita, orientação à 

produção de horta e pomar ou 

outra ação de interesse dos 

beneficiários. 

Relatório de atividade 

coletiva ou visita, com 

lista de presença e registro 

fotográfico. 

Etapa III 

(pós-obras) 

Atividade de 

encerramento do projeto 

(Roteiro 6) 

Reunião ou dia de campo, 

conforme roteiro, com realização 

de avaliação da intervenção 

(Formulário 4). 

Relatório de atividade 

coletiva, com lista de 

presença e registro 

fotográfico. Ata da 

assembleia de prestação de 

contas final e lista de 

presença. Resultado da 

avaliação. 

Fonte: Modificado de Caderno de Orientações para execução do PTS/PNHR. CEF, 2018, p. 12. 

Quanto aos projetos arquitetônicos, na modalidade de reformas, os serviços esperados devem 

atender inadequações em relação à falta de condições de habitabilidade e insalubridade, a título 

de exemplo, pela a ausência ou deficiência das instalações hidráulicas e esgotamento sanitário, 
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conforme referência do programa. Já na categoria de construção, as unidades habitacionais têm 

que atender as especificações mínimas do programa. Para isso deve contemplar a solução de 

esgotamento sanitário; sistema de abastecimento de água adequado às condições locais, de tal 

modo que deve possuir reservatório de no mínimo de 500 litros ou de maior capacidade quando 

exigido; sendo a instalação de cisterna pluvial12 opcional, permitido a construção em material 

de placas de argamassa armada ou ferrocimento, cujo objeto deve estar em consonância com o 

Programa Cisternas do então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS 

(atual Ministério da Cidadania).  

Em execução desde 2003, o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e 

outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água (Programa Cisternas), está divido em três 

categorias: familiar, escolar e produção, que visa estabelecer a promoção do acesso à água para 

o consumo humano e produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais 

viável de modo técnico-financeiro.  Sendo destinado a famílias rurais de baixa renda atingidas 

pela seca ou falta regular de água, com prioridade para povos e comunidades tradicionais. O 

programa soma 958.615 tecnologias implantadas e está presente em 1.446 dos 5.570 municípios 

brasileiros (aproximadamente 26%); mais de 80% das cisternas construídas são voltadas ao 

acesso à água para consumo humano (789.635 cisternas). Dentre as atuações do programa, 

tiveram prioridade à região do Semiárido, Bahia e Ceará com mais da metade das cisternas 

construídas, como apresentado nas Figuras 9 e 10.  

                                                 
12 A Produção de cisternas junto às unidades habitacionais do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) 

para o Grupo 1, encaminhadas por Entidades Organizadoras – EOs são estabelecidas pela ORIENTAÇÃO 

OPERACIONAL N. 01 /2013/DHAB/SNH/MCIDADES CISTERNAS. Disponível em: 

<https://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/OrientacaoOperacional/OO-

Cisternas_PNHR.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2020. 
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Figura 9 – Distribuição de Cisternas (uso humano, agrícola e escolar) no País. 

 

Figura 10 – Distribuição das Cisternas de Uso Humano no País. 

 

Fonte: Modificado de Embrapa (2020).  
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Em Goiás ocorreram algumas intervenções pontuais, como por exemplo no âmbito da 

FETAEG, com experiências nas modalidades de uso familiar e uso agrícola. Além disso, em 

2019, por meio da atuação da Seppir/Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(MMFDH), Ministério da Cidadania (MCIDADANIA), Coordenação Nacional de Articulação 

das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) iniciaram as atividades para atender 

129 domicílios no território quilombola dos Kalunga, que abrange os municípios de Cavalcante, 

Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás. A saber, foi solicitado ao órgão competente do 

governo federal, a quantidade de cisternas já construídas no estado desde o início do programa. 

Como resultado das informações recebidas, apontaram para o número de 361 cisternas 

construídas entre o período de 2015 a 2020, como apresentado na Tabela 3. 

Tabela 4 – Número de cisternas financiadas no âmbito do Programa Cisternas, em Goiás, entre 2015 a 2020. 

Instrumento Ano Município N 

TERMO DE 

COOPERAÇÃO 

PNHR - 100/2012 

2017 Baliza 1 

2017 Bom Jardim de Goiás 4 

2016 Brazabrantes 1 

2016 Caiapônia 41 

2016 Doverlândia 23 

2017 Goiás 34 

2015 e 2016 Montividiu do Norte 31 

2016 Nerópolis 3 

2015 e 2016 Niquelândia 40 

2016 Nova Veneza 1 

2015 Novo Brasil 14 

2015 Paraúna 10 

2016 Sanclerlândia 3 

2016 e 2017 Santa Terezinha de goiás 26 

TERMO DE 

COLABORAÇÃO 

- 018/2018 

2019 e 2020 Cavalcante 91 

2019 Monte Alegre de Goiás 28 

2019 e 2020 Teresina de Goiás 10 

TOTAL 361 

Fonte: Dados obtidos da Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva (SEISP)/MCIDADANIA 

(Desenvolvimento Social e Esporte) (2020). Solicitado via sistema e-SIC em: 24/05/2020 20:38 e respondido 

em: 15/06/2020 16:01. Protocolo n. 71004003233202024. 
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Para conhecimento a CONAQ, embora esteja referenciada no GT, não representa as 

comunidades quilombolas em sua totalidade. Quanto ao Movimento Nacional Quilombola, que 

ainda buscam a sua inserção na agenda política, tem-se que: 

do ponto de vista organizacional, inclui várias redes de redes, desde a Coordenação 

Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), 

criada em 1996, até as organizações das comunidades locais de “mocambos”, 

“quilombos”, “comunidades negras rurais” e “terras de preto”, que são várias 

expressões de uma mesma herança cultural e social, e ONGs e associações que se 

identificam com a causa (SCHERER-WARREN, 2006, p. 115). 

Por fim, quanto ao cenário abordado, indica que é possível a superação dos problemas relativos 

ao saneamento que são encontrados em populações do campo, da floresta e das águas pelas 

diferentes localidades do território brasileiro, aos quais podem ser realizadas por diferentes 

propostas tecnológicas, de gestão, de educação e participação social com destaque a priorização 

dos investimentos e ao protagonismo dos atores sociais envolvidos.  
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4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Em um processo de planejamento participativo, tem-se que levar em consideração as várias 

etapas existentes. A começar desde a fase de diagnóstico, análise dos problemas, realização do 

prognóstico, planejamento do projeto, execução, monitoramento e avaliação. 

Nesse horizonte, o tópico em questão, busca compreender os aspectos legais e teórico-

conceituais que envolvem o processo da participação e controle social e a importância do uso 

de metodologias e ferramentas participativas. Aqui a participação social e os métodos 

participativos empregados foram analisados em três grandes marcos teóricos, isto é, nos anos 

60/70 enquanto proposta em educação popular pelo método Paulo Freire para ensino-leitura 

(BRANDÃO, 1981); a participação social vinculada a promoção da saúde, a partir da RSB 

(tópico 3.2) e estabelecida na CF no final dos anos 80; e finalmente, a participação social 

vinculada às experiências em saneamento, estabelecida pela Lei n. 11.445/2007. 

4.1. BASES CONCEITUAIS E FUNDAMENTOS 

Em consonância com a concepção problematizadora e libertadora na educação popular de Paulo 

Freire, considera-se que todo o ser humano, independentemente de suas diferenças, tem suas 

próprias histórias, identidade cultural, saberes e que devem ser reconhecidos e respeitados 

(SILVA; NAVAL, 2015). 

A educação popular traz como princípios o diálogo, amorosidade, problematização, construção 

compartilhada do conhecimento, emancipação e compromisso com a concepção de projeto 

democrático e popular. E diante disso, destaca que, o conhecimento da realidade, as 

experiências e os conhecimentos prévios dos grupos devem ser o ponto de partida para a 

reconstrução do pensamento, concebendo novos significados e referências, principalmente, ao 

relacionar o processo educativo com base nas experiências cotidianas dos sujeitos e a busca 

pela conscientização política (FREIRE, 1987; SILVA; NAVAL, 2015). 

A visão freiriana traz uma participação ativa, crítica, autônoma e emancipatória no qual o 

sujeito é capaz de ser o próprio protagonista e mudar a sua própria realidade social contrapondo 

a uma participação subjetiva, isto é, aquela reduzida pelo modelo liberal do Estado. Logo, 



  71 

M. N. ROSA 

defende que o indivíduo deve ser qualificado a olhar criticamente para o mundo em que vive, 

refletir e agir sobre ele, de tal maneira, que possibilite a garantia dos seus direitos, inclusão e 

redução das desigualdades sociais nas diferentes estruturas de poder (FREIRE, 1996). 

Historicamente, este pensamento emergiu nas obras de escritores como Marx, Adorno, Marcus, 

Habermas e Freire (NEUMAN, 2000 apud CRESWELL, 2010, p. 32)13 que se contrapunham a 

concepção pós-positivista, característica de uma visão reducionista e determinística defendida 

por Karl Popper.  

Nessa perspectiva, ao discutir o quadro conceitual de uma participação ativa, faz-se necessário 

entender o sentido real do processo de empoderamento postulado por Freire, em uma vertente 

transformadora. No qual o próprio agente, por si mesmo, alcança as mudanças e ações que o 

direcionam a evoluir e se fortalecer. Embora seja difícil avaliar tal decurso, é um “elemento 

relevante à compreensão de possibilidades e limites na promoção da participação social e 

política” (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 734). Para isso, pode ser visto como: 

um processo de ação social no qual os indivíduos tomam posse de suas próprias vidas 

pela interação com outros indivíduos, gerando pensamento crítico em relação à 

realidade, favorecendo a construção da capacidade social e pessoal e possibilitando a 

transformação de relações de poder (ANDRADE; VALTSMAN, 2002, p. 928). 

A inserção da participação social permite o conhecimento da realidade dos indivíduos e aparece 

como um fator preponderante nos instrumentos de gestão e planejamento em diferentes 

políticas. Para Bordenave (1994) a participação significa o caminho natural para o ser humano 

demonstrar sua tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo. E o diálogo é 

fundamental nesse processo. No ponto de vista do autor: 

[...] não significa somente conversa. Significa se colocar no lugar do outro para 

compreender seu ponto de vista; respeitar a opinião alheia; aceitar a vitória da 

maioria; pôr em comum às experiências vividas seja bom ou ruim; partilhar a 

informação disponível; tolerar longas discussões para chegar um consenso satisfatório 

para todos (grifo do autor) (BORDENAVE, 1994, p. 50). 

Ao refletir sobre participação, Brose (2010, p. 9-10) considera que “participação é mudança, é 

conquista e distribuição de poder”, “[...] significa acesso ao poder. Poder para tomar decisões, 

para alocar recursos, para iniciar e encerrar projetos” e não somente a aplicação de instrumentos 

participativos ou métodos de planejamento. E acrescenta: 

                                                 
13 NEUMAN, W.L. Social Research Methods: Qualitative and quantitative approaches (4th ed.). Boston: Allyn & 

Bacon. 2000. 
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O principal instrumento de participação em nossa sociedade é o voto. O direito ao 

voto universal e secreto, em intervalos regulares, permite o rodízio de quem tem 

poder. Este princípio básico de nossa sociedade garante a democracia, mas não é 

suficiente para a participação em esferas que vão além da campanha eleitoral. Daí a 

necessidade de outras formas de exercer a participação, em especial na esfera local de 

nossa atividade cotidiana (BROSE, 2010, p. 9). 

Cabe, nessa oportunidade, ressaltar o conceito sobre participação social que dispõe o “Guia 

para a elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico” elaborado pelo então 

Ministério das Cidades, em 2011, atual MDR. 

A participação social se constitui em instrumento de democratização da gestão 

pública, propiciando o aperfeiçoamento contínuo das políticas e serviços públicos e a 

adequação destes às necessidades da sociedade. A participação pressupõe a busca da 

convergência de propósitos, a resolução de conflitos, o aperfeiçoamento da 

convivência social, a transparência dos processos decisórios e o foco no interesse da 

coletividade (BRASIL, 2011, p. 75). 

Lado a lado, para Bordenave (1994), por meio da participação social a população aprende a 

transformar o Estado, colocando-a como parte integrante em todo o processo seja tanto nas 

discussões e debates, como protagonista nas tomadas de decisões. Nesse ínterim, o autor destaca 

que, é dessa maneira que deve consistir a base da política de planejamento, ao prever 

mecanismos de inclusão social, promoção de um diálogo crítico e respeitoso que permita aos 

atores sociais se empoderarem. 

Segundo Wallerstein e Duran (2006), que também trazem como fundamentos os ideais de Paulo 

Freire na sua proposta de pesquisa participativa baseada na comunidade em temas de saúde, 

denominada Community-based participatory research (CBPR), apontam que, a participação 

contribui para melhorar a eficiência, sustentabilidade e distribuição mais equitativa dos 

serviços, especialmente em projetos de saneamento.   

Na literatura, embora os conceitos de participação, mobilização e controle social possam ser 

atribuídos a um mesmo propósito, estes possuem significados distintos. Fundamentos esses que 

estão inseridos nos processos educativos em saúde e meio ambiente no âmbito dos programas 

governamentais de saneamento, os quais tem uma função primordial nos processos de gestão e 

planejamento nas temáticas ambientais e não pode ocorrer de um modo desnorteado (MOISÉS 

et al., 2010).  

A participação social é compreendida como uma perspectiva de análise das ciências humanas 

e sociais que identificam os processos e instrumentos de inclusão e manifestação de diferentes 

indivíduos ou grupos sociais face às políticas públicas (HURLBERT; GUPTA, 2015). E de 
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acordo com Valla (1998)14 citado por Piccoli et al. (2017, p. 400) pode ser definida ainda como 

“as múltiplas ações que diferentes forças sociais desenvolvem para influenciar a formulação, 

execução, fiscalização e avaliação das políticas públicas e/ou serviços básicos na área social.”  

Para além disso, mobilização social, consiste-se num engajamento permanente e na busca pelo 

envolvimento das pessoas por meio do fornecimento de informações e constituição de espaços 

de participação e diálogo relacionados ao que se pretende promover. É possibilitar que o 

cidadão se aproxime das instâncias de decisão.  

Em relação a essa questão, os autores Toro e Werneck (2004, p.5) consideram que:  

Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 

interpretação e um sentido também compartilhados. Não podemos, no entanto, 

confundir mobilização social com manifestações públicas, como a presença das 

pessoas em uma praça, passeata, concentração. A mobilização ocorre quando um 

grupo de pessoas, uma comunidade ou uma sociedade decide e age com um objetivo 

comum, buscando, quotidianamente, resultados decididos e desejados por todos. 

E nesse trabalho de mediação social, Scherer-Warren (2006) destacam três orientações político 

pedagógicos que podem ser fundamentais para o empoderamento dos sujeitos. 

Atuar no sentido de resgatar a dignidade dos sujeitos socialmente excluídos; promover 

novas formas de ação coletiva junto às populações excluída potencializando os 

mecanismos de reconhecimento social, de solidariedade, de cooperação, de confiança, 

de reciprocidade; Associar-se a outras experiências (articulação e trocas de 

experiências de vários coletivos em redes, formando redes de redes, e participando de 

mobilizações de base (SCHERER-WARREN, 2006, p. 123). 

Já, controle social, ora trazido sua ideia desde a Lei Federal n. 8.142/1990 como diretriz da 

gestão do SUS e referido no inciso X, art. 2º, da Lei n. 11.445/2007, envolve “o conjunto de 

mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas 

e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação dos 

serviços públicos de saneamento básico” (BRASIL, 2007, p.2). 

Nesse ínterim, o conjunto de normativas que regulamentam o saneamento como o direito de 

todos, atribui responsabilidade compartilhada e cabe à sociedade o papel em desempenhar o 

controle social das ações realizadas pelo governo. Esse tipo de abordagem, contrapõe ao modelo 

de governabilidade tecnocrática, o qual baseia-se em um Estado que busca apenas soluções 

técnicas ou racionais para os problemas, sem levar em conta as experiências humanas e sociais 

                                                 
14 VALLA, V. V. Sobre participação popular: uma questão de perspectiva. Cadernos de Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 14, p. 7-18, 1998. 
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(VILELA, 2016). Logo, nessa abordagem, três aspectos são importantes: nível de participação; 

as formas de participação; e atores sociais envolvidos. 

Quanto ao primeiro aspecto, a gestora pública Sherry R. Arnstein (1969) classificou em níveis 

a participação social, denominando-a como “Escada da Participação Cidadã” e apresentou o 

grau de envolvimento da comunidade. De acordo com a autora norte-americana, estes são 

divididos em: manipulação; terapia; informação; consulta; pacificação; parceria; delegação de 

poder; e controle cidadão – sendo que no último degrau seria o cenário ideal para um processo 

de planejamento autônomo, ou seja, protagonizado pelos próprios sujeitos. 

À visto disso, ao envolver o processo de planejamento participativo sugerido em Brasil (2011) 

e baseado na concepção de Arnstein (1969), é recomendado atingir os níveis mais elevados de 

participação referente aos níveis de poder cidadão. O Quadro 7 apresenta os níveis, tipos e 

características da participação. 

Quadro 7 – Enquadramento das características da participação social.  

Nível de Participação Tipo de Participação Características da Participação 

8. Controle Cidadão/ 

Autonomia 
Poder cidadão 

A comunidade controla o processo: a administração 

procura a comunidade para que esta diagnostique a 

situação e tome decisões sobre objetivos a alcançar. 

7. Delegação de Poder Poder cidadão 

A comunidade tem poder delegado para elaborar: a 

administração apresenta à comunidade uma pré-

proposta, junto com um contexto de soluções 

possíveis, convidando-a a tomar decisões que 

possam ser incorporadas. 

6. Parceria Poder cidadão 

Elaboração conjunta: a administração apresenta à 

comunidade uma primeira proposta para que seja 

debatida e modificada, esperando que o seja em 

certa medida. 

5. Pacificação Concessão mínima de poder 

A comunidade opina: a administração apresenta um 

documento já elaborado à comunidade, mediante 

audiência ou consulta pública, ou uma proposta de 

trabalho e a convida para que sejam questionados, 

esperando modificá-los somente o necessário. 

4. Consulta Concessão mínima de poder 

A comunidade é consultada: para promover um 

documento ou ação, a administração busca apoios 

que facilitem a aceitação  dos mesmos e o 

cumprimento das formalidades que permitam sua 

aprovação. 

3. Informação Concessão mínima de poder 
A comunidade recebe informação: a comunidade é 

informada e espera-se a sua conformidade. 

2. Terapia Não-participação 

A comunidade recebe intervenções: a ideia é que os 

tomadores de decisão possam intervir em efeitos, 

mas não se preocupam em solucionar às causas. 

1. Manipulação Não-participação 

Nenhuma: a comunidade não participa da proposta 

de elaboração, tampouco do processamento das 

ações. 

Fonte: Adaptado de Arnstein (1969) e Brasil (2011). 
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Quanto as formas de participação, de acordo com a PNPS de 2014, é possível apontar as 

instâncias de participação social como aquelas definidas em colegiados como 

conselhos, comitês, comissões, grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns e salas. E como 

mecanismos além dos encontros e reuniões, tem-se a audiência pública, consulta pública, 

assembleia, referendo, plebiscito, conferências, fóruns, ambientes virtuais, ouvidorias. 

Ao considerar a estrutura dos atores sociais envolvidos nos debates e tomadas de decisão, tem-

se: (i) beneficiários e liderança comunitária: indivíduos e famílias locais; (ii) representantes da 

sociedade civil em suas diferentes escalas seja à associações, cooperativas, sindicatos, 

movimentos sociais e ONGs; e (iii) órgãos governamentais, financiadores, instituições de 

ensino, outras. 

Nessa situação, o veredito pode ser garantido pelos tomadores de decisão por meio da 

participação direta da comunidade ocasionada por meio de apresentações, debates, pesquisas e 

qualquer mecanismo de proferir opiniões individuais ou coletivas; participação em fases 

determinadas, por exemplo, por meio de sugestões ou alegações, apresentadas na forma escrita; 

e representação e participação expressa por meio de grupos de trabalho (BRASIL, 2011). 

4.2. METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: O QUE SÃO E 

COMO AS FERRAMENTAS PARTICIPATIVAS PODEM 

CONTRIBUIR PARA SOLUÇÕES DE SANEAMENTO MAIS 

EFICIENTES E DURADOURAS  

Ao longo do tempo, com o aumento da transferência de tecnologia para o campo e ausência de 

participação dos beneficiários na elaboração e execução dos projetos foi sendo desencadeado 

uma mudança nos princípios e orientações para estratégias do desenvolvimento rural. Ainda 

por cima, tem-se o contraste existente com especialistas e profissionais que achavam que seu 

conhecimento era o suficiente para intervir em uma dada região com pessoas que traziam todo 

um contexto histórico à sua vivência. 

Cientistas agrícolas, equipes médicas, professores, funcionários, agentes 

extensionistas e outros acreditavam que seu conhecimento era superior e que o 

conhecimento dos agricultores e de outras pessoas locais era inferior; e que eles 

podiam avaliar e analisar, mas os pobres não (CHAMBERS, 1994a, p. 963).  
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O emprego das metodologias participativas (MP), remetem inicialmente aos estudos realizados 

por Robert Chambers e os debates promovidos em oficinas e conferências (1977) no Instituto 

de Estudo de Desenvolvimento da Universidade de Sussex. Nesse viés, teve como intento 

comparar ideias, argumentos, evidências e experiência práticas de avaliação rural, no contexto 

agrícola, em diferentes áreas do conhecimento (CARRUTHERS; CHAMBERS, 1981).15  

Em face dessas considerações, Chambers (1994a) aponta cinco principais fluxos que foram 

primordiais para a filosofia, abordagens, métodos e aplicações das MP. Sendo as seguintes: (i) 

execução de pesquisas com participantes ativistas, inspirado pelas reflexões de Freire em seu 

livro Pedagogia do Oprimido (1968); (ii) a análise de agroecossistemas; (iii) a antropologia 

aplicada; (iv) as pesquisas de campo em sistemas agrícolas; e por fim, (v) diagnóstico rápido 

rural (DRR) que serviu de base para o DRP. Nesse ínterim, juntamente, corroboraram para uma 

confluência ao Participatory Rural Appraisal também conhecido, em seu termo traduzido, 

como Diagnóstico Rápido Participativo (DRP). Brevemente se faz uma descrição das principais 

contribuições de cada um desses fluxos.  

Na corrente de pensamento com pesquisa ativista participativa a colaboração está na formação 

dos conceitos, o qual por meio de suas propostas, enfatizam que “as pessoas pobres são criativas 

e capazes, e podem e devem fazer muito de sua própria investigação, análise e planejamento; 

que os estranhos tenham papéis de convocadores, catalisadores e facilitadores; que os fracos e 

marginalizados podem e devem ser empoderados” (CHAMBERS, 1994a, p. 954). 

No horizonte da análise de agroecossistemas, é verificado a sua principal contribuição ao DRP, 

principalmente mediante os procedimentos interativos propostos nos estudos de Gordon R. 

Conway (1985), dentre os quais se destacam: os métodos de transectos (caminhadas 

sistemáticas e observação); mapeamento informal (mapas de esboço desenhados no local); 

diagramação (calendários sazonais, fluxogramas e diagramas causais, gráficos de barras, 

diagramas de Venn ou chapati); avaliação da inovação (pontuação e classificação das diferentes 

ações) (CHAMBERS, 1994a, p. 955). 

