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2 - LISTA DE SIGLAS  

CMD – Conceição do Mato Dentro 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  

CIMOS - Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais  

DJ – Dom Joaquim 

MPMG – Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

Polos – Programa Polos de Cidadania  

Polos-CMD – Equipe do Programa Polos de Cidadania que atua em Conceição do Mato Dentro 

Polos – DJ – Equipe do Programa Polos de Cidadania que atua em Dom Joaquim  

PROAP Central – Programa de Apoio a Projetos da Região Central 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 
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3-  APRESENTAÇÃO - PROGRAMA POLOS DE CIDADANIA  

O Polos de Cidadania é um programa transdisciplinar e interinstitucional de extensão, ensino 

e pesquisa social aplicada da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Criado em 1995, o Polos tem como principais objetivos: (1) a efetivação dos direitos 

humanos de pessoas e comunidades em condições diversas de vulnerabilidade social; e (2) a 

construção de conhecimento a partir do diálogo entre os diferentes saberes.  

Com atuação em Belo Horizonte e região metropolitana, Conceição do Mato Dentro, Dom 

Joaquim, Serra da Canastra e outras cidades no estado de Minas Gerais, contando também com o 

apoio da Educação a Distância, o Programa Polos de Cidadania se volta para a emancipação e o 

fortalecimento de redes de proteção e promoção de direitos humanos e de autonomias individuais, 

coletivas e políticas de pessoas e comunidades com histórico de exclusão e em situação de 

vulnerabilidade social. Dentre elas, estão pessoas e comunidades com histórico de violações de 

direitos promovidas por empresas e pelo Estado, moradores de vilas e favelas, associações e 

cooperativas de trabalhadores, cidadãos em situação de rua, crianças e adolescentes em condição de 

vulnerabilidade social e, no caso de Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim, aqueles afetados 

pelo empreendimento minerário Minas-Rio. 

Para a execução de suas ações, o Programa Polos de Cidadania utiliza como eixos norteadores 

as metodologias da Pesquisa-Ação e do Teatro Popular de Rua. Tais metodologias são 

qualitativamente diferenciadas e fundamentam-se no relacionamento permanente entre 

investigações e atuação social, com entrecruzamento e retroalimentação de seus processos e 

resultados.  

A característica marcante, presente nas metodologias empregadas pelo Polos, é o 

envolvimento ativo da própria comunidade por meio de uma atuação horizontal e emancipadora, 

com o objetivo de reduzir os índices de desigualdade e vulnerabilidade sociais, bem como fortalecer 

a cidadania e a autonomia dos sujeitos de direitos, tanto individuais quanto coletivos, envolvidos 

nesse processo. 
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4 - APRESENTAÇÃO PROGRAMA POLOS DE CIDADANIA - 

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG 

 

A atuação do Programa Polos de Cidadania no município de Conceição do Mato Dentro 

iniciou-se a partir de um convite feito pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais – 

CIMOS, do Ministério Público de Minas Gerais e pela Promotoria de Justiça da Comarca de 

Conceição do Mato Dentro, tendo como metas criar, acompanhar e orientar ações comunitárias 

focadas em educação, proteção e efetivação dos direitos humanos, bem como fortalecer as redes 

locais que busquem a valorização da cidadania nas suas múltiplas formas de expressão.  

Com atuação desde julho de 2015 no município de Conceição do Mato Dentro e seus distritos, 

o trabalho do Programa Polos de Cidadania se dá por meio de ações extensionistas e de pesquisa 

nos diversos cenários dos conflitos socioambientais na região, com foco nas pessoas e comunidades 

afetadas pelo empreendimento minerário Minas-Rio, bem como na organização e mobilização 

popular e ainda, por meio de orientações sociojurídicas aos cidadãos da região e aos seus 

respectivos grupos familiares sobre temas diversos, especialmente aqueles relacionados à 

regularização fundiária e servidão minerária, realizando o encaminhamento de casos para o serviço 

de atendimento ao cidadão (públicos e privados), aos órgãos competentes e entidades parceiras, 

quando necessário.    

Outra frente de trabalho desenvolvida no município é o fortalecimento e a ampliação da rede 

de proteção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens (formais, institucionais ou não), 

objetivando especialmente o desenvolvimento de ações que valorizem o protagonismo infanto-

juvenil e suas autonomias, tendo como eixo complementar o fomento a projetos locais em 

diferentes áreas do conhecimento, como educação, esporte e lazer, cultura, social, meio ambiente, 

infância e juventude, direitos humanos, dentre outras. 

O Programa Polos de Cidadania nunca teve o propósito (e nunca terá) de substituir os serviços 

públicos, comumente tão fragmentados, desmantelados e atacados no nosso país. Pelo contrário, o 

Polos compreende que tem o dever ético imperativo de valorização dos espaços públicos e comuns 

no município, em parceria e diálogo constante com as redes de saúde, de assistência social, de 

educação, de cultura, de lazer e turismo, dentre outras.  

Em tempos de escassez de recursos financeiros para a realização de ações sociais diversas, o 

Polos sempre teve clareza acerca do seu papel com o bem comum enquanto Programa de Extensão, 

Ensino e Pesquisa vinculado a uma das melhores e mais prestigiadas Universidades Públicas 

Federais do país, assim como dos objetivos e metas acordadas, do tempo de vigência do projeto 
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junto às comunidades de Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim e, por fim, da importância 

dessas redes de equipamentos e serviços públicos para um efetivo, duradouro e sustentável trabalho 

de efetivação dos direitos humanos na região.  
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5 – APRESENTAÇÃO DO PROGAMA POLOS DE CIDADANIA - 

DOM JOAQUIM 

 

A atuação do Programa Polos de Cidadania no município de Dom Joaquim foi instituída a 

partir de uma reivindicação da comunidade à CIMOS e ao MPMG por meio da Promotoria de 

Justiça da Comarca de Conceição do Mato Dentro. Na ocasião, os moradores de DJ demostraram 

diversas preocupações com os danos e impactos negativos sofridos pelo município frente às 

diversas facetas do conflito socioambiental causado pela atividade minerária na região. Nesse 

sentido, foi construída uma proposta de atuação do Polos no município, tendo como metas criar, 

acompanhar e orientar ações comunitárias focadas em educação, proteção e efetivação de direitos 

humanos, bem como fortalecer as redes locais que busquem a valorização da cidadania nas suas 

múltiplas formas de expressão. 

