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Programa Paisagens Socioambientais

O Instituto Pró-Terra tem como missão
contribuir com as questões 
socioambientais para a conservação do 
meio ambiente, assim como o resgate 
sócio-cultural, na busca do 
pertencimento do ser humano à
Paisagem. 

Coordenadora: Yanina M. Sammarco

Técnica: Juliana Ruiz

Estagiários: Joao Paulo Vilela – Fatec Jahu



ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS

E BIOGEOGRAFICOS



ComplexidadeComplexidade da da PaisagemPaisagem

Na verdade, ela é uma herança em todo o sentido 
da palavra: herança de processos fisiográficos e 
biológicos, e patrimônio coletivo dos povos que 
historicamente as herdaram como território de 
atuação de suas comunidades. 

( AZIZ AB' SÁBER, 2003)

PAISAGEM



 

Socioambientalismo

Este projeto tem como objetivo 
valorizar os principais ATORES dos 
projetos realizados pelo Instituto 
Pró-Terra de recuperação de Matas 
Ciliares, Áreas Degradadas, 
Restauração de Ecossistemas, 
Implementação de APP´s entre 
outros: 

Os Plantadores de Florestas



 

Inicialmente estes projetos tiveram a 
preocupação de aliar a necessidade de mão 
de obra à geração de trabalho e renda , 
envolvendo trabalhadores rurais 
desempregados pelos diversos problemas 
atuais da realidade rural do Brasil , entre 
eles, mas principalmente, a mecanização da 
cana. 

PROJETO PLANTADORES DE FLORESTAS



 

Atualmente, o Instituto Pró-Terra emprega aproximadamente 15 trabalhadores rurais , 
na sua maioria ex-canavieiros, que estavam desempregados e que agora se beneficiam 
de todos seus direitos trabalhistas através da carteira assinada. 

Além disso, possuem Assistência Médica , condições de segurança no trabalho com o 
fornecimento de (EPI´s) e sempre que possível ajudas extras como Cestas Básicas. 



 

Após, praticamente 2 anos de 
trabalho conjunto com estes 
atores plantando florestas em 
importantes projetos como o de 
recuperação de Matas Ciliares 
coordenado pela Secretaria do 
Meio Ambiente de São Paulo e 
financiado pelo GEF- Banco 
Mundial , a equipe sentiu a 
necessidade de dar mais um passo 
a frente.



Capacitação dos trabalhadores rurais em restauração  de 
áreas degradadas

 



 

Envolver estes atores em um projeto 
que valorizasse o OFICIO de plantar 
florestas não somente como uma 
técnica especializada e que requer 
novos conhecimentos, mas também no 
reconhecimento da importância destes 
trabalhadores rurais na necessidade 
global de mãos que recuperem o 
Planeta.

Atividades de Educação Ambiental 

com Trabalhadores Rurais



 

O projeto tem como objetivo FUTURO dar cursos profissionalizantes para 
trabalhadores rurais que estão atualmente desempregados, oportunizando a geração 
de emprego e renda além da sensibilização e capacitação para as questões 
socioambientais. 



 

Isto é, ao mesmo tempo em que estes atores 
aprendem técnicas de produção de mudas, 
implementação, manutenção de 
reflorestamento e etc.; eles também são 
envolvidos em atividades de:

-educação ambiental , 

-de entendimento da paisagem , 

-da necessidade da gestão participativa

-e principalmente de conhecimento de seu 
contexto socioambiental

na busca no desenvolvimento suntentável para todos.

CURSO PLANTADORES DE FLORESTAS



 

Reuniões para conversas em temas Socioambientais

Vivencias de Sensibilização no campo Extensionismo c om Universitários

Envolvimento de Crianças Resgate Cultural, entre out ros.



 

1º Passo: Levantamento de suas percepções através de  uma 
pesquisa qualitativa.

HISTORIAS DE VIDA: Entrevistas de Profundidade



 

2º Passo: Sistematização e analise dos discursos

Qual o resultado do trabalho e por que é importante:  

P1. O trabalho é importante para alguma coisa, mas não sabe para que serve. Vai formar uma mata boa que vai servir para o rio, para 
juntar mais água.
P2. É importante por que tem uma melhora, melhora do lado do rio, melhoras as minas. Esse trabalho vai dar mais área para passarinho, 
animal, vai ficar uma mata fechada onde foi plantado. 
P3. É importante para as futuras gerações, para elas terem um ar mais puro e água para beber. Vai dar uma mata fechada e com isso não 
vai ter desmoronamento na beirada do rio.  
P4. No futuro isso aqui vai crescer e vai ter mais saúde no planeta, mais saúde, mais água, mais tudo. Onde ia faltar água já não vai mais. 
Isso vai virar uma floresta . 
P5. Esse trabalho vai dar na preservação dos animais, das espécies, das espécies de bichos, dos passarinhos, das aves, do rio. É para 
preservar.  Vai formar uma mata ciliar.
P6. Vai dar numa floresta e é importante para a população pra ter água, fica com outro ar. Serve pra se esconder do sol. 
P7. Acredito que isso vai dar num bosque bem bonito que vai servir pros passarinhos, pro pessoal mesmo, pro povo, pra bicharada mesmo, 
pros viventes mesmo. 
P8. Vai dar uma mata que é boa para os passarinhos, pros bichos, os macacos, as cobras. É importante também pra água que não pode 
sujar, que a gente não fica sem. 
P9. Vai ficar lindo, vai dar mais vida para o rio, vai aumentar a água, vai aumentar as nascentes. Preservando a mata ciliar vai ter mais 
oxigênio. 

Análise dos discursos:
Ju: A maioria dos plantadores disse que o trabalho deles vai resultar em uma mata, o que é importante para o rio, para aumentar a água, 
para os animais, para as futuras gerações terem um ar mais puro e água pra beber. 
Yani: se percebe encantamento ao falar dos resultados, explorar esse lado emocional com exemplos de outros lugares já formados.



Fomentar Capacidades

Bacias Hidrográficas

I Conhecimento II Entendimento IIIPertencimento IV Gestão 

Diagnosticar 
sabere, manejos, 
relações, conflitos, 
rede de atores, 
etc.

Ampliar os 
Conhecimentos 
sobre o Local.

Contribuir para o 
aperfeiçoamento 
de habilidades nos 
processos 
participativos.

Envolver os atores 
na construção de 
planejamentos 
participativos

3º Passo: Escolha de um método de Capacitação 



 

4º Passo: Reuniões de Planejamento e refino metodoló gico 



 

5º Passo: Adaptação das Atividades



 

6º Passo: Experimentação do Curso















 

7º Passo: Pertencimento e Identidade





 

8º Passo: Avaliação dos Resultados e Certificação  





GESTAO PARTICIPATIVA EM RAD



O INSTITUTO PRÓ-TERRA AGRADECE 
IMENSAMENTE A TODOS!!!!