No que se refere a antropologia aplicada, essa subsidiou o DRP em suas percepções, abordagens 

e aplicação de métodos antropológicos sociais na ideia da valorização da residência no campo, 

observação participante sem pressa e conversas; a importância das atitudes, comportamento e 

                                                 
15 Para mais informações ver sítio gerenciado pelo Grupo de Participação, Inclusão e Mudança Social do Institute 

of Development Studies da Universidade de Sussex, em Brighton, Reino Unido. Disponível em: 

<https://www.participatorymethods.org/>. Acesso em: 04 ago. 2020. 
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relacionamento; do conhecimento local e das potencialidades de aprendizagem de campo, 

anteriormente visto com preconceito (CHAMBERS, 1994a).  

Quanto as pesquisas de campo em sistemas agrícolas, foi substancial ao DRP na compreensão 

da complexidade, diversidade e propensão ao risco de muitos sistemas agrícolas; o 

conhecimento, profissionalismo e racionalidade dos pequenos e pobres agricultores; sua 

mentalidade experimental e comportamental; e pela capacidade de conduzir suas próprias 

análises (CHAMBERS, 1994a, p. 955). 

E finalmente, o Diagnóstico Rápido Rural (DRR), conhecido em seu termo original como Rapid 

Rural Appraisal (RRA), foi recomendado e aperfeiçoado no final dos anos 1970 e década 80. 

As técnicas incluídas, buscou contribuir com os métodos de investigação já existentes na 

academia e em projetos de longo prazo, incluindo uma apreciação das condições rurais e das 

relações sociais, monitoramento e avaliação. O DRR formou uma estratégia com fins práticos 

e mais econômicos para coletar dados de comunidades desfavorecidas e que estavam até então 

excluídas, subsidiando a tomada de decisão e a elaboração de propostas de desenvolvimento 

mais adequadas (CARRUTHERS; CHAMBERS, 1981).  

O DRR segundo Chambers (1994a), emergiu a partir de críticas a três vertentes principais. A 

primeira com relação aos modos de abordagem e condições socioambientais envolvidas; o 

método empregado no processo de avaliação; e na busca de métodos de aprendizagem mais 

econômicos, prático e com respeito aos saberes tradicionais. 

Primeiramente, o que se via era uma breve visita de um profissional de base urbana às 

instalações rurais com o desenvolvimento de atividades que não contemplavam o contexto em 

sua totalidade. Isto é, ocorriam visitas perto das cidades, nas margens das estradas e aos centros 

das aldeias com negligência das áreas mais periféricas; eram envolvidos mais homens do que 

as mulheres, a elite mais do que os pobres; e situações de sazonalidade climática, dando maior 

preferência ao período de seca, que por sua vez não detalhava a situação de precariedade em 

cenários chuvosos.  

Quanto a segunda vertente que levou a origem do DRR, tem-se a desilusão aos métodos 

tradicionais de pesquisa que eram realizadas, até o momento. Com destaque aos longos 

questionários que tendiam a ser demorados e tediosos a sua aplicação, e apresentavam 

dificuldades para o processamento e sistematização dos resultados.  
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E por último, a terceira perspectiva se apoiou na busca de métodos de aprendizagem mais 

econômicos. Nesse ínterim, recebeu aporte e contribuição por parte dos profissionais e técnicos 

que reconheceram que os próprios povos rurais eram conhecedores de muitos assuntos que 

afetavam suas vidas, que ficou conhecido como conhecimento técnico indígena. Diante disso, 

a questão que tinha na época era como utilizar os saberes locais com eficácia, sendo uma fonte 

de informação para análise e uso por profissionais externos. 

O DRP teve sua base advinda no DRR, cujo surgimento se deu no final dos anos 80 – mediante 

a influência das correntes de pensamentos descritas anteriormente – e foi aperfeiçoado ao longo 

da década de 90. Resumidamente, acerca do processo de avaliação em áreas rurais o DRR e 

DRP podem ser utilizados separadamente ou de forma complementar. Nenhuma das 

abordagens pode lidar com tudo, mas ambas dão uma contribuição importante. O DRR pode 

ajudar a gerar informações relevantes de maneira mais rápida, para subsidiar uma tomada de 

decisão mais adequada sobre o que cada um pode fazer para encontrar soluções. Enquanto o 

DRP pode ser usado para permitir a análise e o planejamento local (dentro e pelas 

comunidades), onde possível, mesmo sem buscar recursos externos (CHAMBERS, 1995). 

Ao trazer uma comparação entre eles, as duas propostas possuem os princípios comuns com 

habilidades de facilitação, cultura de compartilhar, comportamento e atitudes dos facilitadores 

(agentes externos) – sendo mais importantes que os próprios métodos empregados. 

Apesar das similaridades que norteiam o DRR e o DRP esses são muito diferentes. No primeiro 

são utilizados métodos mais verbais (principalmente entrevistas estruturadas e observação) e as 

informações são extraídas estritamente por pessoas de fora (fontes secundárias) sem envolver a 

comunidade de maneira integral. Enquanto no segundo, o DRP utiliza de métodos mais visuais 

e os conhecimentos são mais compartilhados e de propriedade da população local 

(compartilhamento de poder). O Quadro 8 apresenta uma comparação completa entre as duas 

propostas (CHAMBERS, 1994a; 1994c).  
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Quadro 8 – Comparação entre o DRR e DRP. 

Natureza do Processo DRR DRP 

Período de grande 

desenvolvimento 
Final dos anos 1970 e década de 1980 Final dos anos 1980 e década de 1990 

Principais inovações 

baseadas em 
Universidades ONGs 

Principais usuários 
Agências de ajuda 

Universidades 

ONGs 

Organizações governamentais  

Recurso-chave 

anteriormente subvalorizado 
Conhecimento das pessoas locais 

Capacidades analíticas da população 

local 

Principais inovações 
Métodos 

Gerenciamento de equipe 

Comportamento 

Treinamento experiencial 

Modo predominante Elucidativo, extrativo Facilitar, participativo 

Objetivos Aprendizado por pessoas de fora Empoderamento da população local 

Resultados a longo prazo Planos, publicações de projetos 
Ação e instituições locais 

sustentáveis 

Papel do técnico Pesquisador Facilitador 

Informações de propriedade, 

analisadas e usado por 
Pessoas externas Pessoas locais 

Fonte: Adaptado de Chambers (1994a, p. 958 e 959). Tradução livre. 

O DRP representa uma crescente família de métodos e abordagens para permitir que a 

população local compartilhe, aprimore e analise seus conhecimentos sobre a vida e suas 

condições, e a partir daí, planeje e aja para contribuir nos trabalhos voltados para o 

desenvolvimento rural e desenvolvimento comunitário.  

O DRP se apresenta como uma metodologia flexível, auxiliando o contorno de 

possíveis problemas na pesquisa de campo; possibilita a triangulação de dados, 

contribuindo para aumentar a confiabilidade dos resultados obtidos; apresenta como 

característica a utilização de métodos mistos para a aquisição e interpretação dos 

dados em um processo onde os participantes refletem, junto com os pesquisadores, 

sobre possíveis ações que resultem na resolução dos problemas encontrados durante 

todo o processo da pesquisa (ANTUNES et al., 2018, p. 592). 

A aplicação do DRP inclui a importância do desenvolvimento para os mais pobres com foco na 

mudança social, gestão de recursos naturais, agricultura, pobreza e programas sociais, 

segurança alimentar, promoção da saúde e saneamento rural (CHAMBERS, 1994a). Ademais, 

é conhecido por ter uma abordagem e métodos para aprender sobre a vida e as condições rurais 

de (com e por) pessoas que vivem em áreas rurais. 

Isto posto, o DRP contempla um conjunto de técnicas e ferramentas que, por meio do 

aprendizado experimental e mudanças de comportamento com diferentes aplicações locais, 

permitem realizar a identificação dos problemas e priorizá-los para apoiar o processo de 

planejamento participativo (CHAMBERS, 1994a; 1994b; 1994c). Aqui cabe salientar a 

importância do comportamento e atitudes do moderador/facilitador durante o processamento 

das ações, cujo papel principal é garantir a comunicação entre os envolvidos, norteando-lhes 
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para um melhor auxílio, de tal modo que sejam atingidos resultados satisfatórios e atendam as 

necessidades dos indivíduos (CHAMBERS, 1994b; KUMMER, 2007). 

O DRP repercute com mudanças de paradigma nas ciências sociais e naturais apoiando a 

diversidade local. Não busca somente coletar dados dos participantes, mas sim, que iniciem 

uma autorreflexão e entendam melhor o seu contexto, e a partir disso, seja capaz de gerenciar 

as ações e estratégias de forma planejada. O objetivo é garantir maior participação dos 

beneficiários, para que possam atuar, acompanhar e avaliar à construção do seu próprio 

processo de desenvolvimento (CHAMBERS, 1994a; 1994b; 1994c).  

Adicionalmente, os potenciais e desafios apresentados pelo DRP são considerados por 

Chambers (1994c) sob sete tópicos: Pesquisa além de sistemas de exploração; Alternativas 

participativas ao questionário; Empoderamento e equidade; Pessoas locais como facilitadores e 

treinadores; Pesquisa e mudança de políticas; Comportamento pessoal, atitudes e aprendizado; 

DRP nas organizações. 

Assim, segundo Kummer (2007), em situações de trabalho grupais é necessário ater-se aos 

seguintes passos básicos: Introdução/Sensibilização; Trabalho em grupos; Socialização dos 

resultados na plenária; Reflexão/Avaliação do evento; Definição dos próximos passos. A autora 

alerta ainda para a questão do tempo previsto para a realização do evento, e caso demore mais 

de um dia é sugerido o estabelecimento de comitês de trabalho para a distribuição de 

responsabilidades e execução das tarefas para os integrantes do grupo.  

Para Kummer (2007) antes de definir o termo das metodologias participativas, é primordial 

estabelecer o conceito sobre método, delineado como o caminho utilizado para produzir 

conhecimento e chegar a uma conclusão, em outras palavras, atingir um objetivo que se 

pretende alcançar. Nesse sentido, ao relacionar com o enfoque participativo, estipula a 

metodologia participativa como um conjunto de métodos com características semelhantes, e 

que estão alicerçadas no princípio fundamental da participação. 

Uma metodologia participativa está associada às estratégias de ordenamento social para 

promover maior aproximação entre o pesquisador/técnico e beneficiários na busca de soluções 

devidas. Em meio as principais características dos métodos participativos, Geilfus (2002) 

apresenta que essas ferramentas estão previstas para serem trabalhadas em atividades em grupo, 

principalmente no campo com as comunidades e agricultores familiares; se adaptam melhor a 

uma perspectiva interdisciplinar; ocorre a troca de saberes a partir das práticas e experiências 
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locais; permite um aprendizado rápido, progressivo e interativo; as informações obtidas 

representam em forma qualitativa e/ou quantitativa a verdadeira realidade encontrada no campo 

e não aquelas determinadas estatisticamente; como várias outras relacionadas. 

O conceito de metodologia participativa, conforme Lopes (2016), é definido como uma 

ferramenta capaz de conhecer a realidade de um local, a partir de uma construção ativa com os 

próprios atores sociais, sendo alcançada por meio de atividades lúdicas, da participação efetiva 

do grupo, na construção de um conhecimento sistêmico. Segundo Silveira (2017), para que se 

consiga garantir o sucesso nas intervenções realizadas, dependerá do engajamento de todos os 

participantes. 

Nesse viés, surgiram alguns sinônimos para se referir a uma metodologia participativa, dos 

quais são conhecidas ainda como metodologias ativas, populares ou pedagógicas, sendo que, 

não se limita somente a esses termos. Compete reforçar que as MP recomendadas no DRR e 

DRP têm sido usadas para avaliação, análise e pesquisa em muitas áreas temáticas. Tal fato, é 

facilmente justificado devido a sua utilização permeiar diferentes áreas do conhecimento 

cientifico. A saber, as MP estão presentes em três principais eixos: aplicadas na área da saúde 

e saneamento (VILELA, 2016; NDIKUMANA; PICKBOURN, 2017); educação  (ANTUNES, 

2018) e nas ciências humanas e sociais (MORAIS; CALLOU, 2017). 

Ao trazer o contexto e aplicação das MPs, baseado nas teorias da educação popular, as técnicas 

participativas foram sendo aperfeiçoadas para cada realidade em diferentes propostas 

metodológicas. Vale corroborar ainda que, muitas das vezes, uma mesma técnica pode ser 

adaptada para áreas de conhecimento distintas e utilizadas sem nenhum prejuízo. 

Assim, dentre as principais áreas de funcionalidades práticas do DRR e DRP citam-se: 

agroecossistemas; recursos naturais, incluindo silvicultura, pesca, manejo da vida selvagem e 

meio ambiente; irrigação; tecnologia e inovação; Saúde e nutrição; pesquisa e extensão de 

sistemas agrícolas; pastoralismo; marketing; alívio em desastres; avaliação organizacional; 

condições sociais, culturais e econômicas; dentre esses, tópicos relacionados ao saneamento 

(CHAMBERS, 1994a). 

Prontamente, as MPs são artifícios utilizados para auxiliar no processo de desenvolvimento de 

um projeto com enfoque participativo, e nesse âmbito, existem uma série de instrumentos que 

auxiliam a operacionalizar a participação, denominados como ferramentas participativas (FP) 

(BROSE, 2010). A escolha de uma FP dependerá de três principais fatores: o objetivo à ser 
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alcançado; a situação e as condições estabelecidas; e as especificidades dos participantes 

(CHAMBERS, 1994a). 

Desde o início dos anos 1990, existem vários manuais, guias e cartilhas compilados que se 

referem as metodologias participativas. 16  Outrora, uma das primeiras propostas de 

categorização dos métodos que se apresentaram úteis, no âmbito do DRR e DRP, foram 

advindas por Cornwall, Guijt e Welboum (1993, p. 22)17 como citado por Chambers (1994a, p. 

959-961). Sendo elencados nas seguintes técnicas: Fontes secundárias; Entrevistas semi-

estruturadas; Informantes-chaves; Grupos de vários tipos (casual; especialista/foco; 

deliberadamente estruturado; comunidade/bairro); Faça Você Mesmo; Eles fazem isto; Análise 

participativa de fontes secundárias; Mapeamento e modelagem participativa; Caminhadas 

transversais; Linhas do tempo e análise de tendência e mudança; Histórias orais e 

etnobiografias; Calendários sazonais; Análise de uso do tempo diário; Análise de meios de 

subsistência; Diagramação de ligação participativa; Diagrama de Venn; Bem-estar e 

agrupamento de riqueza e classificação; identificar grupos de classificações de famílias de 

acordo com bem-estar ou riqueza; Análise da diferença, especialmente por gênero, grupo social, 

riqueza/pobreza, ocupação e idade; Pontuação e classificação da matriz; Estimativas e 

quantificação combinado com mapas e modelos participativos, matrizes, classificação de cartas 

e outros métodos; Sondas-chave; Histórias, retratos e estudos de caso; Contratos e interações 

da equipe; Apresentação e análise participativa associado a outros métodos (mapas, modelos, 

diagramas, etc); Uso de métodos em sequências; Discussões em grupo e brainstorming; 

Programações padrão curtas e protocolos; Redação de relatórios. 

Resumidamente, ao considerar as aplicações das metodologias participativas, essas foram 

separadas em quatro tipos de processos – avaliação participativa e planejamento; 

implementação participativa, monitoramento e avaliação de programas; investigações 

temáticas; treinamento e orientação para pessoas de dentro e fora da comunidade. E além disso, 

em quatro principais setores – Gestão de recursos naturais; Agricultura; Pobreza e programas 

sociais; Saúde e segurança alimentar (CHAMBERS, 1994a).  

                                                 
16 Ver seção Notas em Chambers (1994a). 
17 CORNWALL, A.; GUJIT, I.; WELBOURN, A.. Acknowledging process: challenges for agricultural research 

and extension methodology. Discussion Paper-Institute of Development Studies, University of Sussex (United 

Kingdom), 1993. 
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Após alguns anos, para auxiliar no processo de reconhecimento e aplicação das MP, Geilfus 

(2002) categorizou uma série de FPs que fazem parte do DRP e dividiu-as em quatro principais 

categorias nas diferentes etapas de um projeto.  

- Técnicas de dinâmicas de grupos.  

- Técnicas de visualização, apresentada por matrizes, mapas, fluxogramas e diagramas 

temporais. 

- Técnicas de entrevista e comunicação oral: informante chave, grupo focal e 

entrevista semiestruturad. 

- Técnica de observação de campo (especificamente nessa técnica, as informações são 

analisadas, e posteriormente, sujeitas as técnicas de visualização) (GEILFUS, 2002, 

p. 12). 

Assim, as FPs podem ser aplicadas na fase de diagnóstico, para avaliar com a comunidade os 

problemas e as causas que os afetam; planejamento das ações, ao incluir a análise dos problemas 

e identificação das soluções; na implementação, incluindo o monitoramento das ações e os 

diagnósticos de ajustes que se julgue necessário, e finalmente, na fase de avaliação das ações 

executadas.  
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5. MÉTODO DE PESQUISA 

No intuito em averiguar as ações de saneamento rural promovidas por diferentes atores sociais, 

o delineamento desse estudo insere-se no âmbito de pesquisa aplicada, com a finalidade em 

gerar conhecimento das experiências já realizadas e que tem potencial em contribuir com a 

melhoria da qualidade de vida das PCFA. Para isso, a proposta para conduzir a pesquisa 

envolveu três importantes componentes: (i) concepção teórica; (ii) estratégias de investigação; 

e (iii) métodos específicos empregados (técnicas), os quais foram embasadas no guia 

metodológico de Creswell (2010). 

Primeiramente quanto a concepção teórica, os conceitos e premissas desse estudo consistiram 

em uma perspectiva reivindicatória/participatória, uma vez que se vinculou a observação de um 

fenômeno com sugestão de melhorias e orientada para a mudança. O estudo se insere na 

estratégia de investigação de natureza qualitativa, com característica descritiva. E como 

métodos específicos empregados foram utilizadas as técnicas de observação direta por meio de 

entrevista semiestruturada e questionário e observação indireta mediante pesquisa bibliográfica 

e documental. 

A pesquisa bibliográfica teve como finalidade entender o estado da arte sobre o contexto social, 

político e aspectos históricos que estão relacionados às necessidades de saneamento básico para 

populações de áreas rurais. E para isso, utilizou-se os seguintes descritores “social 

participatipation”, “rural” e “sanitation” seguido dos operadores boleanos “AND” e “OR” para 

o levantamento dos artigos científicos no banco de dados bibliográfico da Scopus (Elsevier). 

Ademais, foram consultados livros e documentos governamentais para auxiliar na base do 

conhecimento e levantamento de dados secundários. A Figura 11 apresenta as principais etapas 

realizadas no estudo.   
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Figura 11 – Etapas metodológicas do estudo. 

 

Fonte: Organizado pelo autor. 

5.1. ÁREA E OBJETO DE ESTUDO 

O estudo teve como recorte temporal os últimos 12 anos, definido com base no marco legal 

regulatório da política federal de saneamento básico instituída pela Lei n. 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007, e o Programa Saneamento Brasil Rural, lançado em dezembro de 2019.  

Paralelamente, o universo da pesquisa abrangeu a avaliação das experiências de saneamento 

rural, em Goiás, que contaram com financiamento do Governo Federal e tiveram influências de 

entidades governamentais e/ou da sociedade civil.  

•Delimitação do estudo.

•Pesquisa bibliográfica e  documental.

ETAPA 1

Fundamentação teórica e coleta de 
dados secundários (observação 

indireta)

•Construção do roteiro de entrevista e Questionário 
Semiestruturado de Percepção da Participação Social 
(QSPPS).

•Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFG).

ETAPA 2

Elaboração e validação dos 
instrumentos de coleta de dados 

primários

•Amostra do estudo.

•Realização de contatos e visitas prévias.

•Adequação e validação dos instrumentos de coleta de 
dados.

•Execução das entrevistas e aplicação do QSPPS as 
lideranças e/ou técnicos na forma presencial e 
videoconferência.

ETAPA 3

Estabelecimento da pesquisa e 
registro das informações 

(observação direta)

•Análise documental (legislações, relatórios e notas técnicas 
disponibilizadas pelos participantes da pesquisa).

•Sistematização e análise dos dados

•Avaliação das limitações do método.

• Identificação de lacunas do conhecimento mediante as 
experiências e literatura.

ETAPA 4

Avaliação dos resultados da pesquisa 
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Diante disso, nessa dissertação, optou-se por analisar de maneira crítica as ações de saneamento 

rural realizadas por governo e sociedade civil, como apresentado no Quadro 9. 

Quadro 9 – Enquadramento dos atores sociais da pesquisa. 

Categoria Característica da ação 

Governo – Gov 

(Autarquias, 

universidades, empresas 

públicas etc.) 

Ações operadas no âmbito de programas institucionais que tem atuação direta 

pelo governo ou por meio de parceria com outra entidade governamental. 

Sociedade Civil – SC 

(Movimentos sociais, 

coletivos, OSC, 

associações, etc) 

Ações operadas ora por movimentos sociais, coletivo ou organizações socias 

que estão na esfera de auto-organização da sociedade civil. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

Para conhecimento, considerou-se como ações de saneamento básico aquelas que ocorrem 

indiretamente no âmbito das conquistas de moradias e relacionadas a preservação do meio 

ambiente, e diretamente ao conjunto de atividades, infraestruturas, instalações e/ou práticas em: 

(i) sistemas de abastecimento de água, a partir, da construção de rede de distribuição de água, 

poços artesianos e controle da qualidade da água para consumo humano; (ii) sistemas de coleta 

e transporte de esgoto, a partir, da construção de fossa séptica com sumidouro e/ou tecnologias 

sociais (fossa verde, fossa biodigestora, bacia de evapotranspiração, círculo de bananeiras, 

outras); (iii) manejo de resíduos sólidos com práticas sustentáveis no que tangem a reciclagem, 

logística reversa, compostagem e outras finalidades para sistemas agroecológicos ; (iv) manejo 

de águas pluviais, a partir, da construção de cisternas e outros sistemas com soluções adequadas. 

Assim, na amostra representativa do estudo, tomou-se como base os órgãos, entidades e 

movimentos sociais que contemplavam o colegiado do Grupo da Terra (CGT) e a atual 

configuração do Grupo da Terra (GT), especificados respectivamente no Quadro 2 (tópico 3.4) 

e Apêndice C. E para além desses atores, foram avaliados outros que apareceram como 

parceiros nas ações. Em destaque, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária (Emater); Agência Goiana de Habitação S.A (Agehab); Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Goiás (IFG) e Universidade Federal de Goiás (UFG).  

Diante disso, totalizou-se uma amostra inicial de 51 participantes, sendo 27 entidades 

governamentais e outras 24 organizações da sociedade civil que representam e articulam as 

discussões relacionadas à PCFA. A partir de informações adquiridas em documentos, sítios 

eletrônicos, contatos e visitas prévias, foram mantidos apenas aqueles que possuíam 
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representatividade no estado de Goiás, o que resultou em uma amostra com 13 representações 

que atuam de forma direta e indiretamente, como mostrado no Quadro 10. Por fim, chegou-se 

a uma amostra final de seis atores que apresentaram experiências participativas em consonância 

com a proposta de pesquisa, os quais foram representadas pela Funasa, IFG e UFG no âmbito 

do governo e FETAEG, MCP-GO e MST-GO pela sociedade civil. 

Quadro 10 – Amostra de atores selecionados que contribuem com ações em saneamento rural em Goiás.  