Com atuação desde agosto de 2017 no município de Dom Joaquim e seus distritos e 

povoados, a abordagem do Programa Polos se dá por meio de intervenções junto aos conflitos 

socioambientais ocorridos na região, com foco nas pessoas e comunidades afetadas pelo 

empreendimento minerário Minas-Rio, atuando na organização e mobilização popular e na 

elaboração e realização de pesquisa-ação com as pessoas e comunidades envolvidas. 

Para além desta abordagem, o Polos-DJ também promove orientação sociojurídica aos 

cidadãos das comunidades e aos seus respectivos grupos familiares sobre temas diversos, 

especialmente aqueles relacionados à regularização fundiária e servidão minerária, realizando o 

encaminhamento de casos para os serviços de atendimento ao cidadão (públicos e privados), órgãos 

competentes e entidades parceiras, quando necessário. 

Uma preocupação e alvo de investimentos constantes da equipe junto às comunidades 

afetadas pelo empreendimento minerário diz respeito ao fortalecimento de redes de proteção dos 

direitos humanos, contando com uma frequente articulação com diversos apoiadores formais e não 

formais, institucionais ou não. 

Outra frente de trabalho desenvolvida no município é o desenvolvimento e ampliação da rede 

de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, objetivando especialmente o 

desenvolvimento de ações que valorizem o protagonismo juvenil e suas autonomias, tendo como 

eixo complementar o fomento a projetos locais em diferentes áreas do conhecimento, como cultura, 

esporte e lazer, social, meio-ambiente, educação, infância e juventude, direitos humanos, dentre 

outras. 
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6 - OBJETIVO 

 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar os 3 (três) anos e 3 (três) meses de atuação do Programa 

Polos e Conceição do Mato Dentro e o período de 1 (um) ano e 3 (três) meses de atuação do 

Programa Polos em Dom Joaquim no que se refere aos 3 (três) eixos de intervenção no território, a 

saber: conflitos socioambientais; direitos das crianças, adolescentes e jovens e o fomento a projetos.   
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7 – MARCOS TEÓRICOS 

 

Os marcos teóricos que norteiam todo o trabalho do Programa Polos de Cidadania serão 

apresentados a seguir. A pesquisa de avaliação utilizou destas referências para construir todo o 

processo de avaliação no território. O diagrama abaixo apresenta os principais conceitos da atuação 

do Polos. 

 

 

 Cidadania 

“(…) se entende como cidadania um processo gradual que se constrói e se realiza a partir da 

organização e da autonomia, seja esta, elemento constitutivo de macro agrupamentos até aos 

próprios indivíduos que os integram. Ainda, cidadania como a democratização de relações para 

sustentação da diversidade. Essa diversidade pode ser étnica, religiosa, de gênero, socioeconômica, 

dentre outros. A cidadania pode ser construída e realizada em espaços domésticos, produtivos e 

político comunitários. Os pressupostos de democratização são: 

a) desocultação das variadas formas de violências; 

b) resgate do ‘princípio de comunidade’; 

c) relações horizontalizadas e coextensivas; 

d) estímulo ao desenvolvimento de competências individuais, interpessoais e coletivas.” (GUSTIN, 

2005). 
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 Subjetividade 

“A subjetividade deve ser entendida como a capacidade de autocompreensão e de responsabilidade 

do indivíduo e que, ao mesmo tempo, demonstre competência criativa que permita a expressão de 

uma personalidade autônoma e crítica.” (GUSTIN, 2005). 

 

 Emancipação 

“Entende-se por emancipação a capacidade de permanente reavaliação das estruturas sociais, 

políticas, culturais e econômicas de seu entorno, com o propósito de ampliação das condições 

jurídico democráticas de sua comunidade e de aprofundamento da organização e do associativismo 

com o objetivo de efetivação das lutas políticas pelas mudanças essenciais na vida dessa sociedade 

para sua inclusão efetiva no contexto social mais abrangente.” (GUSTIN, 2005). 

 

 Reconhecimento 

“Diante da constatação de que a formação da identidade – individual e coletiva – é um processo de 

inter-relação subjetiva de luta pelo mútuo reconhecimento, o Polos deve atuar para o fortalecimento 

de contextos de reconhecimento que aspirem à estima ética, ao respeito moral e jurídico e à 

responsabilidade política.” (NICÁCIO, 2011. p.71). 
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8 -METODOLOGIA DA PESQUISA AVALIATIVA  

 

O Programa Polos de Cidadania utiliza a metodologia da Pesquisa-Ação no desenvolvimento de suas 

pesquisas, ações e intervenções em CMD e DJ. Nessa perspectiva metodológica, o processo avaliativo das 

ações, intervenções e pesquisas realizadas ao longo do período de atuação são uma parte importante e 

indispensável desta escolha metodológica. A avaliação realizada pelo Polos, em conjunto com grupos, 

coletivos, entidades, instituições e órgãos públicos de CMD e DJ é de fundamental importância para que 

possamos compreender os avanços e limitações das temáticas trabalhadas, construir novas ações, 

intervenções e pesquisas, bem como entender os efeitos/potencialidades/entraves das propostas hora já 

realizadas.  

Para a realização do trabalho nas cidades de Conceição do Mato 

Dentro e Dom Joaquim, o Programa Polos de Cidadania, como dito, 

utilizou, enquanto sua metodologia central de trabalho, a Pesquisa-

ação. Segundo Thiollent: “A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa 

social que é concebida e realizada em estreita associação com uma 

ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação da 

realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e 

participativo. (THIOLLENT,1985, p.14). 

 

Essa escolha é justificada devido ao potencial de democratização do saber, da transferência, 

partilha e construção de novas tecnologias sociais, juntamente com os setores populares, por meio 

do desenvolvimento de ações.  