Categoria Representante no CGT Representante em Goiás 

Governo Funasa Funasa - Diesp e Sesam 

Governo MEC IFG/Funasa (parceria com a Funasa) 

Governo MEC UFG/Funasa (parceria com a Funasa) 

Governo Incra Incra (SR-04) 

Governo - Agehab 

Governo - Embrapa-Gado de Leite 

Governo - Emater 

Sociedade Civil CONTAG FETAEG 

Sociedade Civil MCP MCP-GO 

Sociedade Civil MST MST-GO 

Sociedade Civil CPT Nacional CPT-GO 

Sociedade Civil FETRAF FETRAF-GO 

Sociedade Civil MAB Brasil MAB-GO 

Fonte: Organizado pelo autor. 

5.2. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Os métodos de pesquisa basearam-se, a partir de uma pesquisa de campo, considerando todos 

os aspectos éticos necessários. De tal modo que, os procedimentos partiram de uma abordagem 

descritiva característico de um relato de experiências. Para isso, realizaram-se as seguintes 

etapas: (i) identificação dos orgãos e instituições, em Goiás, envolvidas na discussão do 

saneamento para áreas rurais; (ii) avaliação das ações governo/sociedade civil; (iii) realização 

de contatos e visitas para verificar as atuações dos orgãos e instituições em temas de saneamento 

e da participação social; (iv) coleta e validação de dados por intermédio de entrevista 

semiestruturada, questionário e levantamento de documentos afins; (v) tratamento dos dados 

mediante a sistematização, análise e interpretação.  
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5.2.1. COLETA DE DADOS 

As fontes de dados deram-se mediante pesquisa bibliográfica, documental e realização de 

trabalho de campo com um procedimento de coleta de dados do tipo ex-post-facto, ou seja, foi 

realizado o diagnóstico de projetos que já aconteceram. No Quadro 11 está apresentado uma 

síntese da proposta metodológica de coleta de dados frente aos objetivos estabelecidos. 

Quadro 11 – Sistematização dos dados apoiados nos objetivos específicos da pesquisa. 

 Objetivo Específico Temas/Descrição 
Instrumentos de coleta de 

dados 

1 

Compreender o histórico da área de 

saneamento e suas interfaces, nas áreas 

rurais no País, considerando as 

especificidades do processo de 

planejamento, da participação social e 

atores envolvidos 

Relação histórica do 

saneamento e os desafios 

atuais dos programas 

setoriais e intersetoriais de 

saneamento rural 

Revisão bibliográfica 

Pesquisa documental 

2 

Compreender os aspectos teórico-

conceituais e legais que fundamentam a 

participação social e orientam o uso de 

metodologias participativas aplicáveis em 

ações de saneamento rural 

Perspectiva conceitual da 

participação social e 

metodologias participativas 

Revisão bibliográfica 

Pesquisa documental 

3 

Evidenciar os principais atores sociais, as 

metodologias participativas e outras 

estratégias de participação social que 

contribuem para a autonomia das PCFA, 

em ações de saneamento rural no estado 

de Goiás 

Descrição de experiências 

participativas identificadas 

e categorização de 

metodologias participativas 

 

Entrevista semiestruturada 

Questionário 

Análise documental 

 

Fonte: Organizado pelo autor. 

Como técnica de obtenção dos dados, foram utilizadas a entrevista semiestruturada juntamente 

com um Questionário Semiestruturado de Percepção da Participação Social (QSPPS), o qual 

buscou averiguar e determinar a opinião sobre os fatos e as condutas frente aos planos de ação. 

Inclusive, para ajudar nessa fase, foi utilizado um caderno de anotações de campo para, registrar 

as principais informações durante todo o processo de pesquisa bem como assinalar informações 

e ideias. Além dos dados primários levantados com o QSPPS, contou-se ainda com a análise de 

projetos arquitetônicos, projetos sociais, relatórios, cartilha e fotografias. 

Na preparação da entrevista, foi necessário realizar o planejamento do conteúdo em 

consonância ao objetivo a ser alcançado. Por conseguinte, buscou-se um contato inicial e 

conhecimento prévio do entrevistado bem como a preparação específica do roteiro e do 

questionário com a formulação das questões.  

A elaboração das perguntas para o QSPPS, de modo geral, foi norteada segundo os temas de 

saneamento e participação social, sendo que a estrutura do QSPPS foi dividida em dois blocos, 
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com perguntas abertas e/ou fechadas (Apêndice B). As questões abertas visaram o 

conhecimento de outros projetos já realizados no histórico da entidade e as questões objetivas 

propuseram avaliar níveis de importância sobre o tema. Adicionalmente, as ferramentas 

participativas incluídas no QSPPS foram baseadas em consonância com a categorização de 

Geilfus (2002), reconhecendo ainda a possibilidade de existirem outras técnicas. A Figura 12 

ilustra o processo metodológico que auxiliou na construção do questionário. 

Figura 12 – Processo metodológico de elaboração do QSPPS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As reuniões prévias aconteceram a partir de agendamentos com as lideranças e técnicos 

responsáveis, de maneira que, foram fundamentais para aperfeiçoar e validar os instrumentos 

de coleta de dados. Após a validação do roteiro da entrevista semiestruturada e as informações 

contidas no questionário, os mesmos foram submetidos na forma presencial, videoconferência, 

contatos telefônicos, e envio por e-mail aos outros participantes, bem como realizados os 

registros das respostas.  

A etapa de coleta de dados não seguiu uma ordem definida, visto que, dependia da 

disponibilidade de agenda dos participantes que representavam a amostra da pesquisa para a 

realização da entrevista e preenchimento do questionário. Sendo que na maioria das vezes, 

duraram em média 1 hora. Para conhecimento, os dados foram coletados no período entre 

setembro de 2019 e junho de 2020. 

Vale lembrar que, a proposta do estudo causou algumas limitações e reconsiderações, com a 

possibilidade dos participantes entrevistados apresentarem uma imparcialidade dos fatos com 

relação ao horizonte das ações. 

QSPPS

Quem?

O que?

Por que?

Quando?

Onde?

Como?
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5.2.2. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Após tabulação dos dados coletados pelos instrumentos de pesquisa, constituiu-se o 

desenvolvimento de resultados por meio de proposições analíticas. A sistematização dos dados 

ocorreu com o auxílio do programa de tabulação de dados Excel 2013 e realizou-se ainda a 

transcrição dos áudios, permitindo o procedimento de análise e discussão dos dados coletados. 

Para auxiliar no processo de análise dos dados, a Figura 13 apresenta os níveis a começar pelos 

os dados brutos até a interpretação de seus significados, e ainda perpassando pela validade 

dessas informações.  

Figura 13 – Processo de análise e interpretação dos dados. 

 

Fonte: Adaptado de Creswell (2010).  

Embora seja sugerida uma abordagem linear, na prática, esse processo estabeleceu uma inter-

relação entre os estágios. Quanto à validação dos dados no que tange a precisão da informação, 

ocorreu em todas as etapas da pesquisa, visando garantir a precisão e a credibilidade dos 

resultados. Para isso, fundamentou-se nos procedimentos de confiabilidade e estratégias de 

Leitura completa dos dados 

Interpretação do significado de temas/descrições 

Organização e preparação dos dados para análise 

Inter-relacionamento dos temas/descrição 

Codificação dos dados 

Validação da precisão da 

informação 

Temas Descrição 

Dados brutos  
(questionário, transcrições das entrevistas, 

anotações diário de campo, documentos ) 
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validade em um estudo qualitativo. Assim, os níveis apresentados na Figura 13, norteados por 

Creswell (2010), seguiram da seguinte forma: 

Passo 1: Organização e preparação dos dados: envolveu os dados coletados por 

questionários, a transcrição de entrevistas gravadas, sintetização das anotações do diário de 

campo realizadas durante as visitas.  

Passo 2: Leitura completa dos dados: essa etapa facilitou na reflexão dos dados e a obter uma 

percepção geral das informações acumuladas. Isto é, permitiu identificar a participação dos 

atores sociais nas ações de saneamento rural e as respectivas técnicas participativas utilizadas. 

Passo 3: Codificação dos dados: compreendeu uma análise detalhada dos dados e buscou-se 

a definição de categorias das técnicas participativas. 

Passo 4: Análise de temas e/ou descrições: a partir da sistematização dos dados levantados, 

elaborou-se uma descrição detalhada dos processos participativos protagonizados pelos atores 

m análise, os quais estão propostos nos principais resultados do estudo. 

Passo 5: Inter-relacionamento dos temas e/ou descrições: nessa seção, realizou-se uma 

estrutura narrativa para apresentar os resultados da análise com uma descrição cronológica dos 

eventos. 

Passo 6: Interpretação: essa última fase envolveu os aprendizados do estudo mediante as 

experiências vivenciadas em campo e o diálogo com a literatura, relacionando-as na 

compreensão do fenômeno em estudo. 

5.2.3. ASPECTOS ÉTICOS 

Ao considerar a proposta desse estudo, o projeto não entrevistou pessoas vulneráveis no termo 

definido pelo Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional da 

Saúde (CNS) e ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFG). Os registros individuais dos dados 

serão mantidos em sigilo e assegurados pelo Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice A), sendo apresentados apenas os resultados, de forma ilustrativa, sem a 

devida identificação do participante.  
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O QSSPS foi elaborado e submetido para avaliação ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

UFG, via Plataforma Brasil 18 , para proteger os direitos dos participantes e promover a 

integridade da pesquisa (Anexo A), juntamente com o termo de compromisso dos 

pesquisadores, em cumprimento aos requisitos da Resolução CNS n. 466/2012 e/ou da 

Resolução CNS n. 510/2016 (Anexo B). Diante disso, foi proposto um questionário de 

preenchimento rápido, estimado em 45 minutos para a sua total complementação.  

Baseado na definição do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 19  são 

considerados como possíveis riscos em qualquer fase de uma pesquisa e dela decorrente, 

aquelas situações prejudiciais à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou 

espiritual do ser humano (BRASIL, 1996).  

Nesse contexto, esse estudo não apresentou riscos aos participantes, os quais participaram 

voluntariamente, mesmo que tivesse riscos mínimos de cansaço (físico e psicológico) ou sentir-

se constrangido por não responder ao que foi colocado nas perguntas. Quanto às outras 

possibilidades de danos, não são aplicáveis, em vista de que foram prestadas somente 

informações de projetos públicos, já existentes. Logo, os participantes não estiveram em 

situações de constrangimento. 

Por fim, para a transcrição das entrevistas na dissertação, foram utilizados somente a 

nomenclatura das instituições, de forma que a identidade do entrevistado se manteve 

preservada, sem a sua exposição. 

  

                                                 
18 Submetido para avaliação no dia 8 de julho de 2019 com o número do protocolo CAAE: 17092719.0.0000.5083 

e no dia 21 de agosto de 2019 obteve-se o número do parecer: 3.521.318 no sítio eletrônico da Plataforma Brasil 

(Anexo A).  
19 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1996/res0196_10_10_1996.html>. Acesso em: 

27 mai. 2019. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das informações levantadas, evidenciou-se que, na conjuntura dos atores sociais 

envolvidos com a promoção do saneamento rural, as entidades governamentais são 

responsáveis principalmente pelo planejamento, fomento e fiscalização das ações, enquanto a 

sociedade civil, à medida que consegue acesso aos recursos financeiros, tem atuado como 

parceira ao Estado, na execução das políticas existentes. E paralelamente, as metodologias 

participativas e outras estratégias de participação social representam instrumentos facilitadores 

de comunicação entre técnico/pesquisador e a comunidade, de modo que, dialogam e priorizam 

os interesses locais com decisões concensuadas. Assim, baseado na perspectiva pedagógica de 

Paulo Freire, a execução de pesquisas e projetos que consideram que os saberes culturais são 

tão primordiais quanto aos de origem técnico-científicos. 

Diante disso, sabendo que existem diversas ações de saneamento em curso para o 

desenvolvimento rural, os resultados obtidos ajudaram a compreender como são envolvidas as 

PCFA nessas práticas. Nessa vertente, as metodologias participativas, ao longo das etapas de 

sensibilização, diagnóstico, execução, monitoramento e avaliação, têm contribuído no 

planejamento e gestão de questões sociais, econômicas e ambientais. 

Assim, o tópico em questão evidencia o processo participativo e o quadro das principais 

metodologias participativas adotadas em experiências do governo e da sociedade civil, 

discutindo-se com as principais perspectivas da participação social.  

6.1. EXPERIÊNCIAS DESENVOLVIDAS POR ENTIDADES 

GOVERNAMENTAIS EM PROCESSOS DE PLANEJAMENTO 

As experiências participativas avaliadas, a partir de entidades governamentais, estiveram no 

âmbito da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), cuja atuação institucional é responsável pela 

promoção da saúde e qualidade ambiental para o meio rural. Além disso, haja vista as parcerias 

realizadas com Instituições de Ensino Superior (IES) por meio de Termo de Execução 

Descentralizada (TED), tem contribuído com o planejamento das ações de saneamento em 

comunidades rurais e tradicionais, no estado de Goiás. A saber, por parte do projeto Sanear 
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Cidades a cargo do Instituto Federal de Goiás (IFG) e do projeto SanRural sob responsabilidade 

da Universidade Federal de Goiás (UFG), os quais são apresentados a seguir. 

6.1.1. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) 

A Funasa é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Saúde, responsável por executar 

as políticas de saneamento rural. Desde as suas origens, a instituição tem executado o 

financiamento de ações de saneamento básico, tendo como público-alvo: municípios com 

população total (urbana e rural) de até 50.000 habitantes; populações rurais dispersas ou 

localidades rurais com população de até 2.500 habitantes, assentamentos rurais, escolas rurais 

e reservas extrativistas; comunidades remanescentes de quilombos, sendo priorizadas as 

comunidades já certificadas pela Fundação Cultural Palmares e tituladas pelo Incra, com aporte 

financeiro principalmente da ação orçamentária 7656: Implantação, Ampliação ou Melhoria de 

Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico em Pequenas Comunidades Rurais ou em 

Comunidades Tradicionais.  

Adicionalmente, as comunidades indígenas foram atendidas pela Funasa até o ano de 2010, 

quando desde então, tornou-se responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena do 

Ministério da Saúde (SESAI/MS). 

De modo geral, atende aos domicílios rurais por meio dos programas Melhorias Sanitárias 

Domiciliares (MSD) - individual e coletivo e Melhorias Habitacionais para o Controle da 

Doença de Chagas (MHCDC). Além disso, atua com ações destinadas à melhoria dos sistemas 

públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e manejo das águas 

pluviais. E nesse contexto, colabora com o apoio institucional, projetos técnicos, análises 

laboratoriais para o controle de qualidade da água de consumo humano, capacitação de técnicos 

municipais, campanhas educativas, planejamentos, estudos e pesquisas.  

Para conhecer o horizonte de ações realizadas pela instituição no estado de Goiás, utilizou-se a 

consulta gerencial de convênios e termos de compromisso nas plataformas do Sistema Integrado 

de Monitoramento de Convênios (Sismoc), Controladoria-Geral da União (CGU), Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Sinconv), sendo 

identificados a existência de 2.758 ações (área urbana e rural), no período de 2007 a 2019, 

concretizados entre a Funasa e os municípios goianos, com tais ações estão vinculadas a Divisão 
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de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) e ao Serviço de Saúde Ambiental (SESAM) da 

Superintendência de Goiás da Funasa.. 

A partir da realização da entrevista com técnicos do DIESP/Funasa, foi destacado à 

preocupação em atender as necessidades das famílias rurais e de comunidades tradicionais. 

O objetivo final nosso é o atendimento da população, não é o atendimento do prefeito, 

do gestor ou da câmara dos vereadores, não!? A gente enxerga que lá do outro lado 

existem pessoas que precisam daquela água, tratamento do esgoto, destinação 

adequada dos resíduos sólidos (INFORMANTE FUNASA, 2020).   

E constatou-se que os mecanismos e instâncias de participação social estão relacionados ao 

controle social, inserido por intermédio da Lei Federal n. 11.445/2007, cujo instrumento 

permeia todas as ações da instituição. 

A participação social só veio com a criação da lei de controle social20, por que antes 

não existia a participação social, era zero a verdade é essa. Foi aí que se começou a 

inserir as pessoas nessa hora participativa das ações de saneamento, mas na verdade 

é que a gente ainda não sentiu isso (grifo do autor) (INFORMANTE FUNASA, 

2020).   

Hoje a Funasa tem a visão que a participação social é fundamental para o 

desenvolvimento do saneamento. Já consegue perceber isso. Quem não apresenta o 

controle social, a Funasa está cortando o convênio (grifo do autor) 

(INFORMANTE FUNASA, 2020).   

Eu acho que peguei até agora um processo, onde foi discutido em ata com a população 

sobre a criação de um aterro sanitário ou de um caminhão, eu não sei se foi para 

Palmeiras de Goiás, Rio Quente ou se é para Chapadão foi um dos três que estão 

pedindo caminhão e colocaram a ata da reunião do conselho discutindo sobre o 

caminhão. É a primeira vez que eu pego isso, eu nunca tinha visto. Então assim, pra 

mim é novidade! Essa foi à primeira vez que a gente viu essa participação social 

instituída pelo município e que aquelas pessoas que estão lá assinaram 

(INFORMANTE FUNASA, 2020).   

Quanto à outros processos participativos, a Funasa tem utilizado a planilha orçamentária de 

Levantamento de Necessidades (LENE) nos programas MSD e MHCDC. A LENE é preenchida 

pelos municípios com vista a obtenção de recursos. É um instrumento que tem como finalidade 

atender com precisão as demandas de cada domicílio, podendo para tal levantamento contar 

com apoio técnico da instituição. 

No âmbito dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), como forma democrática e 

participativa de gerenciar os recursos públicos alocando-os de forma mais justa e eficiente no 

atendimento às necessidades e anseios da população, são exigidas a realização de audiências 

                                                 
20 Referindo-se a Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: 

11 mar. 2020. 
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públicas a fim de que a população contribua diretamente no processo de sua elaboração e 

aprovação.  

Dentre os obstáculos à participação, foi apontado pela Funasa, as dificuldades de deslocamento 

que a população rural enfrenta para participar das atividades e até mesmo a falta de interesse 

por parte dos moradores da comunidade em virtude das atividades diárias da própria 

comunidade.  

Quando os moradores vão as reuniões, eles têm interesse. É perceptível isso. Eles se 

mostram interessados porque está falando do dia-a-dia deles [...] às vezes eles têm 

dificuldade de entender ou de passar, mas quando eles participam é muito bom, é 

muito bom (INFORMANTE FUNASA, 2020). 

Diante disso, com relação ao controle da qualidade de água e a qualificação das famílias para a 

remediação preventiva para consumo humano, alguns moradores, por exemplo, não utilizam as 

pastilhas de cloro disponibilizadas e descartam as mesmas, pois o tratamento da água alteram 

parâmetros organolépticos como gosto e odor, afetando a sua aceitação. Segundo a Funasa: 

A falta de água é determinante para eles, nem tanto a qualidade da água. Eles 

percebem a qualidade da água pela cor da água, pela turbidez. Ou seja, se está clarinha 

para ele está ok, está ótimo para eles! (INFORMANTE FUNASA, 2020).   

Os desafios são inerentes as práticas educativas o que causa uma necessidade de capacitação 

permanente. Segundo os técnicos da Funasa,  

Os municípios são muito pequenos sem capacidade técnica e gerencial nenhuma, o 

que ocasiona maiores dificuldades a propagação de práticas adequadas 

(INFORMANTE FUNASA, 2020).   

Nesse processo, cada município tem definido a sua própria metodologia participativa à ser 

empregado, não existindo uma obrigatoriedade por parte da Funasa em utilizar uma pré-

definida. E com relação aos programas citados da instituição não foi possível identificar outros 

mecanismos que favoreçam a participação social da população atendida, principalmente, em 

virtude da limitação de escala da entrevista realizada, em nível de estado e as ações a serem 

executadas, de fato, nos municípios. 

6.1.2. INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS (IFG) 

Por meio do TED n. 17 de setembro de 2014, foi realizada uma parceria entre o IFG e a Funasa, 

para o desenvolvimento do Projeto Sanear Cidades, em Goiás. O projeto em curso, tem como 

objetivos “mobilizar e sensibilizar os gestores e técnicos, municipais para a importância e a 
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necessidade de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico” e realizar a 

“capacitação técnica e apoio na consolidação das minutas dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB) de 70 municípios do Estado de Goiás”. Sendo que, resultou em 

uma amostra final de 55 municípios, com população total de até 50.000 habitantes, divididos 

em três polos principais, como apresentado na Figura 14. 

Figura 14 – Municípios goianos inseridos no Projeto Sanear Cidades, IFG/Funasa. 

 

Fonte:  Adaptado de Guia de Orientação sobre o Projeto Sanear Cidades, IFG, 2017. 

O Guia de Orientação do Projeto Sanear Cidades, foi estruturado com a realização de atividades 

de orientação e capacitação, em conformidade à legislação vigente e em processos 

participativos. Diante disso, as etapas ficaram divididas em 4 (quatro) eventos presenciais por 

intermédio do Evento de Alinhamento e Eventos Setoriais I, II e III que abrangeram oficinas de 

capacitação pedagógica. E contou ainda com três momentos, denominados como Assistência 

Técnica I, II e III, referentes ao apoio técnico à equipe municipal na consolidação dos produtos 

intermediários e na elaboração da versão final do PMSB, tanto na forma presencial e a distância 

mediante o ambiente Moodle do IFG. A elaboração do PMSB contempla 8 (oito) fases, como 

apresentado na Figura 15.   
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Figura 15 – Fases de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

Fonte: Adaptado de Guia de Orientação sobre o Projeto Sanear Cidades, IFG, 2017. 
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Até o momento da entrevista realizada com representante do IFG, em 11 de novembro de 2019, 

o projeto encontrava-se na Fase 3, com a estruturação dos Diagnósticos Técnico-Participativos 

(DTP) e o planejamento das atividades para a apresentação do diagnóstico e proposição do 

prognóstico em audiências públicas. 

Baseado em um modelo de planejamento participativo, por meio do Comitê de Coordenação e 

Comitê de Execução, envolve diversos segmentos sociais e atores estratégicos com potencial 

para serem agentes multiplicadores e formadores de grupos de trabalho no município, como 

agentes de saúde, educadores, gestores e lideranças comunitárias. 

De acordo com o caderno técnico de orientação para elaboração do plano de mobilização do 

Projeto Sanear Cidades, IFG/Funasa.  

Participar é uma escolha consciente e livre. No processo de mobilização social há a 

necessidade das pessoas se verem como corresponsáveis e capazes de construir as 

mudanças necessárias. Para isso o processo deve favorecer o envolvimento e 

valorização de cada um em suas dimensões individuais e coletivas. Na construção de 

uma visão integrada de saneamento básico a mobilização e a participação social ganha 

expressão e passa a ser espaço de exercício da democracia participativa e da efetivação 

de direitos (FONSECA et al., 2017, p.7). 

Assim, a partir dos Planos de Mobilização Social (PMS) o projeto utiliza estratégias com 

aspectos metodológicos e conceituais para a promoção da participação. E como auxílio, tem 

empregado meios de comunicação que possibilitam a interação entre os grupos envolvidos com 

a ampla divulgação de materiais gráficos impressos, em redes sociais, publicidade em carros de 

som, ações com a imprensa e rádios locais, como ilustrado na Figura 16. 

Figura 16 – Divulgação do projeto na rádio em Formoso-GO. 