Assim, desde julho de 2015, o Programa Polos de Cidadania realiza um trabalho contínuo de 

imersão na realidade e nos problemas de Conceição do Mato Dentro e, mais recentemente, em Dom 

Joaquim. O foco dos trabalhos foram as questões envolvendo crianças e adolescentes e os conflitos 

socioambientais, sistematizando conhecimentos, informações e dados, com o propósito entender as 

demandas da realidade local e construir conhecimentos ampliados sobre o território, intervenções e 

ações.  

Assim, enquanto estratégia metodológica desta pesquisa avaliativa, foi necessário a produção 

de um mapeamento dos principais grupos/coletivos/entidades/instituições/órgãos públicos/atores sociais 

que desenvolvem trabalhos envolvendo as temáticas trabalhadas pelo Polos na região.  

A pesquisa-ação exige um vínculo entre os pesquisadores e as pessoas envolvidas em uma 

realidade/contexto. A participação dos pesquisadores, em sua atuação e prática, é construída dentro 

de um processo de aproximação dos problemas sociais a serem enfrentados, bem como dos 

envolvidos diretamente. Esse período de aproximação exigiu uma série de cuidados para que 

fossem estabelecidos vínculos de empatia e reciprocidade por parte das pessoas e grupos implicados 
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com as questões a serem trabalhadas ao longo da atuação do Polos na região. Não se trata de um 

simples levantamento de dados, telefones e endereços. Nesta perspectiva, diz Thiollent: 

 

“... é necessário definir com precisão, qual ação, quais agentes, 

seus objetivos e obstáculos, qual exigência de conhecimento a ser 

produzido em função dos problemas encontrados na ação ou entre os 

atores da situação.” (THIOLLENT, 1985, p.16).   

 

Nesse momento, faz-se necessário definirmos o entendimento sobre o que seria uma ação, no 

contexto de Pesquisa-Ação, e a forma de conduzir uma investigação/intervenção que tenha na sua 

proposta uma ação orientada em objetivos a serem alçados, na busca por transformações sociais. As 

ações do Polos, nesse contexto, se tornam fonte primária de construção de conhecimento. O Plano 

de Atividades estabelecido pelo Programa Polos de Cidadania em CMD e DJ, os marcos teóricos, as 

especificidades de cada território, balizaram todo o trabalho desenvolvido na região. 

Por sua vez, participação é entendida como sendo o envolvimento dos pesquisadores e os 

destinatários da pesquisa. A questão da reciprocidade se faz importante nesse contexto, pois as 

pessoas envolvidas na pesquisa avaliativa são consideradas sujeitos ativos que contribuem para o 

processo de construção do conhecimento, da intervenção e da transformação da realidade em que 

estão inseridas. Ao contrário das pesquisas clássicas, a pesquisa-ação não reconhece os participantes 

enquanto meros objetos de pesquisa. Essa relação é priorizada na construção desta pesquisa 

avaliativa.  

Assim sendo, a pesquisa-ação é uma metodologia de investigação composta por um conjunto 

de procedimentos técnicos, metodológicos e operativos necessários para construção de 

conhecimento sobre um aspecto da realidade com o objetivo de transformá-la por meio de uma 

construção coletiva.  

Nesse sentido, a população, grupo ou coletivo formal ou informal que está de frente a um 

problema ou conflito social se torna um agente ativo na construção do conhecimento. Não é 

diferente na pesquisa de avaliação em questão, uma vez que a investigação por meio da pesquisa-

ação necessita da corresponsabilidade e implicação de todos os participantes nos processos. Esse 

giro relacional entre pesquisador e destinatários da pesquisa possibilita que os envolvidos adquiram 

conhecimentos que possam ser relevantes para o enfrentamento de um dado problema ou realidade.   

A pesquisa-ação gera um processo de deslocamento de lugar das pessoas envolvidas, uma vez 

que essa perspectiva produz conhecimentos próprios de uma realidade, já que as ações de 

organização, de mobilização, sensibilização e as construções coletivas com os participantes, em si, 

já são importantes fontes de ressignificação de um dado contexto ou problema. Os participantes da 
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pesquisa gradativamente passam a adquirir maior domínio e compreensão sobre os processos de 

precarização, vulnerabilidade e exclusão sociais, aos quais estão submetidos. Essa percepção é 

fundamental para que os mesmos possam romper com as relações e estruturas de poder que tanto os 

oprimem.  

Um ponto especialmente importante dentro da metodologia da Pesquisa-ação é o processo de 

avaliação com as grupos/coletivo/entidades/instituições/órgãos públicos que participaram na construção 

de alguma ação, intervenção e/ou pesquisa realizada em conjunto com o Polos na região. A 

avaliação é de suma importância para o processo de balanço crítico e fundamental para o processo 

de retroalimentação das perspectivas, modelos, pesquisas, saberes e conhecimentos construídos ao 

longo das atuações em CMD e DJ. Na etapa avaliativa, as impressões, experiências, sentimentos, 

transformações sociais e  emoções  são trabalhados com o objetivo de compreender as 

potencialidade e as limitações surgidas ao longo das diversas ações, intervenções e/ou pesquisas 

desenvolvidas em CMD e DJ pelo Polos. 

A partir deste momento, será apresentada uma descrição das etapas de construção e realização 

da Pesquisa de Avaliação do Polos em Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim.    

 

Etapa 1 – Construção do método e dos instrumentos da Pesquisa de Avaliação do Programa 

Polos no território   

 Definição do método de pesquisa: Survey
1
 e Rodas de Conversa

2
; 

                                                
1
 Survey: ... a pesquisa de survey implica a coleção de dados (...) em um número de unidades e geralmente 

em uma única conjuntura de tempo, com uma visão para coletar sistematicamente um conjunto de dados 
quantificáveis no que diz respeito a um número de variáveis que são então examinadas para discernir 
padrões de associação.1 ... (Bryman, 1989, p. 104)  

 
2 
Roda de Conversa: Segundo as pesquisadoras Adriana Ferro Moura Maria Glória Lima, “a roda de conversa 

é, no âmbito da pesquisa narrativa, uma forma de produzir dados em que o pesquisador se insere como 
sujeito da pesquisa pela participação na conversa e, ao mesmo tempo, produz dados para discussão. É, na 
verdade, um instrumento que permite a partilha de experiências e o desenvolvimento de reflexões sobre as 
práticas educativas dos sujeitos, em um processo mediado pela interação com os pares, através de diálogos 
internos e no silêncio observador e reflexivo.” (MOURA, LIMA, 2014). Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/view/18338/11399>. Acesso em: 24 out. 2018. Esta 
metodologia de trabalho não foi escolhida aleatoriamente, posto que, no decorrer do planejamento, das ações 
e intervenções da equipe do Programa Polos no território, nos depararmos com atores sociais diversos, 
alguns com características e necessidades específicas, como a dificuldade de lidar com a leitura e/ou a 
escrita, bem como a dificuldade de compreensão de documentos diversos. Nesse sentido, para que a 
pesquisa avaliativa não perdesse seu caráter científico, as Rodas de Conversa possibilitaram o 
compartilhamento de experiências e a produção de dados relevantes que se enquadram como qualitativos, 
mas que não perdem sua legitimidade na construção e busca pelo conhecimento científico. Entendemos que 
essa escolha metodológica foi adequada ao processo de compreensão, exploração e intervenções do 
Programa Polos junto ao objeto de estudo, haja vista a necessidade de fomentar a autocompreensão dos 
indivíduos, famílias e comunidades como parte das pesquisas e ações realizadas junto aos problemas sociais 
enfrentados.  
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 Construção do questionário da pesquisa avaliativa. O questionário foi construído com base em 3 

(três) eixos, a saber: perfil socioeconômico do participante; avaliação das equipes do Programa 

Polos e avaliação das ações do Programa Polos em relação aos seus objetivos e marcos teóricos;   

 Construção do roteiro das Rodas de Conversa. 

 

Etapa 2 – Definição dos grupos/coletivo/entidades/instituições/órgãos públicos participantes 

da Pesquisa de Avaliação 

 Definição dos grupos que iriam participar das avaliações de acordo com as três grandes frentes 

de atuação do Programa Polos no território, a saber; Conflitos Socioambientais, Direitos das 

Crianças e Adolescentes e Fomentos a Projetos; 

 Definição dos locais e datas das reuniões de avaliação; 

 Construção coletiva da agenda de reuniões avaliativas;  

 Construção do Seminário de Avaliação do PROAP. 

 

Etapa 3 – Reuniões de Avaliação e os procedimentos adotados 

 Assinatura da lista de presença; 

 Retomada com o grupo/coletivo/entidade/instituição/órgão público das ações desenvolvidas em 

parceria com o Programa Polos de Cidadania; 

 Apresentação da situação  atual das ações construídas e desenvolvidas; 

 Exposição sobre a finalização do projeto vigente e informe sobre o fim das atividades do projeto 

no dia 30 de novembro de 2018; 

 Debate avaliativo sobre as ações/intervenções/pesquisas realizadas em conjunto com os 

grupo/coletivo/entidade/instituição/órgão público participante por meio da Roda de Conversa; 

 Aplicação dos questionários (ver Apêndice I e Apêndice II deste relatório) e esclarecimento do 

seu caráter anônimo e sigiloso. Vale ressaltar que os questionários não foram aplicados em todas as 

reuniões de avaliação. A utilização deste instrumento foi definida de acordo com as características 

dos grupos/coletivos/entidades/instituições/órgãos públicos presentes em cada uma das reuniões de 

avaliação. A escolha pela utilização ou não dos questionários de avaliação levou em consideração as 

características específicas dos grupos e a preocupação da equipe em não causar constrangimentos e 

desconfianças, tendo em vista que algumas das pessoas participantes das reuniões possuem 

dificuldades com a leitura e/ou a escrita, bem como dificuldades de compreensão e receio de 

assinaturas de documentos diversos, o que justifica a ausência de listas de presença como forma de 

registro de algumas dessas reuniões; 
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 Depósito dos questionários preenchidos em uma urna, cujo objetivo foi o de garantir o 

anonimato e a imparcialidade na análise dos dados. 

Destaca-se que, nas reuniões de avaliação, os estagiários do Programa Polos foram os responsáveis 

pela aplicação dos questionários. Essa medida foi estabelecida com o objetivo de deixar os 

participantes mais à vontade para expressarem suas reais opiniões e evitar o direcionamento das 

respostas. 

 

Etapa 4: Organização e sistematização dos dados coletados 

 Tabulação dos dados do questionário; 

 Confecção e organização dos registros relativos às Rodas de Conversa (relatórios, listas de 

presença e fotos);  

 Sistematização dos dados quantitativos por território,a saber: CMD e DJ; 

 Sistematização dos dados qualitativos registrados pela equipe;  

 Confecção dos gráficos relativos aos dados quantitativos; 

  Construção do Relatório Preliminar da avaliação, o qual respaldou a apresentação do Programa 

Polos de Cidadania durante a Roda de Conversa realizada no Seminário de Avaliação do PROAP 

(ver Apêndice III – Slides de apresentação dos resultados preliminares  do processo avaliativo do 

Programa Polos em CMD e DJ). 

 

Etapa 5: Apresentação dos resultados e publicidade da avaliação  

 Apresentação pública dos resultados preliminares da pesquisa avaliativa do Programa Polos no 

Seminário de Avaliação do PROAP; 

 Sistematização dos dados, relatos e encaminhamentos do Seminário de Avaliação do PROAP;   

 Sistematização dos dados e construção do presente relatório “Pesquisa de avaliação das 

atividades do Programa Polos de Cidadania em Conceição do Mato Dentro e Dom 

Joaquim/MG”; 

 Organização e arquivamento dos relatórios internos referentes às reuniões de avaliação; listas de 

presença; fotos e questionários aplicados;  

 Publicização do presente relatório, denominado “Pesquisa de avaliação das atividades do 

Programa Polos de Cidadania em Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim/MG” no 

website: www.controletransparente.com.br; 

 Juntada do presente relatório aos autos da Ação Civil Pública nº 01750903968-4. 
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Etapa 6: Encaminhamentos construídos pelo Programa Polos de Cidadania em conjunto com 

os grupos/coletivos/entidades/instituições/órgãos públicos durante a  Pesquisa Avaliativa do 

Programa Polos no território 

 Dar andamento aos encaminhamentos da avaliação, os quais serão apresentados junto aos 

resultados obtidos e na conclusão deste relatório. 