 

Fonte: Arquivo do Projeto Sanear Cidades. Registrado em: 13/11/2017. 
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A proposta do projeto tem como público-alvo a totalidade da população dos municípios, 

abrangendo bairros e distritos urbanos e as comunidades rurais e/ou de povos e comunidades 

tradicionais de cada território e, para isso, tem envolvido pessoas de diferentes idades, como 

ilustrado na Figura 17. 

Figura 17 – Eventos Setoriais: (a) Atividade lúdica realizada com balões em Hidrolina-GO e (b) 

Atividade realizada em escola pública em Santa Isabel-GO. 

   

Fonte: Arquivo do Projeto Sanear Cidades. Registrado em: (a) 21/11/2017 e (b) 04/12/2017. 

A realização de visitas a zona rural, aconteceu por meio de amostragens e o pré-requisito para 

a seleção das comunidades foi que tivessem, minimamente, equipamentos comunitários como 

escola, igreja e posto de saúde. A Figura 18 mostra a reunião realizada na área rural do 

município de Campos Verdes, em Goiás. 

Figura 18 – Realização de Evento Setorial na área rural de Campos Verdes-GO. 

 

Fonte: Arquivo do Projeto Sanear Cidades. Sem data de registro. 

Dentre um dos desafios apresentados pela técnica social do projeto, foi apontado que, quando 

as reuniões aconteciam na área urbana, era preciso que a prefeitura disponibilizasse transporte 

para o deslocamento da população, limitando assim a presença dessas pessoas. E 

adicionalmente, segundo seu relato, destacou: 
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O que eu percebi nas ações é que a população já está muito cansada de ir lá, ceder o 

seu tempo, de se disponibilizar para poder falar sobre o que pensa, o que acredita e 

demandar as propostas (INFORMANTE PROJETO SANEAR CIDADES, 2020). 

Visando garantir o controle social em todas as fases, a etapa de diagnóstico torna-se 

fundamental para as proposições das ações de melhorias e metas. Logo, por meio da elaboração 

do DTP, o projeto traz a abrangência territorial, levantamento de dados primários e secundários 

de aspectos socioeconômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura de saneamento do local. 

Ao reconhecer os aspectos metodológicos e conceituais necessários para as intervenções, em 

consonância às políticas do setor, o Projeto Sanear Cidades, tem adequado e utilizado 

metodologias e ferramentas participativas em suas atividades. 

De acordo com o caderno técnico de orientação para elaboração do plano de mobilização do 

Projeto Sanear Cidades, foram definidas quatro ferramentas participativas à serem empregadas 

nos Eventos Setoriais: entrevista semiestruturada com questionário de percepção social; mapa 

participativo/falado; árvore de problemas; e árvore dos sonhos. Embora sugeridas no guia, de 

acordo com a técnica social, foram utilizadas até o momento apenas a entrevista e o mapa 

participativo além de outras técnicas lúdicas que não estão descritas na literatura. O Quadro 12 

categoriza as técnicas identificadas por tipologia e por etapa de implantação, respectivamente. 

Quadro 12 – Categorização das técnicas empregadas no Projeto Sanear Cidades por etapas. 

Etapas Técnica empregada 
Técnica de 

comunicação oral 

Técnica de 

visualização  

Sensibilização e 

Diagnóstico 

Árvore de problemas 

(diagrama de causa e efeito) 
x x 

Entrevista semiestruturado 

com questionário 
x  

Mapa participativo/falado  x 

Análise dos problemas e 

identificação de soluções 
Árvore dos sonhos x x 

Monitoramento e avaliação 
Formulários de avaliação x  

Observação participante  x 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

- Árvore de Problemas (diagrama de causa e efeito): essa técnica é sugerida na etapa de 

diagnóstico, sendo realizada de forma lúdica com o auxílio de meios físicos (cartolina, lápis de 

cor, canetas, etc) para identificar o que se espera de melhorias. Resumidamente, compreende 

“analisar a relação causa-efeito de vários aspectos de um problema previamente determinado. 

As raízes da árvore simbolizam as causas do problema; o próprio problema se encontra no 

tronco; e os galhos e as folhas representam os efeitos”, como apresentado na Figura 19. 
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Figura 19 – Esquema da Árvore de Problemas. 

  

Fonte: Modificado de Caderno de orientação para elaboração do Produto B: Plano de Mobilização Social – 

Projeto Sanear Cidades, 2017. 

- Entrevista Semiestruturada com Questionário de Percepção Social: realizado 

isoladamente ou durante a realização dos eventos, essa técnica busca levantar informações 

primárias acerca de temas específicos, neste caso as condições do saneamento básico local. E a 

partir da sistematização dos dados, permite avaliar a situação atual e comparar com às outras 

informações disponíveis. A Figura 20 apresenta um exemplo de sua aplicação durante as 

atividades realizadas em Formoso-GO.   

Figura 20 – Aplicação de questionário semiestruturado durante evento setorial em Formoso-GO. 

 

Fonte: Arquivo do Projeto Sanear Cidades. Registrado em: 14/11/2017. 

- Mapa participativo/falado: essa técnica é sugerida na etapa de diagnóstico para construir 

um cenário das principais estruturas locais e fornecer o reconhecimento da situação atual, com 
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o apontamento das demandas e prioridades, por intermédio de um trabalho coletivo. A Figura 

21 apresenta a realização da técnica em Formoso-GO. 

Figura 21 – Desenvolvimento do mapa participativo em Formoso-GO. 

 

Fonte: Arquivo do Projeto Sanear Cidades. Registrado em: 13/11/2017. 

- Árvore dos Sonhos: sendo recomendada a sua utilização na etapa de prognóstico (em 

complemento a aplicação da Árvore de Problemas) com o objetivo em construir um cenário 

futuro e ideal acerca da temática trabalhada. Assim, em relação ao saneamento básico no 

município, os participantes discutem o que gostariam que a comunidade tivesse, tanto em 

relação à infraestrutura, mas principalmente em relação a qualidade de vida de todos. A técnica 

é realizada de forma lúdica com o auxílio de meios físicos (cartolina, lápis de cor, canetas etc.), 

como exemplificado na Figura 22. 

Figura 22 – Representação da Árvore dos Sonhos. 

 

Fonte: Modificado de Caderno técnico de orientação para elaboração do plano de mobilização do Projeto Sanear 

Cidades, 2017. 
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Diante de tal cenário, as ações executadas apresentam-se em uma escala de concessão mínima 

de poder. Como pleiteado por Arnstein (1969), as pessoas recebem as informações, são 

consultadas e opinam minimamente. Logo, na busca de um processo de planejamento 

participativo desenvolvido pelo governo, denota uma baixa capacidade de autonomia da 

população. 

6.1.3. UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

Resultado de uma parceria entre a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Fundação Nacional 

de Saúde (Funasa), tem sido desenvolvido o projeto “Saneamento e Saúde Ambiental em 

Comunidades Rurais e Tradicionais de Goiás”, também denominado como SanRural, por meio 

do Termo de Execução Descentralizada n. 05, de novembro de 2017.  O projeto inicialmente, 

estava previsto para ser realizado em três anos, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, 

porém, em face da pandemia da COVID-19, o prazo foi prorrogado para até 2022. 

De acordo como o Guia de Orientações, o projeto SanRural tem como objetivo:  

Promover conhecimento acerca das condições de saneamento e saúde ambiental em 

45 municípios do estado de Goiás que possuem comunidades rurais e tradicionais, 

apontando ações de gestão e tecnologias inovadoras, com vista à sustentabilidade e à 

promoção de serviços em ações ambientais. Ao mesmo tempo, fomentar o 

empoderamento dessas comunidades quanto à promoção e proteção à saúde e ao 

saneamento ambiental (SANRURAL, 2017, p.7). 

O projeto envolve 127 comunidades rurais e tradicionais localizadas em 45 municípios do 

estado de Goiás, sendo 51 comunidades remanescente de quilombolas (certificados na 

Fundação Palmares) e 13 comunidades ribeirinhas, seguidas da presença de 63 assentamentos 

rurais da Superintendência Regional 04 (SR-04) do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra). 

A proposta mostra-se como pioneira em realizar um diagnóstico completo e amplo do 

saneamento de comunidades rurais e tradicionais, em Goiás. Além disso, apresenta-se a 

importância do papel do Estado ao chegar nessas comunidades. Com base na aplicação do 

QSPPS e entrevista com os representantes, foram levantadas as informações do projeto, sendo 

esperado os seguintes produtos ao final. 

- entrega de 127 Diagnósticos Técnico-Participativo (DTP), contemplando todas as 

comunidades participantes do projeto. 

- entrega de 49 Planos de Segurança em Saneamento Rural (PSSR); Obs.: a proposta 

inicial contava com a entrega de 66 PSSR, contudo existem 17 comunidades 
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quilombolas no perímetro urbano que já possuem o atendimento de infraestrutura em 

saneamento básico. 

- entrega de protocolo de atenção à saúde para comunidades rurais aos 45 Municípios 

participantes do projeto. 

- realização de curso de especialização em nível lato sensu em Saneamento e Saúde 

Ambiental. 

- realização de cursos em Ensino a Distância (EaD) de Autoinstrução em Plano de 

Segurança da Água e Plano de Segurança de Esgoto (INFORMANTE SANRURAL, 

2020). 

Para isso, as etapas de execução do projeto SanRural foram dividas da seguinte forma: 

- Evento de chamamento - apresentar o projeto nos 45 municípios. 

- Oficina 1 - orientar os gestores do município e lideranças das comunidades. 

- Oficina 2 - Atividade em Campo (AC) 1 - sensibilizar e coletar dados nas 

comunidades. Essa etapa foi dividida em quatro momentos: M0 (reconhecimento de 

área), M1 (capacitação em grupo/sensibilização), M2 (entrevistas e diagnósticos 

individuais) e M3 (avaliação em grupo/formação). 

- Atividade em Campo 2 (período da seca) - coletar e analisar amostras de água e 

material clínico, aplicação de questionários e diagnóstico para identificação de 

criadouros ou não de mosquito da dengue (realizada nas 49 comunidades que irão 

receber o PSSR). 

- Oficina 3 – construir as metas do plano em consonância com a realidade e anseios 

de cada comunidade, bem como capacitar a comunidade e os operadores das 

infraestruturas de saneamento. 

- Atividade em Campo 3 (período da chuva) - coletar e analisar amostras de água e 

material clínico (realizada nas 49 comunidades que irão receber o PSSR). 

- Oficina 4 – divulgação dos resultados no município e entrega dos PSSRs e DTPs. 

- Atividade em Campo 4 - estágio em vivência.  

- Seminários anuais de balanço (INFORMANTE SANRURAL, 2020).  

O SanRural está fundamentado na educação popular de Paulo Freire, de tal forma que, na busca 

de um projeto democrático e popular, em todas as etapas, traz como princípios norteadores o 

diálogo, amorosidade, problematização e a construção compartilhada do conhecimento. Assim, 

a partir da participação, traz o resgate do respeito e a construção coletiva de saberes voltada ao 

processo de emancipação dos sujeitos. De acordo com a coordenação do projeto:  

O projeto SanRural desde a sua construção se preocupou em envolver a participação 

social e promover um sentimento de pertencimento aos participantes. Assim, esse 

processo ocorreu mediante aos processos de comunicação e mobilização social que 

permearam todas as etapas do projeto, antes mesmo de iniciar as atividades em 

campo.A começar por meio do diálogo e reuniões com lideranças comunitárias, 

sociedade civil organizada, representantes políticos e técnicos da gestão pública 

municipal, durante o Evento de Chamamento e realização da Oficina 1. Na etapa da 
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Oficina 2, essa foi pensada para fortalecer a participação social da comunidade, desde 

o processo de mobilização social para a realização das visitas dos pesquisadores de 

campo com apoio das lideranças comunitárias e famílias. Essa etapa contou com 

quatro momentos, denominado momento 0 (M0), momento 1 (M1), momento 2 (M2) 

e momento 3 (M3). Durante o M0 os pesquisadores de campo realizavam o 

reconhecimento de campo e levantamento de informações iniciais (INFORMANTE 

SANRURAL, 2020). 

Diante de tal cenário, o projeto propõe-se a um processo que busca garantir aos beneficiários 

um poder cidadão por meio de suas atividades, desde o processo de planejamento das 

atividades, mobilização, visitas as comunidades e levantamentos de informações com o 

emprego de metodologias participativas. 

A partir do M1 durante as reuniões com as famílias, ocorria à utilização de 

metodologias participativas para o estímulo da participação da comunidade e a 

finalidade de apresentar conceitos sobre a saúde e como se relacionava com o 

saneamento ambiental. As metodologias utilizadas foram: chuva de ideia, diálogo 

com grupos focalizados, diálogo com informantes-chave, roda de conversa, mapa 

participativo/falado e varal de ideias. Em seguida, no M2 ocorria à coleta de dados 

das famílias mediante ao diálogo com os membros do agregado familiar e aplicação 

de questionário semiestruturado em cada domicílio, baseado em amostragem 

estatística. E por fim, o M3, cujo objeto era o fechamento das atividades realizadas, o 

fortalecimento do entendimento de boas práticas e esclarecimento para as etapas 

seguintes do projeto na comunidade. Atividade de campo 2 eram momentos técnicos 

com a coleta de amostras de água e material clínico (sangue e fezes) e análise 

laboratorial. A Oficina 3 dentre todas as etapas “é a mais importante quanto a 

participação social, pois mostra a contribuição da comunidade nas decisões e 

construção das metas e demandas em sua própria realidade” com auxílio de estratégias 

ativas como a Problematização do Arco Maguerez,  jogos lúdicos temáticos, álbum 

seriado (com foto da comunidade em momentos anteriores), matriz de priorização de 

problemas, identificação de soluções locais ou introduzidas, autodiagnóstico e análise 

de campo de soluções locais, matriz de avaliação de soluções, análise SWOT/FOFA. 

As etapas de Oficina 3, Atividade em Campo 3,  Oficina 4, e Atividade em Campo 4 

(estágio em vivência) estarão sob execução até o período de 2021-2022 

(INFORMANTE SANRURAL, 2020). 

O Quadro 13 categoriza as técnicas identificadas por por etapa de implantação, de acordo com 

Geilfus (2002). Cabe destaque, que dentre as técnicas identificadas, na entrevista com os 

representantes do SanRural foi apontado que para um melhor aproveitamento das informações 

levantadas com o “mapa participativo/falado” e “varal de ideias”, elas deveriam ter sido 

complementadas com gravações. 
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Quadro 13 – Categorização das técnicas empregadas no SanRural por etapas. 

Etapas Técnica empregada 
Técnica de 

comunicação oral 

Técnica de 

visualização  

Todas as etapas 

Diálogo com Grupos 

Focalizados 
x  

Diálogo com informantes 

chave 
x  

Diálogo com os membros do 

agregado familiar 
x  

Roda de Conversa x  

Sensibilização e 

Diagnóstico 

Álbum seriado  x 

Autodiagnóstico e análise de 

campo de soluções locais 
 x 

Chuva de Ideias x  

Diagrama e mapeamento 

histórico de recursos naturais 
 x 

Entrevista semiestruturado 

com questionário 
x  

Gráfico histórico da 

comunidade 
 x 

Mapa participativo/falado  x 

Maquete  x 

Varal de ideias  x 

Análise dos problemas e 

identificação de soluções 

Análise SWOT/FOFA  x 

Arco da Problematização de  

Maguerez 
 x 

Identificação de soluções 

locais ou introduzidas 
 x 

Matriz de avaliação de 

soluções 
 x 

Matriz de priorização de 

problemas 
 x 

Monitoramento e avaliação 
Formulários de avaliação x  

Observação participante  x 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Cabe destaque a fala da liderança estadual do MST, que valoriza o protagonismo das famílias 

rurais nos processos de planejamento realizados pelo governo, durante a realização do II 

Seminário anual de balanço do projeto SanRural 

Para se construir um diagnóstico mais próximo da realidade é fundamental que tenham 

metodologias participativas. Agora, [...] mais do que metodologias participativas, 

temos que de fato, produzir processos emancipatórios. Nós, a família camponesa, 

devemos ser os sujeitos e as sujeitas do que deve ser construído e não só objetos de 

um processo, mesmo que tenha devolutiva (COORDENAÇÃO NACIONAL MST, 

2020). 21 

                                                 
21 Debate promovido no painel “Panorama da participação e da construção coletiva de saberes das comunidades 

rurais e tradicionais” realizado no âmbito do Projeto SanRural,UFG/Funasa, em 26 out. 2020. Disponível em: 

 <https://www.youtube.com/watch?v=Oe4wrPN4N8M>. Acesso em: 26 out. 2020. 
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Foi registrado pelos representantes do SanRural que o projeto traz como resultados preliminares 

os desafios da falta de participação da comunidade, do conhecimento, da construção coletiva e 

compartilhada, visando o processo de emancipação das famílias. 

No projeto quanto às dificuldades em relação à participação social, ocorreu uma baixa 

representatividade no início, mas ao decorrer das atividades identificou-se o aumento 

de participantes, sendo que o número de participantes variou de 5 a 57 pessoas; em 

alguns casos existiu uma falta de interesse por parte dos moradores, contudo quando 

estiveram presentes sucedeu uma participação efetiva; o processo de mobilização 

social e empenho do mobilizador comunitário são primordiais; a escolha do local, dia 

e horário para a realização dos encontros e as condições climáticas interferem 

diretamente na quantidade de participantes, sendo que no projeto em comum acordo 

com as rotinas da comunidade foram priorizados os locais de uso comunitário 

(associação da comunidade, igreja, escola, residência de lideranças); nível de 

letramento/alfabetização das pessoas para entender situações problemáticas e riscos 

que estão sujeitas (INFORMANTE SANRURAL, 2020). 

Como destacado por Scherer-Warren (2006), deve-se garantir direitos humanos na esfera 

política mediante à participação na vida pública. Para tanto, de acordo com o projeto, espera-se 

contribuir no fortalecimento de associações locais, na articulação com o poder público com a 

garantia de representação popular em conselhos municipais de saúde, saneamento e afins.  

Por enquanto ainda não há um mecanismo interno de participação no projeto, o que 

ocorre são representações indiretas pelos profissionais envolvidos com outras 

atividades e levam consigo as experiências do projeto, exemplo: Conselho Municipal 

de Saúde de Goiânia, audiências públicas e conferências; ocorre um diálogo muito 

próximo com os representantes e lideranças das comunidades, mas não acontecem em 

instâncias deliberativas de participação social. Pode ser que o projeto inclua tais 

mecanismos depois de finalizado o projeto com o objetivo de proposições de políticas 

públicas (INFORMANTE SANRURAL, 2020). 

Ademais, com relação aos mecanismos e instâncias de participação social apresenta-se uma 

falta de articulação entre os gestores e representantes das comunidades nas tomadas de decisão. 

Como discutido por Rosa et al. (2019) que investigaram 16 dos 45 municípios participantes do 

projeto e constataram a quase inexistência de representatividade de lideranças de comunidades 

rurais e tradicionais em conselhos gestores municipais. 

6.2. EXPERIÊNCIAS PROTAGONIZADAS PELA SOCIEDADE CIVIL A 

PARTIR DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO RURAL 

A conquista de uma moradia digna no meio rural é resultado de lutas e reinvindicações das 

organizações sociais e que se materializou em diferentes iniciativas do governo federal desde o 

final dos anos 1990 e mais recentemente com o Programa Nacional de Habitação Rural 

(PNHR). 
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No estado de Goiás, existem poucos representantes de organizações e movimento sociais que 

fazem parte do Grupo da Terra, quando comparado a outros estados do País, mas destacam-se 

as principais conquistas para o saneamento rural na esfera das políticas de habitação e a 

importância da participação nos processos de debates e tomadas de decisão nas experiências da 

Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Familiar do Estado de Goiás (FETAEG), 

Movimento Camponês Popular (MCP) e Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). 

6.2.1. FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS NA 

AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE GOIÁS (FETAEG) 

A estrutura do movimento sindical da Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura 

Familiar do Estado de Goiás (FETAEG) está organizada em nível nacional pela Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG) – 

pioneira nas questões reivindicatórias no País, que teve a sua fundação no estado do Rio de 

Janeiro, em 22 de dezembro de 1963. Em Goiás, remete o início de suas atividades ao ano de 

1966, por meio de uma delegacia regional da CONTAG. E enquanto federação, surge 

oficialmente em 28 de outubro de 1970, com a participação de seis sindicatos municipais, a 

saber, Anápolis, Pirenópolis, Goianápolis, Nova Veneza, Caturaí e Catalão (FETAEG, 2020). 

A FETAEG, nos dias atuais, reúne 120 Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras 

Rurais (STTRs) que representam os interesses trabalhadores e trabalhadoras rurais. Até o ano 

de 2015 a Federação agregava os sindicatos de agricultores familiares e assalariados rurais. 

Desde então, deixou de atuar com os assalariados rurais e representa apenas os agricultores 

familiares (assentados de reforma agrária, meeiros, arrendatários e parceiros agrícolas, dentre 

outros).  

De acordo com o presidente da Federação, a maior parte dos projetos de assentamentos no 

estado de Goiás que foram protocolados no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra) “são conquistas do movimento sindical, tanto da esfera política, quanto do lado 

administrativo ao cobrar do governo federal uma ação para a reforma agrária”.  

As conquistas do movimento sindical quanto à obtenção de linhas de créditos, iniciou-se em 

1996, mediante o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 

enquanto exigia do governo federal um crédito específico para os pequenos proprietários – 

como eram denominados os agricultores familiares na época. Em continuidade, as lutas pela 
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reforma agrária e a garantia por direitos sociais, acompanhadas pelo crescimento econômico do 

País, resultaram no acesso a outras fontes de financiamento e fomentaram a execução de 

projetos em diferentes áreas temáticas de produção e infraestrutura. 

Ao considerar as ações promovidas em saneamento rural, a partir do recurso advindo do PNHR, 

a Federação assumiu a função de entidade organizadora (EO) no programa e passou a viabilizar 

juntamente com as STTRs a construção e reforma de unidades habitacionais destinadas aos 

agricultores familiares e assentados rurais, no estado de Goiás. 

Iniciadas desde julho de 2012, as construções das UH tem ocorrido na modalidade de 

autoconstrução assistida, isto é, são realizadas pelas próprias famílias ou por meio de mutirões 

de moradores da comunidade, sendo que a idealização do projeto arquitetônico e social se deu 

por meio de profissionais contratados pela Federação. A Figura 23 apresenta um exemplo de 

acompanhamento pela equipe técnica à família atendida com UH. 

Figura 23 – Momento de visita técnica nas obras com a equipe de engenharia e EO no PA José Vitor, Uruaçu, 

Goiás. 

   

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 08/03/2019. 

De acordo com a resposta ao questionário, ao todo já foram construídas 1.497 UH e reformadas 

outras 168, totalizando 1.665 UH, ora localizadas nos municípios de Anápolis, Araguapaz, 

Caiapônia, Baliza, Doverlândia, Barro Alto, Bom Jardim de Goiás, Bonópolis, Buriti de Goiás, 

Cachoeira de Goiás, Caiapônia, Caldas Novas, Caturaí, Ceres, Cezarina, Cidade de Goiás, 

Córrego do Ouro, Doverlândia, Edeia, Faina, Fazenda Nova, Formoso, Goianésia, Guaraíta, 

Heitoraí, Inhumas, Iporá, Itaberaí, Itaguaru, Itapirapuã, Itapuranga, Itapaci, Itauçu, Ivolândia, 

Jataí, Jussara e Santa Fé, Minaçu, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Montividiu do Norte, 

Morrinhos, Mossâmedes, Mutunopolis, Niquelândia, Nova Crixas, Nova Glória, Nova Veneza, 

Novo Brasil, Palminópolis, Paraúna, Petrolina de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, 
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Pontalina, Porangatu,  Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Izabel, Santa Rosa, 

Santa Terezinha de Goiás, São Luís de Montes Belos, São Luís do Norte, Serranópolis, Silvânia, 

Turvaria, Uruaçu, Uruana e Varjão. As Figuras 24 e 25 ilustram as UH antes e após as 

intervenções. 