 



 
 

 

 

9 – RESULTADOS QUANTITATIVOS DA PESQUISA DE 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POLOS DE CIDADANIA-CMD 

 

Em CMD foram aplicados um total de 108 (cento e oito) questionários, em 20 (vinte) reuniões de 

avaliação realizadas com os grupos/coletivos/entidades/instituições/órgãos públicos do município durante 

a realização da Pesquisa de Avaliação do Programa Polos-CMD. Abaixo, segue a apresentação dos 

resultados obtidos. 

 

a. Resultado quantitativo da pesquisa avaliativa no que se refere ao perfil socioeconômico dos 

participantes em CMD: 

1. Sexo: 

Resposta Respostas Ratio 

 Feminino. 
 

69 64,5 % 

 Masculino. 
 

38 35,5 % 

 

2. Faixa Etária: 

Resposta Respostas Ratio 

 00 - 11 anos. 
 

5 4,6 % 

 12 - 18 anos. 
 

22 20,4 % 

 19 -24 anos. 
 

8 7,4 % 

 25 - 29 anos. 
 

10 9,3 % 

 30 -39 anos. 
 

22 20,4 % 

 40 - 49 anos. 
 

22 20,4 % 

 50 - 59 anos. 
 

13 12,0 % 

 60 - 69 anos. 
 

5 4,6 % 

 Mais de 70 anos. 
 

1 0,9 % 
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3. Nasceu em Conceição do Mato Dentro? 

Resposta Respostas Ratio 

 Sim. 
 

71 65,7 % 

 Não. 
 

37 34,3 % 

 

4. Você mora em Conceição do Mato Dentro? 

Resposta Respostas Ratio 

 Sim. 
 

92 85,2 % 

 Não. 
 

16 14,8 % 

 

5. Há quanto tempo você mora em Conceição do Mato Dentro? 

Resposta Respostas Ratio 

 Há menos de 1 ano. 
 

3 3,2 % 

 De 1 ano a 5 anos. 
 

9 9,7 % 

 De 6 anos a 10 anos. 
 

8 8,6 % 

 De 11 anos a 15 anos. 
 

20 21,5 % 

 Mais de 15 anos. 
 

53 57,0 % 
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6. Onde você mora em Conceição do Mato Dentro? 

Resposta Respostas Ratio 

 Sede. 
 

45 44,6 % 

 Brejaúba. 
 

2 2,0 % 

 Córregos. 
 

1 1,0 % 

 Costa Sena. 
 

15 14,9 % 

 Itacolomi. 
 

6 5,9 % 

 Ouro Fino do Mato Dentro. 
 

10 9,9 % 

 São Sebastião do Bom Sucesso. 
 

0 0 % 

 Santo Antônio do Cruzeiro. 
 

1 1,0 % 

 Santo Antônio do Norte - Tapera. 
 

2 2,0 % 

 Senhora do Socorro. 
 

2 2,0 % 

 Tabuleiro do Mato Dentro. 
 

13 12,9 % 

 Não se aplica. 
 

4 4,0 % 
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7. Qual o seu nível de escolaridade? 

Resposta Respostas Ratio 

 Não alfabetizado. 
 

2 1,9 % 

 Ensino Fundamental incompleto. 
 

23 21,7 % 

 Ensino Fundamental completo. 
 

4 3,8 % 

 Ensino Médio incompleto. 
 

12 11,3 % 

 Ensino Médio completo. 
 

21 19,8 % 

 Curso Técnico/Profissionalizante incompleto. 
 

1 0,9 % 

 Curso Técnico/Profissionalizante completo. 
 

5 4,7 % 

 Ensino Superior incompleto. 
 

5 4,7 % 

 Ensino Superior completo. 
 

15 14,2 % 

 Pós Graduação incompleta. 
 

2 1,9 % 

 Pós Graduação completa. 
 

15 14,2 % 

 Outra... 
 

1 0,9 % 

 

8. Com qual grupo étnico-racial dos listados abaixo você se identifica? 

Resposta Respostas Ratio 

 População amarela. 
 

9 8,5 % 

 População branca. 
 

27 25,5 % 

 População indígena. 
 

5 4,7 % 

 População negra-parda. 
 

59 55,7 % 

 Não declarado. 
 

6 5,7 % 
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9. Qual a sua condição de trabalho/emprego? 

Resposta Respostas Ratio 

 Assalariado(a) com Carteira de Trabalho assinada. 
 

5 4,8 % 

 Assalariado(a) sem Carteira de Trabalho assinada. 
 

8 7,6 % 

 Desempregado(a). 
 

6 5,7 % 

 Servidor(a) / Funcionári(a) Público(a). 
 

26 24,8 % 

 Estagiários(a). 
 

2 1,9 % 

 Estudante. 
 

20 19,0 % 

 Do Lar. 
 

4 3,8 % 

 Autônomo(a). 
 

17 16,2 % 

 Bicos / Freelancer. 
 

4 3,8 % 

 Pensionista. 
 

1 1,0 % 

 Aposentado(a) . 
 

11 10,5 % 

 Outra... 
 

3 2,9 % 

 

 

 Profissional Liberal 

 Voluntário em 3 Concelhos e Grupo Escoteiro 
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 Trabalhador Rural 

10. Qual a sua renda mensal? 

Resposta Respostas Ratio 

 Até 01 salário mínimo. 
 

25 24,0 % 

 De 01 a 02 salários mínimos. 
 

20 19,2 % 

 De 03 a 04 salários mínimos. 
 

18 17,3 % 

 De 05 a 06 salários mínimos. 
 

4 3,8 % 

 De 07 a 08 salários mínimos. 
 

2 1,9 % 

 De 09 a 10 salários mínimos. 
 

0 0 % 

 Mais de 10 salários mínimos. 
 

2 1,9 % 

 Não sei/ não quero responder. 
 

33 31,7 % 

 

11. Você recebe algum benefício e/ou apoio institucional? 

Resposta Respostas Ratio 

 Bolsa Família. 
 

22 23,9 % 

 Benefício de Prestação Continuada. 
 

0 0 % 

 Cesta Básica. 
 

0 0 % 

 Auxílio-moradia. 
 

0 0 % 

 Plano de Saúde. 
 

8 8,7 % 

 Planos Previdenciários. 
 

4 4,3 % 

 Ajuda Financeira. 
 

2 2,2 % 

 Benefício(s) previdenciários. 
 

4 4,3 % 

 Outros... 
 

17 18,5 % 
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 (2x) Não recebe 

 Nenhum 

 (3x) Nenhum 

 (2x) Não Recebo 

 Não se Aplica 

 (2x) Não 

 (3x) Não Recebo nenhum 

 Nada  (nenhum) 

 (2x) Não recebo 
 

 

b. Resultado quantitativo da pesquisa avaliativa no que tange à atuação da equipe do 

Programa Polos-CMD:   

12. Por favor, avalie a sua experiência com a equipe do Programa Polos de Cidadania no município de 

Conceição do Mato Dentro.  

  Ruim 
  Razoável 

  Bom 
  Muito Bom 

  Ótimo 
 

Relacionamento com a equipe. 0 3 (2,8 %) 16 (15,1 %) 18 (17,0 %) 69 (65,1 %) 

Disponibilidade da equipe. 1 (0,9 %) 0 16 (15,1 %) 28 (26,4 %) 59 (55,7 %) 

Atenção da equipe. 0 2 (1,9 %) 12 (11,3 %) 17 (16,0 %) 72 (67,9 %) 

Celeridade da equipe. 0 1 (0,9 %) 14 (13,2 %) 24 (22,6 %) 59 (55,7 %) 
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13. Avalie a dinâmica de trabalho do Programa Polos de Cidadania no município de Conceição do Mato 

Dentro. 

  Ruim 
  Razoável 

  Bom 
  Muito Bom 

  Ótimo 
 

Acolhimento das demandas.  1 (1,0 %) 4 (3,8 %) 18 (17,1 %) 30 (28,6 %) 51 (48,6 %) 

Capacidade de resposta. 0 2 (1,9 %) 24 (22,9 %) 19 (18,1 %) 56 (53,3 %) 

Inserção nas redes locais. 0 1 (1,0 %) 18 (17,1 %) 31 (29,5 %) 46 (43,8 %) 

Organização e mobilização popular. 0 2 (1,9 %) 18 (17,1 %) 34 (32,4 %) 47 (44,8 %) 

Capacitação e formação. 0 2 (1,9 %) 13 (12,4 %) 30 (28,6 %) 51 (48,6 %) 

 

 

c. Resultado quantitativo da pesquisa avaliativa do Polos-CMD em relação  ao alcance dos 

objetivos e norteados pelos marcos teóricos estabelecidos no Plano de Atividades;   

14. Depois que o Programa Polos de Cidadania passou a atuar no município Conceição do Mato Dentro, você 

observou avanços no sistema de acesso à justiça? 

Resposta Respostas Ratio 

 Muitos avanços. 
 

33 31,7 % 

 Houve avanços. 
 

48 46,2 % 

 Poucos avanços. 
 

4 3,8 % 

 Não houve avanços. 
 

1 1,0 % 

 Não sei responder. 
 

18 17,3 % 

 

15. A atuação do Programa Polos de Cidadania no município de Conceição do Mato Dentro ajudou na 

organização e mobilização de grupos, coletivos e comunidades em situação de vulnerabilidade social? 

Resposta Respostas Ratio 

 Ajudou muito. 
 

58 55,2 % 

 Ajudou. 
 

38 36,2 % 
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 Ajudou pouco. 
 

1 1,0 % 

 Não ajudou. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

8 7,6 % 

 

16. O Programa Polos de Cidadania contribuiu para visibilizar as demandas dos coletivos, grupos e/ou 

comunidades vulneráveis? 

Resposta Respostas Ratio 

 Contribuiu muito. 
 

47 45,2 % 

 Contribuiu. 
 

47 45,2 % 

 Contribuiu pouco. 
 

2 1,9 % 

 Não contribuiu. 
 

1 1,0 % 

 Não sei responder. 
 

7 6,7 % 

 

17. O Programa Polos de Cidadania contribuiu para sistematizar as demandas dos coletivos, grupos e/ou 

comunidades vulneráveis? 

Resposta Respostas Ratio 

 Contribuiu muito. 
 

40 38,5 % 

 Contribuiu. 
 

54 51,9 % 

 Contribuiu pouco. 
 

1 1,0 % 

 Não contribuiu. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

9 8,7 % 
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18. Você considera que o Programa Polos de Cidadania fomentou o protagonismo de crianças, adolescentes e 

jovens no município de Conceição do Mato Dentro e seus distritos? 

Resposta Respostas Ratio 

 Fomentou muito. 
 

50 49,0 % 

 Fomentou. 
 

41 40,2 % 

 Fomentou pouco. 
 

1 1,0 % 

 Não fomentou. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

10 9,8 % 

 

19. Você considera que o Programa Polos de Cidadania ajudou no fortalecimento das identidades dos grupos, 

coletivos e comunidades com os quais ele atuou no município de Conceição Mato Dentro? 

Resposta Respostas Ratio 

 Ajudou muito. 
 

50 48,5 % 

 Ajudou. 
 

41 39,8 % 

 Ajudou pouco. 
 

2 1,9 % 

 Não ajudou. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

10 9,7 % 
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20. Você considera que o Programa Polos de Cidadania contribuiu com avanços no que tange ao 

desenvolvimento da capacidade de autocompreensão e de responsabilidade dos indivíduos em relação a si 

mesmos, seu grupo, coletivo e/ou comunidade na cidade de Conceição do Mato Dentro e seus distritos? 