Figura 24 – Antes e depois das intervenções em UH construída no PA Felipe Leddet, Cidade de Goiás, Goiás. 

    

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 23/06/2017 (situação depois) 

Figura 25 – Unidade habitacional com componentes hidrossanitárias instaladas e entregue no PA José Carlos da 

Silva, Paraúna, Goiás. 

    

 Fonte: Arquivo da FETAEG. Sem data de registro. 

Nas obras dos municípios de Baliza, Bonópolis, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, Doverlândia, 

Goiás, Montividiu do Norte, Mutunópolis, Niquelândia, Novo Brasil, Paraúna, Porangatu, 

Sanclerlândia e Santa Terezinha de Goiás e São Luís do Norte, foram construídos 329 sistemas 

de aproveitamento de águas de chuva com cisterna, por meio do programa Água para Todos 

(tópico 3.5). A Figura 26 mostra um deles no PA José Carlos da Silva em Paraúna-GO. 
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Figura 26 – Modelo de Cisterna presente em UH entregue no PA José Carlos da Silva, Paraúna, Goiás. 

 

Fonte: Arquivo da FETAEG. Sem data de registro. 

Como obrigatoriedade do programa todas as obras deveriam possuir uma alternativa de 

tratamento ao esgotamento sanitário. Para isso, optou-se por incluir nos projetos a construção 

de fossas alternativas baseadas na permacultura, referindo-se as bacias de evapotranspiração e 

círculos de bananeiras, como apresentado na Figura 27.  

Figura 27 – Solução para tratamento e disposição de esgoto sanitário por bacia de evapotranspiração presente  na 

UH entregue em São Luís de Montes Belos, Goiás. 

             

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 22/12/2013. 

Concomitantemente às conquistas das UH e baseado nas diretrizes do PNHR, foram 

desenvolvidas ações de alinhamento e capacitação com os beneficiários em diversas temáticas 

na esfera ambiental, social e econômica com objetivo de resgatar e garantir condições baseadas 

no conceito de bem-viver. 

A gente está ali construindo uma casa, uma estrutura, algo em quatro paredes, né? 

Mas o que a gente quer levar, realmente, é algo para ser construído um lar, uma família 

(INFORMANTE FETAEG, 2020).  

De acordo com a assistente social da Federação, a ocorrência da participação social baseia-se 

em uma proposta metodológica fundamentada nas ciências sociais de Paulo Freire (educação 
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popular no campo) e na andragogia, em que se procura compreender a construção de vida em 

comum dos beneficiários, bem como a mobilização e organização comunitária. E no campo de 

ação das metodologias participativas tais procedimentos são permeados em todas as etapas 

realizadas. 

A participação é a premissa para que o projeto tenha bons resultados. A escolha desta 

metodologia vem ao encontro as diretrizes do PNHR. Para elaboração do projeto de 

trabalho social nós temos que seguir a um caderno de orientação, que envolve 

organização e mobilização comunitária; geração de trabalho e renda e educação 

sanitária e meio ambiente.  Durante as obras, a equipe técnica social ministra as 

atividades com o público beneficiário, através de reuniões, palestras e oficinas 

(INFORMANTE FETAEG, 2020). 

Assim, no decorrer da implementação de cada projeto, há a participação ativa da Comissão de 

Representantes do Empreendimento – CRE. A CRE é composta por no mínimo três membros 

eleitos em assembleia registrada em ata, sendo dois beneficiários e um representante da entidade 

organizadora, mais dois suplentes, que são beneficiários, cabendo à CRE o acompanhamento 

das obras, a gestão dos recursos financeiros e a prestação de contas aos demais beneficiários. 

Ademais, quanto à dificuldade de participação foi ressaltado que não existiram. 

Na assinatura dos contratos de cada projeto, o público daquele grupo já fica ciente das 

atividades que serão realizadas durante as obras, por isso há uma mobilização precisa. 

O fato de ser um processo participativo já garante, na grande maioria dos casos, o 

empenho do público beneficiário na participação de todo o processo, inclusive nas 

atividades (INFORMANTE FETAEG, 2020). 

Nas atividades iniciais, mediante um momento de acolhimento e sensibilização, os participantes 

são motivados a praticarem uma autoanálise da sua realidade e refletirem acerca da valorização 

da vida, família, amigos, conquistas e os desafios presentes. Para isso são propostos ambientes 

descontraídos com o subsídio de materiais lúdicos (apostilas, cartilhas, caneta, papel, balão, 

gliter) que trazem o resgate do brincar e incentivam a conquista coletiva. Aliás, esse instante 

permite descrever o perfil comportamental, aproveitando de potencialidades específicas de 

qualquer participante, ilustrado na Figura 28. 

Abordamos nas atividades os riscos à saúde quando não há cuidados necessários com 

reservas de água; higienização com o ambiente de trabalho e moradia (neste caso 

pontua-se sobre a importância da família cuidar do imóvel e evitar os famosos 

‘puxadinhos’, alertando-os sempre que necessitarem reformar, devem procurar um 

profissional responsável que oriente para que o imóvel não perca seu valor e não 

degrade a natureza. Outros pontos que são debatidos são o armazenamento e a coleta 

de lixo. É fundamental que as famílias compreendam que, se há locais bem servidos 

de benefícios e infraestrutura, não pode haver desigualdade de acesso. Nossa atuação 

com estas famílias é incentivar o exercício da cidadania e mobilização para requerer 

seus benefícios e saber dos seus deveres, de acordo com o ODS 10 (INFORMANTE 

FETAEG, 2020). 
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Figura 28 – Atividade lúdica desenvolvida com os beneficiários no PA José Carlos da Silva, Paraúna, Goiás. 

   

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 03/10/2014 

Em seguida, destacam-se a execução de palestras com uma linguagem dinâmica e simples, os 

quais são acompanhadas por atividades de fixação em temas relacionados à promoção da saúde, 

educação ambiental, gestão de recursos hídricos, correta manutenção das cisternas (com entrega 

de hipoclorito de sódio), prevenção quanto às doenças relacionadas à água, boas práticas de 

higiene, como mostrado na Figura 29. 

Figura 29 – Palestra sobre saúde, saneamento e meio ambiente no PA Felipe Leddet, Cidade de Goiás, Goiás. 

   

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 30 e 31/05/2016. 

Além das palestras, a realização de oficinas é fundamental para a capacitação e treinamento dos 

atores envolvidos, como apontado por Chambers (1994a). E nas experiências da Federação, 

evidenciou-se que essas incorporaram os temas de produção de horta e pomar (parte teórica e 

prática), economia familiar e empreendedorismo, eletricidade básica rural, atendimento 

médico, ginástica laboral e questão de gênero (Figuras 30 a 36). 

  



  115 

M. N. ROSA 

Figura 30 – Oficina para a produção de horta e pomar (parte teórica e prática) no PA Esmeralda Maria em Novo 

Brasil, Goiás. 

  

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 20/03/2014 

Figura 31 – Oficina de economia familiar e empreendedorismo no PA Esmeralda Maria em Novo Brasil, Goiás. 

 

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 20/03/2014. 

Figura 32 – Oficina de eletricidade básica rural no PA Esmeralda Maria em Novo Brasil, Goiás. 

 

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 21/03/2014. 
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Figura 33 – Atividade de atendimento médico e vacinação no PA Esmeralda Maria em Novo Brasil, Goiás. 

   

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 20/05/2014 

Figura 34 – Momento de ginástica laboral no PA Esmeralda Maria em Novo Brasil, Goiás. 

   

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 28/05/2015 

Figura 35 – Atividade sobre questão de gênero (dia da beleza) no PA Esmeralda Maria em Novo Brasil, Goiás. 

   

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 20/05/2015 

Vale ressaltar, que eram empreendidas atividades lúdicas com as crianças, quando plausível, de 

modo a permitir que os pais participassem integralmente dos momentos propostos (Figura 36). 



  117 

M. N. ROSA 

Figura 36 – Acompanhamento das atividades com as crianças no PA Esmeralda Maria em Novo Brasil-GO.  

 

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 28/05/2015 

Ademais, cabe destaque as ocasiões de refeições coletivas, como mostra a Figura 37, cujo 

acontecimento possibilita a interação entre as pessoas e permite trocas de experiências e 

saberes. 

Figura 37 – Momento de refeição coletiva entre a equipe técnica e os beneficiários no PA Esmeralda Maria em 

Novo Brasil, Goiás. 

 

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 28/05/2015 

Paralelamente, verificou-se a contribuição e inserção das STTRs que integram a FETAEG à 

outros projetos, denotando a importância de articulação entre os diferentes atores, como por 

exemplo no Projeto SanRural (tópico 6.3) que vem trabalhando com saneamento e saúde 

ambiental e no Projeto Ser Natureza no âmbito do Ministério Público de Goiás sobre a 

preservação de nascentes, como mostram as Figuras 38 e 39.  
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Figura 38 – Momento de atividade em parceria com o projeto SanRural/UFG/Funasa nos PAs José Vitor e São 

Lourenço, Uruaçu, Goiás. 

   

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 15/11/2018 

Figura 39 – Atividade de preservação de nascentes com os moradores dos PAs José Vitor e São Lourenço, 

Uruaçu-Go no âmbito do Programa Ser Natureza do Ministério Público de Goiás. 

   

Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 29/03/2019. 

Diante disso, a reflexão se deu em torno de categorias-chave com a interpretação de processos 

em mobilização, experiências, memória, organização comunitária, inclusão social, dentre 

outros. E nessa perspectiva, tiveram o enquadramento de MP empregadas nas seguintes 

vertentes: 

- Promover a sensibilização/conscientização dos beneficiários sobre a relação entre 

seus cotidianos e o meio ambiente e os reflexos dessa relação na sua higiene e saúde; 

contribuindopara a melhoria de sua qualidade de vida e formando agentes 

multiplicadores; 

- Orientar a população beneficiária nos caminhos de uma compreensão que valorize e 

respeite a diversidade social, bem como os direitos da mulher, do idoso, da criança e 

do adolescente e do portador de necessidades especiais, fortalecendo o protagonismo 

social desses grupos; 

- Apresentar aos beneficiários uma nova concepção e uma nova compreensão acerca 

de sua relação com o patrimônio, através da palestra sobre educação patrimonial, 

inclusive com noções de cuidados preventivos com o imóvel; 
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- Auxiliar os beneficiários na compreensão da importância da água em suas vidas e 

capacitando-os para uma gestão sustentável e consciente dos recursos hídricos, de 

modo a melhorar a qualidade de vida da população beneficiária; 

- Orientar os beneficiários a uma forma de subsistência no ambiente da agricultura 

familiar, por meio da oficina de horta e pomar, melhorando a alimentação dessas 

famílias e possibilitando a comercialização dos excedentes de produção; 

- Fomentar o empreendedorismo e a economia familiar por meio da valorização dos 

recursos disponíveis e atividades desempenhadas pelo trabalhador/trabalhadora do 

campo, motivando os beneficiários do projeto a aprimorar as noções de gerenciamento 

e empreendedorismo; 

- Incentivar o associativismo e cooperativismo entre os produtores rurais; 

- Motivar os beneficiários do projeto e promovendo a valorização do 

trabalhador/trabalhadora do campo; 

- Analisar periodicamente os progressos realizados; e 

- Avaliar os resultados e impacto do trabalho social na vida dos beneficiários, 

consolidando e sedimentando os conhecimentos e práticas aprendidos durante a sua 

execução, para que perdurem no tempo (INFORMANTE FETAEG, 2020) . 

Desse modo, foram propostas uma série de atividades no intuito de provocar o diálogo, trabalho 

em equipe, respeito, confiança, autoestima, cooperação entre os beneficiários e os técnicos para 

o alcance das metas propostas. Como resultado, nas ações da FETAEG podem ser encontradas 

a utilização de ferramentas/técnicas participativas, como mostrado no Quadro 14. 

Quadro 14 – Categorização das técnicas empregadas nas ações da FETAEG. 

Etapas Técnica empregada 
Técnica de 

comunicação oral 

Técnica de 

visualização  

Todas etapas 

Roda de Conversa x  

Formação de grupos de 

trabalho 
x  

Sensibilização e 

Diagnóstico 

Diagrama de Venn  x 

Entrevista semiestruturada 

com questionário 
x  

Análise dos problemas e 

identificação de soluções 
Diagrama de Fluxo x x 

Monitoramento e avaliação 
Formulários de avaliação x  

Observação participante  x 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Roda de conversa: é um instrumento que provoca o debate e a participação coletiva com 

relação a determinada temática. Dessa forma, com o auxílio de um facilitador, é possível 

dialogar com os sujeitos, que se pronunciam e ouvem seus pares e a si mesmos. 
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Formação de grupos de trabalho: em casos que a comunidade apresenta um número elevado 

de participantes, essa técnica traz como objetivo organizar as pessoas em grupos menores, para 

facilitar o desenvolvimento e acompanhamentos das atividades.  

Diagrama de Venn: A discussão sobre as relações sociais se deu por meio de um diagrama 

composto por círculos de tamanhos diferentes, dispostos de forma a representar as relações 

existentes entre moradores e alguma instituição (formal ou informal) da sociedade ou mesmo 

pessoas que tenham importância para o grupo, ou seja, aquelas com capacidade efetiva de 

atingir seus objetivos. Quanto maior o acesso a tais instituições ou pessoas, maior o tamanho 

do círculo. Já a distância entre os círculos representa a relação entre os referidos grupos, ou 

seja, quanto mais próximo, maior a parceria e/ou colaboração. 

Entrevistas semiestruturadas com questionário: foram realizadas entrevistas com os 

beneficiários, com o objetivo de construir um diálogo no processo de discussão e participação 

dos beneficiários no projeto técnico social. As entrevistas semiestruturadas também foram 

utilizadas como técnica de produção de informação mais completa da realidade dos 

beneficiários e suas percepções sobre o município. Além disso, foram utilizadas entrevistas para 

aprofundar algumas questões relativas às noções de saneamento básico e organização social, 

como ilustrado na Figura 40. 

Figura 40 – Aplicação de questionário no PA Felipe Leddet, Cidade de Goiás, Goiás. 

   

 Fonte: Arquivo da FETAEG. Registrado em: 23/06/2017. 

Diagrama de Fluxo: com essa técnica, foram trabalhados os problemas relacionados ao 

saneamento básico, por meio da tática de identificação de causas e consequências de um 

problema. O primeiro passo foi discutir com o grupo o tema do saneamento básico do meio 

rural e, a partir daí os problemas identificados foram escritos em tarjetas. As causas foram 
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posicionadas acima do problema e as consequências abaixo. Conforme o prosseguimento da 

discussão, novas tarjetas foram compondo o diagrama permitindo que fossem visualizadas 

inter-relações, fatos e problemas. Ao final da técnica, os participantes foram instigados, a partir 

de suas próprias reflexões, a discutirem de que forma poderiam resolver as situações (causas) e 

por quais caminhos buscar as possíveis soluções. 

Observação participante: essa técnica foi realizada por meio de visitas programadas 

realizadas aos beneficiários por meio de conversas informais e, com base em seus resultados, 

foram elaborados os diários de campo que integram os relatórios do trabalho social. Nesses 

diários, constavam anotações e descrições realizadas pela equipe referentes às percepções sobre 

os conjuntos e experiências em campo para posterior produção de relatórios e reflexões acerca 

da realidade, a partir de onde foi possível, também, identificar e analisar os elementos de 

participação popular nos grupos. 

6.2.2. MOVIMENTO CAMPONÊS POPULAR (MCP) 

O Movimento Camponês Popular (MCP) embora não esteja indicado na Portaria n. 3.071, de 

27 de dezembro de 2012, que redefiniu a composição e as atribuições do colegiado do Grupo 

da Terra, desde a sua formação tem se envolvido nas discussões das populações do campo, da 

floresta e das águas. E nos dias atuais, está articulado aos outros movimentos sociais mediante 

lutas, mobilizações, colaboração e participação em projetos. 

O MCP é uma organização camponesa que nasceu em 2008, no estado de Goiás, a partir de 

uma partição do Movimento de Pequenos Agricultores (MPA). Em Goiás, existem em média 

40 associações na coordenação estadual e o MCP tem avançado para outras regiões do Brasil, 

efetivando a mobilização e organização das famílias camponesas nos estados da Bahia, Piauí, 

Sergipe, Pernambuco e Pará. 

Nos dias atuais se organiza em Grupos de Base, Coordenações Municipais, Coordenações 

Regionais, Coordenação Estadual e Coordenação Nacional. Resumidamente, o movimento tem 

como objetivo principal fortalecer as comunidades camponesas, cuja missão é a produção de 

alimentos saudáveis para o povo brasileiro. 

Segundo a coordenação do MCP, o movimento é o responsável por articular os debates com 

vista a melhoria da qualidade de vida no campo e o aumento da renda familiar. Além disso, 

auxiliar na organização das famílias, reunir as documentações necessárias e prover assistência 
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técnica para o desenvolvimento dos projetos habitacionais, com o intuito de capacitar e 

colaborar na formação dos beneficiários. 

A moradia é uma conquista importante para as famílias camponesas, já que é a 

referência tanto da vivência da família como da produção camponesa. Com a melhoria 

da casa, a família melhora sua qualidade de vida, sua autoestima e sua vontade de 

continuar vivendo no campo (INFORMANTE MCP 1, 2020). 

O Projeto de Moradia Camponesa (PMC), assim denominado pela coordenação do MCP, traz 

o propósito de contribuir no processo de construção e reforma de unidades habitacionais 

destinadas à famílias camponesas (agricultores familiares, assentados rurais, pequenos 

produtores) e, ainda, de debater a relação da moradia com o modo de vida camponês em sua 

totalidade, considerando desde o entorno das UH com a presença de horta, jardim, plantas 

medicinais, quintais agroecológicos produtivos e temas transversais como gênero, juventude, 

geração de renda e meio ambiente. A Figura 41 apresenta exemplos de UH após as intervenções 

do PMC. 

Figura 41 – Unidades habitacionais no Projeto Moradia Camponesa. 

    

Fonte: Arquivo da Coordenação Nacional do MCP (2020). Registrado em: 10/08/2011 e 03/01/2017. 

Em vista do MCP não possuir CNPJ cadastrado para acessar os recursos de governo, os 

contratos têm sido realizados com entidades parceiras que tem cumprido o papel de entidades 

organizadoras (EO), incumbidas pela a solicitação do Termo de Cooperação e Parceria com os 

agentes financeiros. A saber, entre 2010 e 2015, a Central de Associações de Minis Produtores 

Rurais do Município de Catalão (CAMPPRMC) e, desde 2018 a Associação Estadual dos 

Pequenos Agricultores de Goiás (AEPAGO) vem trabalhando na construção e reformas de 

novas UH. 
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No plano das conquistas de moradias, o Movimento já acessava outros recursos antes mesmo 

da criação do PNHR, principalmente advindos da Agehab, com o programa Cheque Moradia 

do governo de Goiás. 

Especificamente ao período do PNHR, o PMC tem beneficiado aproximadamente 3.000 

famílias em 80 municípios do estado de Goiás, desde o ano de 2010, até o presente momento. 

Resultado da construção de 1.062 UH e reforma de outras 484 UH dispostas em 129 

empreendimentos (Quadro 15). A 4ª etapa, embora contratada em março de 2016, só foi 

autorizado o início das obras no ano de 2018, devido a suspensão provisória dos recursos no 

período de 2016 a 2018.  

Quadro 15 – Número de unidade habitacional contratada pelo Movimento Camponês Popular no âmbito 

Programa Nacional de Habitação Rural, em Goiás, desde 2010. 

EO/ Período Etapa 
Ano de 

Contratação 

Programa 

de Fomento 
Grupo Modalidade Situação N. UH 

CAMPPRMC 

(2010-2015) 

1º etapa 2010 

PNHR e 

CMM 

Grupo I Construção Concluída 190 

2º etapa 2011-2012 Grupo II 
Construção Concluída 61 

Reforma Concluída 223 

3º etapa Dez/2012 Grupo I 
Construção Concluída 576 

Reforma Concluída 237 

AEPAGO 

(2018-Hoje) 
4º etapa Mar/2016 Grupo I 

Construção Andamento 235 

Reforma Andamento 24 

TOTAL Construção 1.062 

TOTAL Reforma 484 

TOTAL 1.546 

Fonte: Coordenação Nacional do MCP. Dados recebidos em: 01/05/2020. Organizado pelo autor. 

Na 4ª etapa, o PMC contou com o subsídio de R$ 31.150,00 para a modalidade de construção 

e de R$18.920,00 para reforma, disponibilizados do PNHR. Adicionalmente, acessou ainda 

R$15.000,00 do programa Cheque Mais Moradia (CMM) da Agehab o que totalizou R$ 

46.150,00 para construção e R$ 33.920,00 para reforma à cada família. A fim de auxiliar no 

processo de orçamento das UH, tem sido utilizada a tabela do Sistema Nacional de Preços e 

Índices da CEF para estabelecer o preço dos insumos. 

Vale destacar que, no ano de 2011, o PMC esteve entre as 20 melhores práticas premiadas pela 

CEF para concorrer ao Prêmio Internacional de Dubai para Melhores Práticas 2012 (“Dubai 

International Award for Best Practices - DIABP”), promovido pela municipalidade de 

Dubai/Emirados Árabes, em parceria com a ONU-Habitat.  

De forma sucinta, o objetivo da premiação internacional foi reconhecer e ampliar a consciência 

mundial acerca de iniciativas sustentáveis que resultaram em melhoria nas condições de vida 
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da população, segundo critérios estabelecidos na II Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamento Humanos (Habitat II). Em consonância com o Projeto de Trabalho Social (PTS) 

e a cartilha desenvolvida pelo Movimento, tem-se, as seguintes considerações sobre o PMC: 

Desta forma, a concretização do projeto “Moradia Camponesa” busca mais do que 

implantar um conjunto de técnicas e procedimentos educativos junto às famílias 

camponesas, mas busca assumir uma postura que revela uma visão de mundo e uma 

opção política. O fazer junto se torna um jeito prático de experimentar, desde já, o 

futuro que sonhamos construir: de uma sociedade justa para todos e todas (PTS/MCP, 

2014, p.14). 

Enfim, é melhorar a vida de quem vive no e do campo e assim construirmos uma 

sociedade mais justa e igualitária, onde todos e todas sejam reconhecidas, respeitados 

e não haja excluídos! (CARTILHA/MCP, 2013, p.1). 

Segundo a liderança, tem sido um desafio concluir as obras no tempo determinado de 12 meses. 

Em alguns casos, a construção levou até 3 anos, devido as adversidades enfrentadas no decorrer 

das obras, como, por exemplo, situações de atrasos de pagamento, dificuldades de acesso ao 

local, períodos de chuvas, como outros imprevistos, sendo que, tal fato, implica diretamente na 

manutenção dos profissionais contratados e encarregados pela assistência técnica aos projeto 

arquitetônico e PTS. 