Resposta Respostas Ratio 

 Contribuiu Muito. 
 

49 47,6 % 

 Contribuiu. 
 

39 37,9 % 

 Contribuiu Pouco 
 

1 1,0 % 

 Não contribuiu. 
 

1 1,0 % 

 Não sei responder. 
 

13 12,6 % 

 

21. Você considera que o Programa Polos de Cidadania contribuiu para o processo de emancipação de grupos, 

coletivos e/ou comunidades com os quais atuou no município de Conceição do Mato Dentro? 

Resposta Respostas Ratio 

 Contribuiu muito. 
 

41 40,2 % 

 Contribuiu. 
 

48 47,1 % 

 Contribuiu pouco. 
 

1 1,0 % 

 Não contribuiu. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

12 11,8 % 

 

22. Depois que o Programa Polos de Cidadania passou a atuar em Conceição do Mato Dentro, você conseguiu 

observar avanços no que tange ao fortalecimento da cidadania na região? 

Resposta Respostas Ratio 

 Muitos avanços. 
 

43 42,6 % 

 Houve avanços. 
 

48 47,5 % 

 Poucos avanços. 
 

3 3,0 % 

 Não houve avanços. 
 

0 0 % 
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 Não sei responder. 
 

7 6,9 % 

 

23. No que tange à efetivação dos direitos humanos em Conceição do Mato Dentro, você observou avanços 

depois da atuação do Programa Polos de Cidadania na região? 

Resposta Respostas Ratio 

 Muitos avanços. 
 

42 42 % 

 Houve avanços. 
 

48 48 % 

 Poucos avanços. 
 

2 2 % 

 Não houve avanços. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

8 10 % 
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10– RESULTADOS QUANTITATIVOS DA PESQUISA DE 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POLOS-DJ 

 

Em Dom Joaquim, foram aplicados um total de 33 (trinta e três) questionários durante as 7 (sete) 

reuniões de avaliação realizadas com os grupos/coletivos/entidades/instriuições/órgãos públicos do 

município. Abaixo, segue a apresentação dos resultados. 

 

a. Resultado quantitativo da pesquisa avaliativa no que se refere ao perfil socioeconômico dos 

participantes em DJ: 

1. Sexo: 

Resposta Respostas Ratio 

 Feminino. 
 

24 72,7 % 

 Masculino. 
 

9 27,3 % 

 

2. Faixa Etária: 

Resposta Respostas Ratio 

 00 - 11 anos. 
 

0 0 % 

 12 - 18 anos. 
 

3 9,1 % 

 19 -24 anos. 
 

2 6,1 % 

 25 - 29 anos. 
 

4 12,1 % 

 30 -39 anos. 
 

13 39,4 % 

 40 - 49 anos. 
 

7 21,2 % 

 50 - 59 anos. 
 

4 12,1 % 

 60 - 69 anos. 
 

0 0 % 

 Mais de 70 anos. 
 

0 0 % 
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3. Nasceu em Dom Joaquim? 

Resposta Respostas Ratio 

 Sim. 
 

23 69,7 % 

 Não. 
 

10 30,3 % 

 

4. Você mora em Dom Joaquim? 

Resposta Respostas Ratio 

 Sim. 
 

31 93,9 % 

 Não. 
 

2 6,1 % 

 

5. Há quanto tempo você mora em Dom Joaquim? 

Resposta Respostas Ratio 

 Há menos de 1 ano. 
 

0 0 % 

 De 1 ano a 5 anos. 
 

0 0 % 

 De 6 anos a 10 anos. 
 

0 0 % 

 De 11 anos a 15 anos. 
 

4 12,1 % 

 Mais de 15 anos. 
 

29 87,9 % 
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6. Onde você mora em Dom Joaquim? 

Resposta Respostas Ratio 

 Sede. 
 

27 81,8 % 

 Gororós 
 

0 0 % 

 Povoado de São José da Ilha. 
 

5 15,2 % 

 Não se aplica. 
 

1 3,0 % 

 

7. Qual o seu nível de escolaridade? 

Resposta Respostas Ratio 

 Não alfabetizado. 
 

0 0 % 

 Ensino Fundamental incompleto. 
 

3 9,1 % 

 Ensino Fundamental completo. 
 

2 6,1 % 

 Ensino Médio incompleto. 
 

3 9,1 % 

 Ensino Médio completo. 
 

5 15,2 % 

 Curso Técnico/Profissionalizante incompleto. 
 

0 0 % 

 Curso Técnico/Profissionalizante completo. 
 

1 3,0 % 

 Ensino Superior incompleto. 
 

5 15,2 % 

 Ensino Superior completo. 
 

5 15,2 % 

 Pós Graduação incompleta. 
 

0 0 % 

 Pós Graduação completa. 
 

9 27,3 % 

 Outra... 
 

0 0 % 
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8. Com qual grupo étnico-racial dos listados abaixo você se identifica? 

Resposta Respostas Ratio 

 População amarela. 
 

3 9,1 % 

 População branca. 
 

4 12,1 % 

 População indígena. 
 

0 0 % 

 População negra-parda. 
 

25 75,8 % 

 Não declarado. 
 

1 3,0 % 

 

9. Qual a sua condição de trabalho/emprego? 

Resposta Respostas Ratio 

 Assalariado(a) com Carteira de Trabalho assinada. 
 

2 5,9 % 

 Assalariado(a) sem Carteira de Trabalho assinada. 
 

5 14,7 % 

 Desempregado(a). 
 

3 8,8 % 

 Servidor(a) / Funcionári(a) Público(a). 
 

17 50 % 

 Estagiários(a). 
 

0 0 % 

 Estudante. 
 

2 5,9 % 

 Do Lar. 
 

0 0 % 
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 Autônomo(a). 
 

2 5,9 % 

 Bicos / Freelancer. 
 

2 5,9 % 

 Pensionista. 
 

1 2,9 % 

 Aposentado(a) . 
 

1 2,9 % 

 Outra... 
 