Ao discutir sobre o processo de aprovação do projeto arquitetônico, esse ocorreu de forma 

consensuada junto aos beneficiários e ao longo das quatro etapas do PMC, foram utilizados dois 

modelos padrão. Primeiramente, no âmbito da CAMPPRMC, o projeto foi aprovado com uma 

área total de 80,57m², abrangendo 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e a presença de uma 

varanda. Já com a AEPAGO que está com as obras em execução desde o ano de 2018, 

apresentou-se com área de 62,16m², incluindo 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 1 banheiro e área de 

serviço, como ilustrado nas Figuras 42 e 43, respectivamente. 
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Figura 42 – Modelo de planta baixa executada na 1ª, 2º e 3ª etapa do Projeto Moradia Camponesa. 

 

Fonte: Arquivo da Coordenação Nacional do MCP (2020). 
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Figura 43 – Modelo de planta baixa executada na 4ª etapa do Projeto Moradia Camponesa. 

 

Fonte: Arquivo da Coordenação Nacional do MCP (2020). 

Simultaneamente, foi verificado que vem sendo adotadas soluções de saneamento adequadas 

às condições locais com sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Para 

isso, incluiu-se em todas as moradias, as instalações hidrossanitárias necessárias, reservatório 

com capacidade mínima de 500 litros e sistema de fossa séptica com sumidouro (ANEXOS C 

e D), como exemplificado na Figura 44.  
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Figura 44 – Reservatório elevado e sistema de fossa séptica com sumidouro instalados no município de Três 

Ranchos, no âmbito da AEPAGO. 

    

Fonte: Arquivo da Coordenação Nacional do MCP (2020). Sem data de registro. 

Ademais, em concordância com os beneficiários, não foi executada nenhum sistema ecológico 

(bacia de evapotranspiração, círculo de bananeira, outras soluções), por motivos de aceitação 

da tecnologia social. O PMC tem funcionado em regime de mutirão/autoconstrução assistida, 

como sugerido pelas diretrizes dos programas de fomento. A Figura 45 ilustra um exemplo de 

construção na categoria de mutirão realizada na comunidade Água Limpa no município de 

Aruana, Goiás. 

Figura 45 – Execução de obra por meio de mutirão na comunidade Água Limpa, em Aruana, Goiás. 

 

Fonte: Arquivo da Coordenação Nacional do MCP (2020). Registrado em: 17/07/2011.  

De acordo com Sacho (2018) que acompanhou a implantação das tecnologias de saneamento, 

nas obras de Silvânia e Vianópolis, apontou que ao longo das atividades, ao mesmo tempo que 

os participantes contribuíam nas intervenções, manifestavam também suas dúvidas com relação 

a execução dos sistemas. Para além disso, a autora apresenta os desafios encontrados em 

convencer os beneficiários da importância da implantação de tais sistemas/soluções, a fim de 

garantir melhores condições na qualidade de vida das famílias. 



  128 

M. N. ROSA 

Durante a atividade, alguns beneficiários demonstraram resistência com relação a 

construção da fossa séptica convencional, especialmente por conta do custo para a sua 

construção e a manutenção com a limpa fossa na área rural; dificuldades e dúvidas 

com o processo construtivo; e por considerarem o sistema caro e desnecessário em 

relação a fossa rudimentar, que já estão acostumados a fazer. Tal escolha sinaliza 

ainda para a ausência da percepção dos participantes sobre a relação entre saneamento, 

habitação e saúde (SACHO, 2018, p. 107). 

Paralelo a efetivação das obras, por intermédio dos processos de capacitação e formação os 

beneficiários são fortalecidos como sujeitos ativos e protagonistas de suas famílias, de suas 

comunidades e dos municípios onde estão inseridos. De acordo com a assistente técnica social 

responsável pelos empreendimentos da CAMPPRMC. 

O trabalho social cumpre a função de incentivar a participação, de discutir renda, de 

discutir a participação das mulheres, de discutir o saneamento básico, a importância 

de ter uma horta, mas não simplesmente ter só uma horta mas comercializar a 

produção dessa horta para que possa contribuir com a renda familiar e principalmente 

das mulheres. Envolver a juventude também na construção dessa moradia para a 

juventude ter renda (INFORMANTE MCP 2, 2020). 

Com respaldo no método popular freireano, os técnicos sociais têm assumido a função de 

facilitadores e juntamente aos beneficiários resgatam o sentido do trabalho coletivo, da 

colaboração, do partilhar e da solidariedade. Diante disso, são ponderados os horários e locais 

das reuniões, sendo utilizado muitas vezes os espaços de escolas, associações, galpão de igrejas, 

domicílios de lideranças e outras pessoas com representatividade comunitária. Além disso, 

buscam a adequação da linguagem para que não seja tão técnica. A Figura 46 mostra exemplos 

de momentos coletivos no empreendimento Vila Aparecida em Jaraguá-GO, que recebeu as 

obras do PMC. 

Figura 46 – Encontros participativos realizado no centro comunitário da igreja para o acompanhamento das obras 

realizadas em Vila Aparecida, Jaraguá, Goiás. 

    

Fonte: Arquivo da Coordenação Nacional do MCP (2020). Registrado em: 30/04/2020. 
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O Projeto Técnico Social (PTS) no PMC, é o documento que nortea o planejamento das 

atividades participativas, ao longo das três etapas do projeto (pré/durante/pós-obras), sendo 

elaborado mediante a realização de entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados 

(ANEXO E). Dentre os temas abordados, incluem-se o assunto de educação, gênero, renda 

familiar, acesso a programas de auxílio do governo, produção, comercialização, tipos de 

locomoção e práticas culturais. Já, em relação as condições sanitárias, destacam-se questões 

quanto ao destino dado aos resíduos sólidos e as condições da água utilizada para consumo. 

Após levantar as principais informações socioeconômicas para compor a proposta de PTS, o 

documento é apresentado aos beneficiários para reelaboração e/ou validação. Aprovado a 

propositura de trabalho, inicia-se o processo de implementação do PTS. 

Nas primeiras contratações do PNHR, em 2010, a CAMPPRMC e o MCP seguiram todas as 

diretrizes do programa para a execução das obras e os trabalhos sociais. Todavia, as 

experiências na época permitiram a realização de ajustes à metodologia de trabalho, com o aval 

da CEF. Embora o PNHR inclusse a proposta da CRE, o PMC trouxe a concepção do seu 

próprio método organizativo das famílias, que se dá por meio dos grupos de bases (GB). 

O GB é formado com famílias que moram próximas umas das outras, se organizam e constituem 

um grupo com mínimo 5 e no máximo 15 famílias. À vista de tal arranjo, os integrantes de cada 

GB se reúnem pelo menos uma vez por mês para estudar, debater e encontrar caminhos e 

soluções para os problemas e desafios locais.  

Por volta de 2014, ainda sob as contratações da CAMPPRMC, os técnicos sociais que estavam 

incumbidos de assessorar a EO, desenvolviam a sensibilização e capacitação diretamente com 

às famílias de cada empreendimento. No entanto, começou-se a discutir a viabilidade de 

execução do PTS para que tivessem o acompanhamento adequado em cada empreendimento. 

Assim, enquanto suporte de interlocução para a realização das atividades, surgiu então a figura 

de coordenador de GB, o qual passou a receber a capacitação dos técnicos, tornando-se o agente 

local para articular as ações do PTS e garantir o diálogo junto à comunidade, levando em 

consideração que os resultados sejam apresentados e discutidos nos encontros e reuniões.   

No PMC, cada GB é composto por três coordenadores eleitos em assembleia com registro em 

ata, sendo um homem, uma mulher e um jovem, que são responsáveis em acompanhar o 

andamento das obras e contribuir no fortalecimento do processo de mobilização, de 
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sensibilização, capacitação das famílias. A Figura 47 ilustra o momento de reunião em roda de 

conversa (cochicho). 

Figura 47 – Reunião entre os técnicos e beneficiários em roda de conversa. 

   

Fonte: Arquivo da Coordenação Nacional do MCP (2020).  

No decorrer do PMC, embora as atividades desenvolvidas tivessem como público preferencial 

as famílias beneficiárias do PNHR e CMM, até a 3ª etapa do PMC, as reuniões eram destinadas 

a todos que pertenciam à comunidade, na perspectiva em um dia participar do programa, 

ressaltando-se, assim, práticas em sustentabilidade, participação, cidadania e coletividade. 

Entendemos que todas as ações só terão maior êxito com todas as comunidades 

comprometidas e engajadas para mudar sua realidade social, para além da construção 

e/ou reforma das casas, mas ampliar para novas relações de gênero, produção de 

alimentos saudáveis, comercialização e geração de renda, interação em harmonia com 

a natureza (PTS/MCP, 2014, p. 14). 

Em virtude da suspensão temporária de novas contratações pelo PNHR e a complexidade em 

operar as atividades do PMC, optou-se que as ações do PTS para a 4ª etapa seriam destinadas 

somente aos grupos de beneficiários. 

A fim de contribuir em uma discussão de participação e gênero, a assistente técnica social do 

projeto destaca que, na maioria das vezes, identificou-se uma maior presença das mulheres 

durante os encontros e reuniões. De modo que no campo a moradia é uma prioridade da mulher. 

O comparecimento dos homens se dava nas temáticas que eram de interesse, como por exemplo, 

nas oficinas que tratavam de questões estruturais para a construção da casa. 

No desenvolvimento das atividades previstas no cronograma de execução, a EO tem buscado 

parcerias estratégicas para o melhor desenvolvimento das ações, garantindo o estímulo ao 

exercício da participação cidadã e do controle social.  

Essas parcerias foram estabelecidas para se obter técnicos especializados, materiais 

informativos, informações, apoio político, ajuda na organização das famílias beneficiárias, 
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recursos financeiros complementares ao projeto e no processo de formação e outras questões 

necessárias, como no caso das temáticas de saneamento básico, que receberam a contribuição 

de projetos de universidades, como verificado em Sacho (2018). O Quadro 16 apresenta as 

principais entidades e instituições que tem colaborado para a execução do PMC. 

Quadro 16 – Parcerias no Projeto Moradia Camponesa. 

Parceiro Atribuição Atividade 

Movimento Camponês Popular – 

MCP  

Contribuição no processo 

formativo e organizativo das 

famílias camponesas.  

Envolvido, diretamente, em todas 

as atividades realizadas.  

Instituições de Ensino/ 

Universidades 

Sensibilização e contribuição 

técnico-científica. 
Capacitação dos beneficiários. 

Agência Goiana de Habitação - 

AGEHAB  

Contrapartida Financeira e Apoio 

Técnico ao Desenvolvimento do 

PTS.  

Contrapartida Financeira para 

viabilizar as construções e as 

reformas das Unidades 

Habitacionais, através do Cheque 

Mais Moradia. 

Prefeituras Municipais  

Apoio com mão-de-obra, 

terraplanagem e outros para a 

execução dos mutirões de 

construção.  

Contribuição com mão-de-obra 

para a execução das obras, seja 

com pedreiros ou recursos e ainda 

com terraplanagens, transporte de 

materiais, dentre outros.  

OBS.: Nem todas as prefeituras 

contribuem com o projeto, mas 

todas serão procuradas pelas 

famílias.  

Escolas Municipais, Estaduais e 

Particulares  

Apoio cedendo o espaço para a 

realização dos eventos.  

Definido de acordo com a 

necessidade do PTS e 

disponibilidade do parceiro.  

Igrejas Católicas, Evangélicas e 

outras  

Apoio cedendo o espaço para 

realização das atividades.  

Definido de acordo com a 

necessidade do PTS e 

disponibilidade do parceiro.  

Fonte: Adaptado do PTS/Damianópolis, 2014, p. 20-21. MCP. 

Dito isso, na busca pela autonomia dos sujeitos e preparação dos beneficiários para ocupação 

da nova moradia, a participação social tem sido envolvida em todas etapas do projeto, trazendo 

consigo, escolhas metodológicas adequadas que viabilizassem o alcance dos objetivos 

propostos. 

As reuniões sempre foram pensadas para utilizar as metodologias que de fato as 

famílias se sentiam parte do processo e que desse mais aberturas a essas [...] as 

metodologias eram diversas, eu não vou lembrar exatamente como era, mas a gente 

sempre fazia roda de conversa, ciranda [...] para poder ouvir os anseios das famílias e 

também cumprir o papel que o projeto precisava cumprir (INFORMANTE MCP 2, 

2020). 

Assim, foram propostas uma série de atividades no intuito de provocar o diálogo, trabalho em 

equipe, respeito, confiança, autoestima, cooperação entre os beneficiários e os técnicos para o 
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alcance das metas propostas. Como resultado, nas ações do MCP identificaram-se as seguintes 

ferramentas/técnicas participativas mostradas no Quadro 17. 

Quadro 17 – Categorização das técnicas empregadas no Projeto Moradia Camponesa. 

Etapas Técnica empregada 
Técnica de 

comunicação oral 

Técnica de 

visualização  

Todas etapas 

Cartilha  x 

Roda de Conversa x  

Formação de grupos de 

trabalho 
x  

Sensibilização e 

Diagnóstico 

Entrevista semiestruturada 

com questionário 
x  

Atividades temáticas x x 

Análise dos problemas e 

identificação de soluções 
Atividades temáticas x x 

Monitoramento e avaliação 
Formulários de avaliação x  

Observação participante  x 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O processo avaliativo aconteceu em todas as fases e buscou atender a visão dos beneficiários 

para o monitoramento das atividades e o redirecionamento das ações pela equipe técnica, 

quando necessário. O Quadro 18 apresenta a sistematização das ações participativas no PMC, 

orientado pelas etapas e os eixos estruturantes que nortearam a sua execução. 
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Quadro 18 – Descrição das ações participativas no Projeto Moradia Camponesa por etapa e eixo de atuação. 

Etapa Eixo de atuação Ações participativas 

Pré-Obras 

Mobilização e 

Organização 

Comunitária 

- Reunião informativa sobre o programa; 

- Entrevista semiestruturada com aplicação de questionário 

para a caracterização das famílias beneficiárias; 

- Formação dos grupos de base com a escolha de 

coordenadores responsáveis por articular os diálogos e 

repassar as informações e demanda. 

- Formação da CRE por eleição comunitária; 

- Momentos para debate, conversas e discussão em 

assembleias, reuniões e encontros com rodas de conversa, 

realização de dinâmicas (mandalas, cirandas, desenhos, 

outras);  

- Avaliação das atividades. 

Durante as Obras 

Mobilização e 

Organização 

Comunitária 

- Reunião de articulação e planejamento das ações com o 

detalhamento do PTS, buscando o envolvimento e a adesão 

do grupo para um trabalho participativo;  

- Estabelecimento de parcerias com órgãos governamentais 

e sociedade civil; 

- Momentos para debate, conversas e discussão em 

assembleias, reuniões e encontros com rodas de conversa, 

realização de dinâmicas (mandalas, cirandas, desenhos, 

outras);  

- Mutirão comunitário para execução das obras e/ou 

intervenções paisagísticas; 

- Realização de visitas as obras;  

- Avaliação das atividades. 

Educação sanitária e 

ambiental 

- Realização de palestras e oficinas com a difusão de noções 

sobre higiene, saúde e doenças individuais e de coletividade; 

divulgação de informações sobre o uso racional dos recursos 

naturais, manejo de resíduos sólidos, preservação e 

conservação ambiental; 

- Distribuição de material informativo na forma de cartilha; 

- Avaliação das atividades. 

Geração de Trabalho e 

Renda 

- Realização de palestras e oficinas voltadas a promoção de 

projetos de capacitação para a geração de trabalho e renda; 

- Distribuição de material informativo na forma de cartilha; 

- Avaliação das atividades. 

Educação Patrimonial 

- Realização de palestras e oficinas com estímulo à correta 

apropriação e uso dos espaços e equipamentos de uso 

comum; manutenção preventiva da moradia e dos 

equipamentos coletivos; sistemas de água, esgoto, coleta de 

resíduos sólidos e de aquecimento solar, quando for o caso, 

e treinamento para o uso adequado desses sistemas; 

- Distribuição de material informativo na forma de cartilha; 

- Avaliação das atividades. 

Planejamento e Gestão 

do Orçamento Familiar 

- Realização de palestras e oficinas sobre organização e 

planejamento do orçamento familiar e a racionalização dos 

gastos com moradia; orientação para acesso às tarifas sociais 

dos serviços públicos; 

- Distribuição de material informativo na forma de cartilha; 

- Avaliação das atividades. 

Pós-Obras 
Avaliação e 

encerramento 

- Encerramento das atividades da CRE; 

- Avaliação dos processos e grau de satisfação dos 

beneficiários; 

- Momento comemorativo (refeição); 

- Avaliação das atividades. 

Fonte: Adapatado pelo autor de COTS/CEF (2013) e MCP (2020). 
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6.2.3. MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA 

(MST) 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) surge oficialmente na região Sul do 

País, em janeiro de 1984, sob os moldes da CPT, com a finalidade em apoiar continuamente a 

luta em defesa dos direitos dos posseiros, camponeses sem terras e destituídos no âmbito da 

reforma agrária. Em um cenário marcado por conflitos e altos índices de desemprego no campo 

e nas cidades.  

Nos anos seguintes, como desdobramento do 1º Congresso Nacional do MST, realizado em 

Goiânia, em 1985, surgiu o MST no estado de Goiás. O Movimento originou-se como resultado 

de um processo de ocupação e resistência, ao longo do ano de 1985, na Fazenda Estiva no 

município de Cidade de Goiás-GO com o apoio da CPT, sindicatos rurais, Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) goiana e apoio de militantes do Paraná. De modo que, no início do ano 

seguinte, em 1986, culminou no nascimento do MST goiano e, sendo realizado o seu 1º 

Encontro que elegeu a sua Coordenação Estadual (MORISSAWA, 2001). 

A estrutura organizacional do movimento, se dá por meio de setores específicos, em destaque, 

tem-se: Setor de Frente de Massa responsável pelo processo de expansão do movimento; Setor 

de Formação com a atribuição de instruir em temáticas sociopolíticas e econômica; Setor de 

Educação destinado a alfabetização de crianças, jovens e adultos; Setor de produção com 

princípios da cooperação agrícola, além de outros, como setores de finanças, projetos, 

comunicação, relações internacionais, gênero, direitos humanos, além das secretarias nacionais 

e estaduais (MORISSAWA, 2001).  

Nesse contexto, para uma comunidade ativa e organizada, Morissawa (2001) destaca dois 

princípios que são essenciais à formação da consciência e que estruturam a vida no 

assentamento como núcleo social, os quais destacam-se: a convivência; e a participação. E 

nesse aspecto, se combinam a produção e vida social com união, solidariedade e cooperação, e 

a existência de uma estrutura participativa que permite que todos deem suas opiniões e decidam 

conjuntamente, além de assumir tarefas e responsabilidades práticas no dia a dia. 

Ademais, quanto às instâncias de representação no Movimento, essas são estruturadas em três 

níveis de coordenação e direção, com destaque ao regional/local – que contribuiu diretamente 

na análise da experiência relacionado ao MST. Além disso, verificam-se os espaços de 
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discussão em eventos nacionais (Congresso Nacional e Encontro Nacional) e estaduais 

(Encontros Estaduais), como mostrado na Figura 48. 

Figura 48 – Instâncias de representação no MST em diferentes escalas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Semelhantemente as ações protagonizadas pela FETAEG e MCP, como já citadas 

anteriormente, o MST também agiu no âmbito do PNHR na modalidade de construção com 

aquisição de material e autoconstrução assistida, iniciando as primeiras reuniões, em 2013, com 

os Grupos de Bases e a Coordenação dos Assentamentos e Acampamentos para discutir o 

enquadramento das famílias ao programa do governo federal. 

O Movimento com a contribuição da entidade Associação dos Pequenos Produtores da 

Agricultura Familiar no Estado de Goiás – ASPRAFAGO, contribuiu como parceiro e 

acompanhou desde a contratação dos empreendimentos até a entrega de 71 unidades 

habitacionais (UH), executadas no período de janeiro de 2016 a março de 2018. As UH foram 

destinadas para famílias de oito projetos de assentamentos rurais (PA) integrantes do 

movimento social, em municípios distintos. O Quadro 19 destaca todos os PA que foram 

contemplados e o número de participantes que estiveram presentes em cada atividade realizada. 
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Quadro 19 – Número de participantes por etapa e número de unidade habitacional/família atendida sob as 

contratações da ASPRAFAGO/MST, entre 2016 e 2018. 

Fonte: Dados obtidos dos relatórios de acompanhamento do trabalho técnico social, MST (2016-2018). 

Município 
Assentamento 

rural 
Etapa 

N. de 

participante/ 

etapa  

Média de 

participante 

N. de unidade 

habitacional 

/família 

atendida 

Itaberaí-GO 
PA Dom Helder 

Câmara 

Etapa I 14 

16 5 Etapa II 17 

Etapa III 17 

Crixás-GO PA 12 de Outubro 

Etapa I 33 

20 9 Etapa II 18 

Etapa III 8 

Mutunópolis-GO 
PA Emiliano 

Zapata 

Etapa I 23 

16 7 Etapa II 12 

Etapa III 13 

São Miguel do 

Araguaia-GO 

PA Gustavo 

Martins 

Etapa I 14 

10 4 Etapa II 8 

Etapa III 9 

Amaralina-GO PA Imperatriz 

Etapa I 10 

12 5 Etapa II 13 

Etapa III ... 

Niquelândia-GO 

PA José Marti 

(Grupo 1) 

Etapa I 10 

9 4 Etapa II 8 

Etapa III 8 

PA José Marti 

(Grupo 2) 

Etapa I 8 

8 4 Etapa II 8 

Etapa III 7 

Vila Propício-GO 

PA Maria Cicera 

(Grupo 1) 

Etapa I 21 

14 8 Etapa II 9 

Etapa III 12 

PA Maria Cicera 

(Grupo 2) 

Etapa I 20 

13 7 Etapa II 10 

Etapa III 8 

PA Maria Cicera 

(Grupo 3) 

Etapa I 14 

7 4 Etapa II 5 

Etapa III 3 

PA Maria Cicera 

(Grupo 4) 

Etapa I 13 

8 5 Etapa II 5 

Etapa III 5 

Palestina-GO PA Padre José 

Etapa I 22 

16 9 Etapa II 15 

Etapa III 12 

TOTAL 71 
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A partir dos objetivos do programa, em todas as etapas, o trabalho social se orientou pelos eixos 

temáticos sugeridos pelo o PNHR (Quadros 5 e 6 no item 3.5). Quanto ao emprego de técnicas 

e instrumentos metodológicos participativos, essas apareceram inseridas em todas etapas. Nos 

momentos iniciais de todas as atividades eram preparadas a mística (ritual próprio do MST), 

como expressão da unidade e do poder popular.  

As atividades foram realizadas em três etapas, os quais resumidamente contemplaram: Etapa I 

(pré-obras) – diagnóstico, mobilização, organização comunitária e planejamento das ações; 

Etapa II (durante as obras) – execução e acompanhamento das obras e formação dos atendidos; 

Etapa III (pós-obras) – atividade de encerramento do projeto: conclusão e entrega das UH 

(CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 2018). 

A Etapa de pré-obras foi primordial para a divulgação do programa e apoio à CRE. As reuniões 

iniciais com os beneficiários contaram com informações sobre os critérios de contratação das 

obras, valor do benefício, forma de construção e documentação necessária para aprovação do 

projeto, que em momentos de diálogo receberam depoimentos, questionamentos e sugestões 

para contribuir no planejamento e cronograma de execução das obras. A Figura 49 ilustra 

momentos de reunião em roda de conversa no PA Dom Helder e no PA Emiliano Zapata, 

respectivamente. 

Figura 49 – Exemplo de reunião em roda de conversa durante a etapa de pré-obras.  

(a) PA Dom Helder em 28/02/2016  (b) PA Emiliano Zapata em 05/03/2016. 

   

Fonte: Arquivo MST. Sem data de registro. 

Ao longo dessa etapa, era apresentado pelos responsáveis técnicos a proposta de projeto 

arquitetônico para aprovação entre as famílias atendidas e uma breve exposição acerca do 

trabalho social e elaboração do PTS com os objetivos, diagnóstico participativo, metodologias 

e resultados esperados com atendimento às suas demandas. Além disso, realizava-se a eleição 

da CRE e visitas às moradias e aos locais das obras futuras. A Figura 50 mostra as condições 
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de duas moradias no PA Emiliano Zapata, em Mutuanópolis-GO, antes das intervenções 

realizadas. 

Figura 50 – Exemplos de unidades habitacionais antes das intervenções no PA Emiliano Zapata. (a) com 

paredes de lona; (b) com tábuas/madeiras. 

   

Fonte: Arquivo MST. Registrado em: 21/02/2016. 

Com as obras já iniciadas, buscou-se favorecer espaços para aprendizagem, debates e trocas de 

experiências sobre diversos temas que articulam a moradia e a vida comunitária. Baseado nos 

PTS, as oficinas buscaram trazer temas atuais e articulá-los às demandas do assentamento. 

Dentre os temas, citam-se as questões das sementes crioulas, gênero, comunicação popular, 

juventude camponesa, agroecologia, a escassez da água, higiene, saúde, saneamento etc.  

A escolha dos temas era definida pelas famílias, nenhuma das atividades a gente 

chegou e jogou para eles. Tudo o que a gente vai fazer no assentamento, 

principalmente do que existir de escopo técnico, a gente faz um levantamento do que 

eles realmente querem. Por que as vezes, tecnicamente, a gente acha que é 

fundamental, por exemplo, trabalhar com a questão do lixo. Mas para eles, como que 

eu vou chegar em um assentamento no mês de agostou ou setembro para falar da 

questão do lixo se o gado dele está morrendo por falta de água. Ele não tem cabeça 

para saber de lixo não. Ele quer saber da vaca dele que tá morrendo e que ele precisa 

de uma solução rápida para solucionar aquele problema. Enfim, a gente tenta jogar 

para eles o que eles querem na realidade (INFORMANTE MST, 2020). 

De acordo com o MST, a fim de garantir um processo participativo, as atividades foram 

elaboradas em conformidade com o contexto local do empreendimento e as características e 

demandas das famílias beneficiadas, divididas em ações informativas e de formação.  

No âmbito das ações informativas, foram realizadas reuniões que permitiram o diálogo com as 

famílias atendidas para ouvir as sugestões, dúvidas e repassar informes necessários com o 

objetivo de concluir a construção em tempo hábil. Nesta ocasião foram apontadas as 

dificuldades de construção e administração dos mutirões. 
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Quanto as ações educativas, foram realizadas três oficinas de formação com o objetivo de 

capacitar os agricultores e agricultoras em práticas que poderiam contribuir com o 

desenvolvimento sustentável das famílias. Para tal fim, as atividades demandaram de recursos 

humanos e recursos materiais, tais como, projetor multimídia, computador, folha de papel 

tamanho A4, caneta, cartolina, giz de cera e barbante. Em caso da não existência de energia 

elétrica no local, os materiais pedagógicos à serem disponibilizados para os presentes, eram 

impressos antecipadamente pelos técnicos. 

Para tanto, em um primeiro momento, abordou-se a questão de produção agroecológica, 

soberania alimentar, geração de renda. Durante a oficina intitulada “Agroecologia e 

conhecimento popular”, em roda de conversa, todos os presentes tiveram que elaborar uma 

apresentação, em grupo, podendo ser em forma de painel, cartazes e outros, que relatava os 

principais pontos da relação dos assentados com o alimento – suas culturas alimentares, suas 

concepções de alimento e as perspectivas de luta no campo da alimentação, perpassando 

também pelos saberes tradicionais. Nesse momento, abria-se a oportunidade para as famílias 

apresentarem possíveis artesanatos com a possibilidade de venda no comércio local. 

Ao longo dessa etapa, foi promovida a oficina sobre “Juventude rural, agricultura familiar e 

camponesa: o papel dos jovens na luta pela terra” com ênfase na organização comunitária, 

protagonismo das mulheres e dos jovens e na reprodução da vida camponesa. 

E ocorreu ainda a oficina “Moradia, ambiente e saúde no trabalho” que abordou sobre a 

conservação do patrimônio, conscientização sobre o uso racional dos recursos hídricos e 

discussão sobre os cuidados com a higiene pessoal e doméstica. Houveram momentos de 

capacitação à respeito da educação sanitária, ambiental e saúde no trabalho, destacando, a 

prevenção de doenças tropicais como malária, zika, dengue e chikungunya, como ilustrado na 

Figura 51, que apresenta o registro de atividades realizadas no PA Dom Helder Câmara no 

município de Itaberaí.  
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Figura 51 – Realização de atividade social em roda de conversa no PA Dom Helder Câmara, em Itaberaí-GO. 

   

Fonte: Arquivo MST. Registrado em: 26/04/2017. 

As avaliações das atividades ocorreram de forma coletiva, onde cada participante verbalmente 

fazia suas considerações e a equipe técnica, por meio da observação participativa. De modo 

geral, as atividades nessa etapa foram avaliadas como positivas; porém a avaliação realizada 

pelos técnicos, identificou que as famílias apresentaram dificuldades para negociar a compra 

dos materiais de construção com os fornecedores, devido a política de repasse dos recursos do 

programa. 

Após a realização das oficinas, foram realizadas visitas aos canteiros de obras juntamente com 

as famílias atendidas (Figura 52), para o acompanhamento das construções e suporte às 

intervenções físicas. Quanto às medidas estruturais de saneamento, os domicílios já deveriam 

ter a infraestrutura básica com água encanada, na maioria das vezes advindos de poços e 

minipoços, além de estrada e energia. Em atendimento aos requisitos do PNHR, foram 

instalados reservatórios de água e fossas sépticas com sumidouro em todas as UH contratadas.  

Figura 52 – Acompanhamento das obras no PA 12 de Outubro, em Crixás-GO. 

 

Fonte: Arquivo MST. Registrado em: 02/05/2017. 
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Por último, na etapa de pós-obras ocorreram a avaliação do PTS, com avaliação coletiva de 

todo o processo com o encerramento da CRE e prestação de contas. Essa etapa forneceu relatos 

de vivência e gratidão das famílias atendidas pela conquista de suas moradias, finalizando com 

momentos de comemoração. A Figura 53 apresenta representantes de famílias atendidas 

reunidos no quintal de uma moradia entregue no PA Gustavo Martins, em São Miguel do 

Araguaia.  

Figura 53 – Realização da atividade social no quintal de uma moradia concluída no PA Gustavo Martins, em São 

Miguel do Araguaia-GO. 

 

Fonte: Arquivo MST. Registrado em: 21/03/2018. 

Nesse horizonte, foram propostas uma série de atividades no intuito de provocar o diálogo, 

trabalho em equipe, respeito, confiança, autoestima, cooperação entre as famílias atendidas e 

os técnicos para o alcance das metas propostas. Como resultado, nas ações do MST 

identificaram-se as seguintes ferramentas participativas, como mostra o Quadro 20. 

Quadro 20 – Categorização das técnicas empregadas nas ações do MST. 

Etapas Técnica empregada 
Técnica de 

comunicação oral 

Técnica de 

visualização  

Todas etapas 

Roda de Conversa x  

Formação de grupos de 

trabalho 
x  

Sensibilização e 

Diagnóstico 

Outras técnicas não descritas 

na literatura 
x x 

Entrevista semiestruturada 

com questionário 
x  

Análise dos problemas e 

identificação de soluções 

Outras técnicas não descritas 

na literatura 
x x 

Monitoramento e avaliação 
Formulários de avaliação x  

Observação participante  x 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Dentre os desafios existentes na execução do projeto, foi apontado pelo Movimento a relação 

com o agente financeiro e o registro das famílias no PNHR; dificuldades no processo de 

mobilização e comunicação prévia com os moradores antes da realização das atividades; 

adequação ao uso da linguagem técnica; deslocamento dos moradores até o local da reunião; 

recebimento dos materiais de construção, em época de chuva, sendo que em algumas vezes os 

os caminhões não chegavam ao assentamento por dificuldades de acesso; atendimento ao prazo 

de entrega das UH contratadas. 

6.3. DILEMAS E INDAGAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO RURAL  

Os resultados observados mostram a importância do Estado ao chegar em comunidades rurais 

e tradicionais e os avanços significativos em termos de políticas públicas. Porém para alcançar 

uma cidadania mais solidária no campo do saneamento, ainda é necessário que o Estado supere 

práticas poucos democráticas, bem como a sociedade civil assuma um protagonismo mais 

categórico. 

Pelo lado das ações do governo, mesmo que, sejam realizados estudos com uma alta qualidade 

técnica, ainda se apresenta uma baixa capacidade de autonomia dos sujeitos, consoante a 

mecanismos de controle social e de políticas públicas pontuais. As universidades, por exemplo, 

têm inserido à participação das famílias e da sociedade civil, mas nessas circunstâncias os 

participantes são apenas ouvidos. Isto significa que não são mais protagonistas. É uma 

participação passiva, baseada nas tomadas de decisão pelas instituições detentoras da verba e 

que possuem o conhecimento técnico, o que contropõe as inferências das bases conceituais 

apresentadas por Arnstein (1969), Bordenave (1994) e Freire (1996) que discutem uma 

participação ativa e direta nas tomadas de decisões. 

Por sua vez, os movimentos sociais como representantes da sociedade civil, ao executar tais 

ações tem sido protagonista de suas conquistas, de modo que, não tem apenas resolvido 

questões de saneamento, mas traz consigo discussões que perpassam pelo respeito à diversidade 

e proteção social necessária a autonomia. Assim, baseado nos princípios da educação popular 

freirena (FREIRE, 1996), demonstram a difusão dos valores humanistas nas relações e a busca 

permanentemente da justiça social e a igualdade de direitos humanos. Em outras palavras, 
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empenham-se na formação do sujeito como um todo, em temáticas que incentivam a educação, 

redução da pobreza, segurança alimentar, saúde, educação, habitação, entre outras.  

Em suma, os representantes da sociedade civil trazem uma ideia incisiva de reconhecimento, 

respeito e autonomia das PCFA, bem como quanto ao tratamento equilibrado entre o território 

urbano e ao território rural. E por mais que o poder público contribua para auxiliar na solução 

dos problemas reivindicados, a questão é que as populações não sejam tratadas como objetos 

de ensino e pesquisa, e sim, protagonistas de suas próprias comunidades.  

De modo geral, o Quadro 21 traz um resumo quanto à abrangência de conteúdo, a qualidade 

técnica e a capacidade de autonomia dos sujeitos em cada categoria analisada. 

Quadro 21 – Caracterização das ações executadas pelo governo e sociedade civil. 

Categoria Características 

Governo  

(Autarquias, universidades, 

empresas públicas etc.) 

Planejamento das ações em temáticas específicas 

Média/alta qualidade técnica 

Baixa capacidade de empoderamento, autonomia e emancipação dos sujeitos 

Sociedade civil  

(Movimentos sociais, 

sindicais, associações etc.) 

Desenvolvimento das ações em temáticas diversificadas 

Baixa/média qualidade técnica 

Alta capacidade de empoderamento, autonomia e emancipação dos sujeitos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao ponderar sobre as principais iniciativas de saneamento que contribuem com o 

desenvolvimento rural sustentável, percebe-se que, no estado de Goiás ainda existe uma falta 

de integração entre as políticas que estão destinadas às PCFA. Consequentemente, as 

experiências encontram-se pulverizadas em diferentes esforços intersetoriais, que abrangem as 

medidas estruturantes de gestão, educação e participação social e por meio de medidas 

estruturais via a implantação de obras e tecnologias que apresentem viabilidade financeira e 

capacidade operacional. 

Nesse cenário, em consonância com as discussões de Ataíde e Borja (2017), quanto mais o 

público-alvo estiver envolvido nos debates para as soluções de saneamento, existem maiores 

possibilidades de serem perenes e sustentáveis. Para isso, em todo o processo de planejamento 

e gestão, é importante que estejam presentes profissionais habilitados e capacitados de forma 

adequada, a fim de garantir os ajustes necessários sobre a realidade local, em linguagem 

acessível e transparente, democratizando o acesso à informação e assegurando que todos 

tenham direito à voz, de modo a refletir e trabalhar junto com os beneficiários. 
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Vale destacar que, dentre os obstáculos em realizar um planejamento participativo, inclui a 

necessidade que as famílias têm em abdicar das suas atividades habituais para se envolverem 

nas reuniões e nos momentos de formação. Além disso, traz o desafio em implementar ações 

estratégicas para um cenário de longo prazo, considerando que nesse processo, extrapola o 

período de governo e causa uma descontinuidade na execução de políticas. Logo é importante 

que a questão sempre esteja incorporada à toda sociedade. 

A partir das investigações, diagnosticou-se que, a participação social nas ações do governo tem 

ocorrido por intermédio do controle social, no qual as tomadas de decisões buscam o consenso 

com a sociedade civil em espaços deliberativos. Cabe destaque que, até o ano de 2016, em 

virtude da concepção política que estava em curso, as ações operadas pelo governo mostravam 

mais estímulos aos mecanismos e instrumentos de participação. Por sua vez, as representações 

da sociedade civil que atuam nos princípios da educação popular, têm buscado ser reconhecidas 

e inseridas nesses lugares/instâncias de debates. 

De acordo com Neves-Silva e Heller (2016), ao trazer a adoção do referencial de Direitos 

Humanos, especificamente do Direito humano à água e ao esgotamento sanitário (DHAES), 

como instrumento para a promoção da saúde de populações vulneráveis, corroboram que: 

O DHAES reconhece que o acesso a esses serviços é um direito dos indivíduos e uma 

obrigação do Estado, não podendo ser considerado um ato de caridade. Assim, ao 

considerar o acesso à água como direito humano, a comunidade, principalmente as 

populações vulneráveis, em princípio as que mais têm seus direitos violados, podem 

reivindicá-lo, utilizando para isso, caso necessário, o sistema jurídico e os tribunais. 

Sendo a participação social um princípio importante do referencial dos Direitos 

Humanos, as populações vulneráveis passam a ter direito a participar dos processos 

de tomadas de decisão, tendo suas demandas e necessidades ouvidas e valorizadas 

(NEVES-SILVA; HELLER, 2016, p. 1868). 

Desse modo, é possível discutir com Sherer-Warren (2006) a importância da participação 

política das organizações e as novas formas de governança em rede. Sobre os desafios 

intrínsecos à questão, a autora considera que: 

Preparar os sujeitos para se tornarem atores de novas formas de governança requer a 

participação em diversos espaços: mobilizações de base local na esfera pública; 

empoderamento através dos fóruns e redes da sociedade civil; participação nos 

conselhos setoriais de parceria entre sociedade civil e Estado; [...] a busca de uma 

representação ativa nas conferências nacionais e globais de iniciativa governamental 

em parcerias com a sociedade civil organizada [...] a promoção da democracia nos 

mecanismos de participação no interior das organizações e nos comitês da esfera 

pública, criando novas formas de governança (SCHERER-WARREN, 2006, p. 123). 

Assim, como pressuposto do governo em compartilhar poder com os diferentes segmentos 

sociais, apontam-se a necessidade de incentivos aos canais de participação com implementação 
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de processos contínuos, integrados e descentralizados. Isso indica que, ao refletir sobre a 

ausência de conhecimento em ações de saneamento básico por parte das pessoas que 

estabelecem seus modos de vida em áreas rurais, um mecanismo para potencializar essa 

participação poderia ser um canal direto de comunicação das instituições públicas responsáveis 

por essa temática, junto às instituições mediadoras.  

Isto é, propõe-se a formação de um conselho ou comitê, semelhante ao Grupo da Terra existente 

em âmbito nacional, que seja responsável por dialogar em nível estadual com as diferentes 

entidades de governo e representantes da sociedade civil que configuram os interesses das 

PCFA, de modo que, as informações cheguem até quem faz as políticas públicas e estejam 

transparentes para toda a sociedade. 

Adicionalmente, como consequência das experiências mapeadas, verificou-se que existem 

atores parceiros que embora não tenham atendido o recorte do estudo, colaboram para o 

desenvolvimento rural sustentável das PCFA. Para tal fim, a partir dos contatos realizados, 

destacou-se as contribuições no âmbito do governo ao Incra, Agehab, Embrapa e Emater, e na 

sociedade civil por meio da CPT-GO, FETRAF-GO e MAB-GO, destacando-se práticas 

relacionadas ao ordenamento do território, fomento, auxílio técnico e disseminação de 

infraestrutura básica com tecnologias adequadas, além de outros temas que envolvem a vida 

rural.  

Para além disso, citam-se ainda a importância de diferentes iniciativas, como as da Fundação 

Banco do Brasil, Programa Petrobrás Ambiental, Campanha Nacional em Defesa do Cerrado – 

Sem cerrado, sem água, sem vida e outras que não foram incorporadas por não atenderem ao 

recorte do estudo, mas que se fazem presentes em Goiás e colaboram com as organizações do 

GT. O Quadro 22 apresenta um resumo das linhas de atuação e contribuições de cada 

representação parceira, presente no estado de Goiás. 
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Quadro 22 – Resumo dos atores parceiros que contribuem em ações de saneamento rural no estado de Goiás. 

(Continua) 

Representação Linhas de atuação 
Contribuições em ações de 

Saneamento Rural 

Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma 

Agrária 

 

(Incra/MAPA) 

- Implementar a política de reforma agrária, 

realizar o ordenamento fundiário e administrar as 

terras públicas da União; 

- Contribuir com a infraestrutura básica (estradas 

vicinais, energia elétrica e água); 

- Coordenar a execução das atividades de 

identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 

remanescentes de quilombos e assentamentos 

rurais; 

- Atuar na articulação interinstitucional 

necessária à solução de conflitos; implementação 

de convênios, ajustes, contratos e termos de 

cooperação técnica para a prestação de 

assessoria, capacitação de beneficiários; 

- Promover a educação do campo por intermédio 

do PRONERA, cuja base pedagógica freireana 

encontra-se em uma educação problematizadora, 

dialógica e participativa. 

- Antes do início do PNHR, 

competia ao Incra a 

responsabilidade por gerenciar os 

recursos financeiros e fiscalizar a 

construção de unidades 

habitacionais, as ações de 

saneamento básico executadas pela 

Funasa. De acordo com a entrevista 

realizada no Incra (SR-04), estima-

se que 1.246 famílias em 300 

projetos de assentamentos 

acessaram esse recurso (com 

subsídio completo) nas modalidades 

de construção e reforma 

habitacional (Quadro 4 no item 3.5); 

- Atua na formação e capacitação 

em temas que envolvem a vida rural 

no âmbito do PRONERA. Diante as 

temáticas de agroecologia, meio 

ambiente, saneamento, saúde das 

famílias etc.  

Agência Goiana de 

Habitação 

 

(Agehab) 

Atuar na elaboração e execução das políticas 

públicas de habitação de interesse social do 

Governo de Goiás para famílias com renda de até 

três salários mínimos, garantindo a valorização 

dos materiais e tecnologias locais e 

compatibilização dos projetos de abastecimento 

de água, esgoto sanitário, energia elétrica, 

iluminação pública e hidráulico sanitário, em 

parceria com o governo federal, os municípios e 

as entidades sociais. Opera em dois eixos 

básicos: (i) construção e reforma de unidades 

habitacionais e equipamentos comunitários; (ii) e 

regularização fundiária. 

- Atua no fomento para a 

construção e reforma de unidades 

habitacionais, contemplando a 

infraestrutura básica de saneamento, 

no âmbito do programa Cheque 

Mais Moradia; 

- Dispõe de auxílio técnico em 

projetos arquitetônicos e projetos de 

saneamento por tecnologias sociais 

para comunidades rurais e 

tradicionais. 

Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária 

 

(Embrapa/MAPA) 

Viabilizar soluções de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação com foco em 

produtos, processos, serviços, metodologias, 

tecnologias, sistemas e práticas para o setor 

agropecuário 

Colabora na disseminação de 

tecnologias sociais em saneamento 

básico rural (Clorador de Água, 

Fossa Séptica Biodigestora, Jardim 

Filtrante). 
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Quadro 22 – Resumo dos atores parceiros que contribuem em ações de saneamento rural no estado de Goiás. 

(Continuação) 

Agência Goiana de 

Assistência Técnica, 

Extensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária  

 

(Emater/MAPA) 

Realizar atividades de assistência técnica, 

extensão rural e de pesquisa agropecuária, 

prioritariamente aos agricultores familiares e 

suas organizações, com vista desenvolvimento 

rural sustentável, geração de renda, inclusão 

social e a melhoria da qualidade de vida das 

famílias rurais. Atuante por meio da Rede de 

Inovação na Construção de Comunidades 

Proativas, em uma abordagem integrada que 

favorece a adoção de metodologia participativa, 

com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e 

intercultural, buscando a construção da cidadania 

e a democratização da gestão da política pública. 

Atua na orientação e 

conscientização da conservação do 

solo, proteção das nascentes e matas 

ciliares e quanto à melhoria das 

condições de habitação e 

infraestruturas de saneamento 

básico, quando necessário.  

 

Comissão Pastoral da 

Terra  

 

(CPT-GO) 

- Desenvolver e acompanhar as demandas ditas 

pelas próprias comunidades, no que diz respeito 

a conflitos por terra, água, direitos e acesso às 

políticas públicas. Exercida em parceria com 

igrejas de confissão luterana e movimentos 

sociais como o MAB e MST; 

- Atuar na organização, capacitação, valorização 

cultural, protagonismo dos jovens e das mulheres 

das populações do campo, das florestas e das 

águas por meio de ações filantrópicas; 

- Orientar e cooperar com preservação ambiental 

(nascentes, APPs, destinação final adequada dos 

resíduos sólidos, dentre outros); 

- Incentivar a produção de alimentos saudáveis 

por meio do resgate das sementes crioulas e 

práticas agroecológicas para a garantia da 

soberania alimentar, com autonomia e respeito à 

biodiversidade. 

- Orientar e cooperar com a 

preservação ambiental (nascentes, 

APPs, destinação final adequada 

dos resíduos sólidos, outros. 

- Ações indiretas em tópico de 

saneamento básico, por meio de 

orientações em temas transversais 

durante as reuniões, encontros e 

assembleias. 

Federação dos 

Trabalhadores da 

Agricultura Familiar  

 

(Fetraf-GO) 

- Auxiliar agricultores familiares na obtenção de 

linhas de créditos em programas do governo; 

- Apoiar a luta por terra, pela reforma agrária; 

- Assessorar no desenvolvimento sustentável e 

solidário, baseado no princípio da liberdade de 

expressão, democracia e por mais espaço de 

participação; 

- Orientar e cooperar com preservação ambiental 

(nascentes, APPs, destinação final adequada dos 

resíduos sólidos, dentre outros). 

- Incentivar a produção de alimentos saudáveis 

por meio do resgate das sementes crioulas e 

práticas agroecológicas para a garantia da 

soberania alimentar. 

- Orientar e cooperar com a 

preservação ambiental (nascentes, 

APPs, destinação final adequada 

dos resíduos sólidos, outros. 

- Ações indiretas em tópico de 

saneamento básico, por meio de 

orientações em temas transversais 

durante as reuniões, encontros e 

assembleias. 

- Solicitação ao PNHR, em 2014, 

porém não foram contemplados. 

Movimento Atingidos 

por Barragem  

 

(MAB-GO) 

- Defender os direitos das populações do campo, 

da floresta e das águas atingidas por grandes 

empreendimentos energéticos. 

- Apoiar a luta por terra, pela reforma agrária. 

- Mobilizar, organizar e reunir as famílias 

camponesas na luta pelo o desenvolvimento dos 

territórios com destaque a valorização cultural e 

o protagonismo dos jovens e das mulheres. 

- Fortalecer a soberania alimentar nas regiões 

atingidas por barragens através dos PAIS  

- Orientar e cooperar com a 

preservação ambiental (nascentes, 

APPs, destinação final adequada 

dos resíduos sólidos, outros. 

- Ações indiretas em tópico de 

saneamento básico, por meio de 

orientações em temas transversais 

durante as reuniões, encontros e 

assembleias. 

- Solicitação ao PNHR, em 2016, 

porém não foram contemplados. 

Fonte: Organizado pelo autor. 
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Finalmente, por meio da percepção de representantes e/ou técnicos em entidades 

governamentais e da sociedade civil, o que se buscou nesse estudo, foi afirmar a importância 

de uma ação orientada em uma visão participativa, com a identificação de métodos e 

ferramentas/técnicas apropriadas, em concordância com os estudos de Chambers (1994a; 

1994b; 1994c) e Geilfus (2002). Logo, a escolha e emprego das metodologias participativas 

mostraram que elas devem reconhecer e expressar as especificidades das populações. E que os 

atores responsáveis façam valer as demandas, acatem e executem ações efetivas nesses 

territórios. 
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7. CONCLUSÃO 

Embora ainda haja um longo desafio a ser percorrido, a trajetória do saneamento rural no Brasil 

induz a um progresso significativo. Ao considerar os avanços nos índicadores de 

universalização de serviços e consequente melhorias nas condições de saúde à população, com 

esforços, tanto por entidades do governo (autarquias, universidades, empresas públicas etc.) 

quanto pela sociedade civil. Assim, por intermédio de medidas estruturantes e estruturais, 

constata-se que tais atores sociais originam processos participativos capazes de suscitar projetos 

relevantes e que buscam atender os anseios das pessoas. 

A fim de exercitar uma participação cidadã efetiva no cenário das políticas públicas, averígua-

se que é imprescindível o domínio das bases conceituais e diretrizes metodológicas que 

fundamentam a participação social. Nessa perspectiva, com respaldo nos princípios do diálogo, 

o encadeamento entre o conhecimento técnico e os saberes populares (na perspectiva do 

atendido) apresentam-se como uma grande oportunidade para a compreensão das adversidades 

e a resolução dos problemas locais com alternativas mais adequadas, com destaque para a 

importância de formação dos agentes envolvidos para se tornarem atores ativos e protagonistas 

do seu processo de desenvolvimento. 

Em suma, a questão é, que os atendidos não apenas sejam incluídos em ações promovidas por 

pesquisadores e técnicos, mesmo que nestes momentos se utilizem de instrumentos ou métodos 

participativos. Mas que estejam devidamente preparados para uma participação efetiva, com 

autonomia nas etapas de tomada de decisão. Portanto, se faz importante e necessário a inserção 

dos participantes no processo de planejamento das atividades, mobilização social, capacitação 

dos sujeitos e na formação de espaços permanentes que permitam o diálogo entre a sociedade 

civil e o governo para a construção de políticas efetivas. 

A partir dos resultados do estudo, evidencia-se que as experiências em saneamento rural estão 

pulverizadas em diferentes iniciativas intersetoriais, com uma falta de integração entre as 

mesmas, destacando-se que as ações promovidas pelas instâncias governamentais (FUNASA, 

IFG, UFG) salientam ações em temáticas específicas, com uma alta qualidade técnica, contudo 

ainda apresenta uma baixa capacidade de empoderamento e autonomia dos sujeitos. Já as ações 

celebradas por representantes da sociedade civil (MCP, FETAEG, MST), embora possuam 

menor qualidade técnica, quando comparada as ações do governo, trabalham desde a concepção 
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até a conclusão dos projetos, com uma grande diversidade de temas que revelam práticas à 

cidadania e coletividade. Assim, enfatiza-se a importância das parcerias institucionais, a fim de 

potencializar a capacidade de empoderamento e autonomia dos sujeitos. 

O emprego das metodologias participativas (MP) se estendem em todas as etapas dos projetos 

investigados, tanto nas ações governamentais quanto pela sociedade civil, sendo mais utilizadas 

nas fases de diagnóstico e nos processos de formação dos sujeitos durante os momentos de 

reuniões e em oficinas que tratam da gestão de recursos naturais, agricultura, saúde, segurança 

alimentar e saneamento. 

As metodologias participativas, oriundas nas propostas do DRR e DRP, estão categorizadas a 

partir de ferramentas participativas que se utilizam de técnicas de comunicação oral e técnicas 

de comunicação visual. A partir das categorias, trazidas por Geilfus (2002), destacaram-se em: 

técnicas de dinâmicas de grupos; técnicas de visualização (por matrizes, mapas, desenhos, 

fluxogramas e diagramas temporais); técnicas de entrevista e comunicação oral; e técnica de 

observação de campo. Identificou-se que as escolhas das ferramentas dependem do objetivo a 

ser alcançado, das condições estabelecidas e das especificidades dos participantes. Sob esse 

aspecto, dentre os principais desafios que envolvem as MP em estudos de saneamento rural, 

verificaram-se: 

 os conflitos presentes entre os saberes técnicos e comunitários; 

 a necessidade em superar os entraves culturais, sociais e políticos que dificultam a 

apropriação pela população do seu protagonismo na condução da implementação dos 

direitos sociais; 

 as dificuldades ainda presentes na construção de ações intersetoriais; 

 a insuficiência de recursos financeiros e de mão-de-obra especializada; 

 a necessecidade após a realização das ações, de incluir a capacidade de captar recursos 

Assim, a partir desses instrumentos, é possível provocar uma sensibilização sobre as questões 

socioambientais, motivar uma reflexão crítica em relação à própria participação no 

projeto/programa e propor mudanças de atitudes frente aos desafios existentes, e reforçar o 

processo de autonomia e empoderamento das famílias, uma vez que, favorece os interesses 

locais e prioriza os problemas com tomadas de decisão concensuadas. Ademais, a partir dos 
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desafios e limites colocados nesse estudo, tal cenário permite verificar as seguintes lacunas de 

pesquisa para o avanço científico. 

 averiguar a efetividade das metodologias empregadas, a partir, da percepção das pessoas 

que receberam os programas e ações de saneamento; 

 identificar se as metodologias participativas atendem às necessidades das populações 

do campo, da floresta e das águas e garantem a sua participação social nos processos de 

planejamento; 

 verificar como as especificidades regionais e/ou locais alteram a escolha das 

metodologias participativas à serem empregadas; 

 desenvolver um método de avaliação para aplicação das metodologias participativas 

voltadas a estratégias de saneamento e que considere as múltiplas escalas das 

características territoriais e diversidade dessas populações. 

Por fim, conclui-se com a necessidade de uma responsabilidade compartilhada entre as esferas 

de governo e a sociedade em geral, e espera-se que esse estudo sirva como base para futuras 

investigações e tenha um impacto positivo na execução de políticas públicas, de modo que, a 

consecução dos objetivos propostos nesse novo momento do saneamento brasileiro destaque a 

valorização da vida e preservem com dignidade a permanência das populações do campo, da 

floresta e das águas em seus territórios. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“Bases conceituais e diretrizes metodológicas para subsídio às ações participativas de 

diagnóstico e proposição de saneamento rural em comunidades rurais e tradicionais”. Meu 

nome é Marlison Noronha Rosa, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é 

Engenharia Sanitária e Ambiental, com ênfase na temática em Saneamento Rural e Participação 

Social. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra ficará comigo.  

Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) de forma 

alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo 

pesquisador responsável, via e-mail marlison.rosa@hotmail.com e, inclusive, sob forma de 

ligação, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 3548-2729/ (62) 98128-7403 

(WhatsApp), inclusive com possibilidade de ligação a cobrar. Ao persistirem as dúvidas sobre 

os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

A participação social tem um papel primordial no fortalecimento e efetividade de 

políticas públicas e faz-se necessário nas temáticas ambientais. E ao considerar os benefícios 

individuais e coletivos da pesquisa, tem-se que o proveito das informações disponibilizadas em 

decorrência de sua participação na pesquisa, auxiliará para compreender como são envolvidas 

as populações em discussões sobre o saneamento e saúde ambiental no meio rural. De modo 

que, isso é relevante, não só para estabelecer políticas públicas efetivas, mas, sobretudo, garantir 

o direito ao saneamento de qualidade e com equidade para a população rural e as tradicionais.  

O trabalho tem como objetivo geral identificar, categorizar e avaliar metodologias 

participativas mais usuais e eficazes que ensejam o diagnóstico e a proposição de soluções de 

saneamento rural para populações rurais e tradicionais. E para isso propõe-se investigar as 

metodologias participativas empregadas através da percepção de grupos focais envolvidos nos 

diversos programas, projetos e ações existentes.  

Foi desenvolvido um Questionário Semiestruturado de Percepção da Participação Social 

(QSPPS), de preenchimento rápido. Para isso você deverá reservar um período de, pelo menos 

25 minutos para a sua total complementação. Este questionário, elaborado segundo a 

metodologia 5W1H (com perguntas estratégicas), será direcionado (presencial ou via e-mail 

utilizando a plataforma digital Google Forms©) para representantes, maiores de 18 anos, de 

organizações ou entidades da sociedade civil do estado de Goiás, no qual já tiveram a realização 

de projetos e/ou programas de saneamento e saúde. De maneira que serão abordados 20 

participantes na pesquisa, sem a necessidade de sorteio. 

Considerando a proposta desse estudo, o projeto não entrevistará pessoas vulneráveis 

no termo definido pela Comissão Nacional de Pesquisa (CONEP) e ao Comitê de Pesquisa 

(CEP/UFG). 

Assim, baseado na definição do Conselho Nacional de Saúde, esse estudo apresenta 

riscos mínimos, considerando que o(s) participante(s) submetido(s) aos questionários deverá 

dispor, voluntariamente, do seu tempo para o processo de preenchimento, causando-o cansaço 

(físico e psicológico). Além disso, pode se sentir constrangido por não conseguir responder ao 

que foi colocado nas perguntas.  

Os registros individuais dos dados serão mantidos em sigilo (confidencial). As 

informações a respeito dessa pesquisa poderão ser publicadas em revistas cientificas. Apenas 

os resultados envolvendo análises estatísticas, de forma ilustrativa, sem a sua devida 
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identificação. Você tem direito de ressarcimento ou pleitear indenização em caso de danos. Se 

você não quiser que seu nome seja divulgado está garantia o sigilo que assegure a privacidade 

e o anonimato. Contudo, poderá haver a divulgação do seu nome quando for de interesse se não 

houver objeção: 
(         ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

(         ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., abaixo 

assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Bases conceituais e diretrizes 

metodológicas para subsídio às ações participativas de diagnóstico e proposição de saneamento 

rural em comunidades rurais e tradicionais”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco 

que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador responsável Marlison Noronha Rosa sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Goiânia,........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA E QUESTIONÁRIO 

SEMIESTRUTURADO DE PERCEPÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL (QSPPS)  

 

Nome da entidade/ organização: 

Participante da pesquisa: 

Telefone: e-mail: 

Período na entidade:  

Data do preenchimento: 

Cidade/Estado: 

Sexo: Idade: 

Projeto de Pesquisa/ CAAE: 17092719.0.0000.5083 
Número do Parecer: 

3.521.318 

 

 

BLOCO I – INFORMAÇÕES GERAIS  

 

a) Em qual categoria a entidade representada se enquadra?  

(   ) Associação 

(   ) Cooperativa 

(   ) Governo 

(   ) Movimento Social 

(   ) Movimento Sindical 

(   ) Organização da Sociedade Civil (OSC) ou ONG 

(   ) Outras (especificar) ____________________________________________________ 

 

b) Temas transversais de atuação da entidade:  

(   ) Agricultura 

(   ) Aquicultura e Pesca 

(   ) Assistência Social 

(   ) Cultura 

(   ) Desenvolvimento Econômico 

(   ) Difusão de Ciência e Tecnologia  

(   ) Direitos Humanos e Cidadania  

(   ) Educação 

(   ) Empreendedorismo 

(   ) Energia Elétrica 

(   ) Esportes, Lazer e Recreação 

(   ) Habitação Rural 

(   ) Indústria 

(   ) Meio-ambiente 

(   ) Pecuária 

(   ) Políticas para Mulheres 

(   ) Políticas para pessoa com deficiência física ou com mobilidade reduzida 

(   ) Promoção da Ética, Integridade e Transparência 

(   ) Promoção de Igualdade Racial 

(   ) Promoção em Saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos 

sólidos, manejo de águas pluviais)  

(   ) Promoção em Saúde 

(   ) Segurança Pública 
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(   ) Silvicultura 

(   ) Transporte  

(   ) Outras (especificar)  _____________________________________________________  

 

c) Quais mecanismos e instâncias de participação social a entidade integra?  

(   ) Ambiente Virtual de Participação 

(   ) Audiência Pública 

(   ) Conferência 

(   ) Conselho  

(   ) Consulta Pública  

(   ) Mesa de Diálogo 

(   ) Ouvidoria Pública 

(   ) Outras (especificar)  _____________________________________________________             

 

d) Quais atividades a entidade se envolveu, desde 2007 até os dias atuais, em saneamento 

em áreas rurais? Citar os programas, projetos e/ou ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Qual foi o período de execução? 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) O que foi feito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Onde foi feito? 
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h) Como ocorre(u) a participação da comunidade na ação? Se possível, traçar um cenário. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BLOCO II – AVALIAÇÃO DAS METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS E 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS AÇÕES EM SANEAMENTO AMBIENTAL 

 

1) Nas ações foram adotadas metodologias participativas? Se sim, especificar qual foi?  

 

 

 

 

 

 

 

   a) Técnicas de diálogo, observação e dinâmica de grupo 

(   ) Chuva de ideias 

(   ) Diálogo com Grupos Focalizados 

(   ) Diálogo com informantes-chave 

(   ) Diálogo com os membros do agregado familiar 

(   ) Diálogo semiestruturado 

(   ) Formação de grupos de trabalho ("grupos focais") 

(   ) Participante de Observação 

(   ) Perfil do grupo 

(   ) Outras (especificar) 

____________________________________________________            

 

   b) Diagnóstico Participativo: Aspectos Gerais da Comunidade, Aspectos Sociais 

(   ) Estratégias de Vida 

(   ) Análise organizacional / institucional: diagrama de Venn 

(   ) Mapa social 

(   ) Classificação por nível econômico, Método por informantes-chave 

(   ) Classificação por nível econômico, método de grupo 

(   ) Mapa de serviços e oportunidades 

(   ) Linhas de tendências 

(   ) Gráfico histórico da comunidade 

(   ) Análise sazonal 
(   ) Outras (especificar)    

___________________________________________________            

 

   c) Diagnóstico Participativo: Gestão de Recursos Naturais/Meio Ambiente (Saneamento) 

(   ) Álbum seriado 

(   ) Caminhada transversal 

(   ) Censo de problemas de uso de recursos (com base no diagrama de corte) 
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(   ) Classificação local de solos 

(   ) Diagrama da bacia 

(   ) Diagrama de Fluxo 

(   ) Diagrama e mapeamento histórico de recursos naturais 

(   ) Maquete 

(   ) Mapa do acesso aos recursos naturais 

(   ) Mapa participativo/falado 

(   ) Mapa de recursos naturais e uso da terra 

(   ) Matriz de análise de conflitos 

(   ) Matriz de avaliação de recursos 

(   ) Matriz de análise de tomada de decisão 

(   ) Uso local de árvores (Inventário de agrossilvicultura) 

(   ) Varal de ideias 

(   ) Nenhuma 

(   ) Não sabe 

(   ) Outras (especificar____________________________________________________            

                                                                                                                                            

  d) Diagnóstico participativo: sistemas de produção 

(   ) Classificação preliminar de fazendas (de acordo com o acesso aos recursos) 

(   ) Mapeamento da Fazenda 

(   ) Modelo sistêmico de fazenda 

(   ) Tour e diagrama de corte de parcela 

(   ) Caracterização de práticas de gestão 

(   ) Censo de problemas no nível da fazenda (com base no mapa da fazenda e no modelo 

sistêmico) 

(   ) Calendários de culturas sazonais 

(   ) Fluxograma de atividades 

(   ) Orçamento de colheita (com base nos fluxogramas de atividade) 

(   ) Gráfico histórico do sistema de produção 

(   ) Censo de problemas em culturas e outras atividades sazonais (com base em 

fluxogramas de atividade) 

(   ) Biografia de Colheita 

(   ) Matriz de Preferência Agronômica 

(   ) Matriz de Avaliação Agronômica "ex-ante" 

(   ) Outras (especificar____________________________________________________ 

 

 e) Diagnóstico Participativo: Aspecto de Gêneros 

(   ) Mapa da propriedade com aspectos de gênero 

(   ) Uso do tempo 

(   ) Calendário sazonal de atividades com enfoque de gênero 

(   ) Mapa da mobilidade 

(   ) Análise de Benefícios 

(   ) Outras (especificar) 
____________________________________________________ 

 

  f) Diagnóstico Participativo: Aspecto de Comunicação e Extensão 

(   ) Mapa de troca 

(   ) Recenseamento de problemas ao nível da comunicação / intercâmbio (Baseado no 

mapa de trocas) 

(   ) Matriz de necessidades prioritárias de extensão/assistência técnica 



  164 

M. N. ROSA 

(   ) Outras (especificar) 

____________________________________________________ 

 

 g) Análise de Problemas e Soluções 

(   ) Árvore de problemas: diagrama de causa e efeito 

(   ) Matriz de priorização de problemas 

(   ) Identificação de soluções locais ou introduzidas 

(   ) Autodiagnóstico e análise de campo de soluções locais 

(   ) Matriz de avaliação de soluções 

(   ) Análise SWOT 

(   ) Seleção de opções: opção única 

(   ) Seleção de Opções: múltiplas opções 

(   ) Questionário exibido 

(   ) Análise de pró e contra (jogo de "sim senhor - não senhor") 

(   ) Análise de Impacto  

(   ) Outras (especificar) 

____________________________________________________ 

 

2) Como foram desenvolvidas e aplicadas as metodologias participativas? Se possível, 

descrever e/ou disponibilizar documentos (textos, materiais audiovisuais). 

 

 

 

 

 

 

3) Qual obstáculo à participação foi encontrado durante as atividades?  

(   ) Não existiu participação da comunidade 

(   ) Não existiram dificuldades 

(   ) Dificuldades no processo de mobilização social 

(   ) Falta de transparência nas informações 

(   ) Uso de linguagem demasiadamente técnica 

(   ) Local, dia e/ou horário das reuniões 

(   ) Deslocamento dos moradores até o local da reunião 

(   ) Outros (especificar) 

______________________________________________________                                                            

 

4) A mobilização social é uma estratégia importante que ocorre previamente de uma 

atividade. Quanto às dificuldades nesse processo, como se deu? 

(   ) Não existiu mobilização social 

(   ) Não existiram dificuldades 

(   ) Teve dificuldades de contato prévio com os moradores da comunidade 

(   ) Falta de interesse por parte dos moradores da comunidade   

(   ) Foi realizado com êxito e a comunidade se envolveu 

(   ) Outros (especificar) 

_______________________________________________________                                                        

 

5) Na sua visão, qual o nível de aptidão em conhecimento das comunidades para participar 

das discussões em temas de saneamento e saúde? 

(   )  Nenhuma; 
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(   )  Pouco; 

(   )  Regular; 

(   )  Boa; 

(   )  Excelente; 

 

6) Como se deu a relação entre os técnicos e a comunidade em comunicação, ética e 

transparência?  

(   ) Nenhuma; 

(   ) Pouco; 

(   ) Regular; 

(   ) Boa; 

(   ) Excelente; 

 

7) Na sua visão, qual a importância da participação social nas atividades de planejamento e 

gestão? 

(  ) Sem importância; 

(  ) Pouco importante; 

(  ) Neutro; 

(  ) Importante; 

(  ) Muito importante; 

 

8) Gostaria de apresentar outras informações que não tiveram nesse questionário sobre a 

importância do uso de metodologias participativas, bem como a participação e controle 

social nas ações em saneamento ocorridas em Goiás?  
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APÊNDICE C – FORMAÇÃO DO GRUPO DA TERRA (GT) NOS DIAS ATUAIS 

Fonte: Grupo da Terra (2020). Organizado pelo autor 

Colegiado do Grupo da Terra - Organizações Sociais  Sigla 

Organizações 

referenciadas 

na Portaria n. 

3.071/12 

Organizações 

presentes em 

Goiás 

Participação em ações de 

saneamento básico 

Articulação dos Povos Indígenas APIB x - - 

Articulações das Populações Tradicionais: - - - - 

- Movimento Pantaneiros; - - - - 

- Movimento Fundo de Pasto; - - - - 

- Movimento dos Faxineiros; - - - - 

- Movimento Veredeiros; - - - - 

- Movimento dos Caiçaras; - - - - 

Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas  CONFREM - - - 

Comissão Pastoral da Terra CPT x CPT-GO - 

Confederação dos Trabalhadores na Agricultura CONTAG x FETAEG/STTRs PNHR e Programa Cisterna 

Conselho Nacional das Populações Extrativistas. CNS x - - 

Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas CONAQ x Associações locais - 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar Contraf Brasil x Fetrafs/Sintrafs Apenas solicitação ao PNHR 

Fórum Permanente de Defesa do Rio São Francisco - - - - 

Movimento Atingidos por Barragem MAB x MAB-GO Apenas solicitação ao PNHR 

Movimento Camponês Popular MCP - MCP-GO PNHR e Cheque Mais Moradia 

Movimento de Luta pela Terra MLT x - - 

Movimento de Mulheres Camponesas MMC x - - 

Movimento de Pescadoras e Pescadores Artesanais MPP x - - 

Movimento dos Pequenos Agricultores MPA x - - 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra MST x MST-GO PNHR 

Movimento Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste (Movimento das Margaridas) MMTRN x - - 

Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu  MIQCB x - - 

Pastoral da Juventude Rural PJR - - - 
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ANEXOS 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTACIADO APROVADO PELO O CEP/UFG  
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CONT. ANEXO A – PARECER CONSUBSTACIADO APROVADO PELO O CEP/UFG  
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CONT. ANEXO A – PARECER CONSUBSTACIADO APROVADO PELO O CEP/UFG 
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CONT. ANEXO A – PARECER CONSUBSTACIADO APROVADO PELO O CEP/UFG 
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CONT. ANEXO A – PARECER CONSUBSTACIADO APROVADO PELO O CEP/UFG 
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CONT. ANEXO A – PARECER CONSUBSTACIADO APROVADO PELO O CEP/UFG  
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ANEXO B - TERMO DE COMPROMISSO SUBMETIDO AO CEP/UFG 
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ANEXO C – PROJETO DE FOSSA SÉPTICA NO PMC/MCP  

Fonte: Cordenação Nacional do MCP (2020). 
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ANEXO D – PROJETO DE SUMIDOURO NO PMC/MCP 

Fonte: Cordenação Nacional do MCP (2020). 
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ANEXO E – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PMC/MCP 
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CONT. ANEXO E – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PMC/MCP 

 