0 0 % 

 

 

10. Qual a sua renda mensal? 

Resposta Respostas Ratio 

 Até 01 salário mínimo. 
 

10 30,3 % 

 De 01 a 02 salários mínimos. 
 

4 12,1 % 

 De 03 a 04 salários mínimos. 
 

8 24,2 % 

 De 05 a 06 salários mínimos. 
 

2 6,1 % 

 De 07 a 08 salários mínimos. 
 

2 6,1 % 

 De 09 a 10 salários mínimos. 
 

0 0 % 

 Mais de 10 salários mínimos. 
 

0 0 % 

 Não sei/ não quero responder. 
 

7 21,2 % 
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11. Você recebe algum benefício e/ou apoio institucional? 

Resposta Respostas Ratio 

 Bolsa Família. 
 

4 11,8 % 

 Benefício de Prestação Continuada. 
 

0 0 % 

 Cesta Básica. 
 

0 0 % 

 Auxílio-moradia. 
 

0 0 % 

 Plano de Saúde. 
 

0 0 % 

 Planos Previdenciários. 
 

4 11,8 % 

 Ajuda Financeira. 
 

0 0 % 

 Benefício(s) previdenciários. 
 

1 2,9 % 

 Outros... 
 

24 70,6 % 
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 (24x) Nenhum 
 
 
 
 

 

b. Resultado quantitativo da pesquisa avaliativa no que tange à atuação da equipe do Programa 

Polos-DJ: 
 

12. Por favor, avalie a sua experiência com a equipe do Programa Polos de Cidadania no município de Dom Joaquim.  

  Ruim 
  Razoável 

  Bom 
  Muito Bom 

  Ótimo 
 

Relacionamento com a equipe. 0 0 2 (5,9 %) 4 (11,8 %) 28 (82,4 %) 

Disponibilidade da equipe. 0 0 2 (5,9 %) 4 (11,8 %) 27 (79,4 %) 

Atenção da equipe. 0 0 1 (2,9 %) 4 (11,8 %) 29 (85,3 %) 

Celeridade da equipe. 0 0 3 (8,8 %) 5 (14,7 %) 25 (73,5 %) 

 

13. Avalie a dinâmica de trabalho do Programa Polos de Cidadania no município de Dom Joaquim. 

  Ruim 
  Razoável 

  Bom 
  Muito Bom 

  Ótimo 
 

Acolhimento das demandas.  0 0 1 (3,0 %) 10 (30,3 %) 22 (66,7 %) 

Capacidade de resposta. 0 0 0 10 (30,3 %) 23 (69,7 %) 

Inserção nas redes locais. 0 0 1 (3,0 %) 9 (27,3 %) 22 (66,7 %) 

Organização e mobilização popular. 0 0 2 (6,1 %) 11 (33,3 %) 20 (60,6 %) 

Capacitação e formação. 0 0 2 (6,1 %) 12 (36,4 %) 19 (57,6 %) 
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c. Resultado quantitativo da pesquisa avaliativa do Programa Polos-DJ em relação ao alcance dos 

objetivos e norteados pelos marcos teóricos estabelecidos no Plano de Atividades: 

14. Depois que o Programa Polos de Cidadania passou a atuar no município Dom Joaquim, você observou avanços 

no sistema de acesso à justiça? 

Resposta Respostas Ratio 

 Muitos avanços. 
 

7 20,6 % 

 Houve avanços. 
 

16 47,1 % 

 Poucos avanços. 
 

0 0 % 

 Não houve avanços. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

11 32,4 % 

 

15. A atuação do Programa Polos de Cidadania no município de Dom Joaquim ajudou na organização e mobilização 

de grupos, coletivos e comunidades em situação de vulnerabilidade social? 

Resposta Respostas Ratio 

 Ajudou muito. 
 

23 69,7 % 

 Ajudou. 
 

9 27,3 % 

 Ajudou pouco. 
 

0 0 % 

 Não ajudou. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

1 3,0 % 

 

16. O Programa Polos de Cidadania contribuiu para visibilizar as demandas dos coletivos, grupos e/ou comunidades 

vulneráveis? 

Resposta Respostas Ratio 

 Contribuiu muito. 
 

18 54,5 % 
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 Contribuiu. 
 

12 36,4 % 

 Contribuiu pouco. 
 

0 0 % 

 Não contribuiu. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

3 9,1 % 

 

17. O Programa Polos de Cidadania contribuiu para sistematizar as demandas dos coletivos, grupos e/ou comunidades 

vulneráveis? 

Resposta Respostas Ratio 

 Contribuiu muito. 
 

16 48,5 % 

 Contribuiu. 
 

16 48,5 % 

 Contribuiu pouco. 
 

1 3,0 % 

 Não contribuiu. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

0 0 % 

 

18. Você considera que o Programa Polos de Cidadania fomentou o protagonismo de crianças, adolescentes e jovens 

no município de Dom Joaquim e seus distritos? 

Resposta Respostas Ratio 

 Fomentou muito. 
 

17 51,5 % 

 Fomentou. 
 

14 42,4 % 

 Fomentou pouco. 
 

0 0 % 

 Não fomentou. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

2 6,1 % 
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19. Você considera que o Programa Polos de Cidadania ajudou no fortalecimento das identidades dos grupos, 

coletivos e comunidades com os quais ele atuou no município de Dom Joaquim? 

Resposta Respostas Ratio 

 Ajudou muito. 
 

16 48,5 % 

 Ajudou. 
 

16 48,5 % 

 Ajudou pouco. 
 

0 0 % 

 Não ajudou. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

1 3,0 % 

 

20. Você considera que o Programa Polos de Cidadania contribuiu com avanços no que tange ao desenvolvimento da 

capacidade de autocompreensão e de responsabilidade dos indivíduos em relação a si mesmos, seu grupo, coletivo 

e/ou comunidade na cidade de Dom Joaquim e seus distritos? 

Resposta Respostas Ratio 

 Contribuiu Muito. 
 

16 50 % 

 Contribuiu. 
 

15 46,9 % 

 Contribuiu Pouco 
 

0 0 % 

 Não contribuiu. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

1 3,1 % 
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21. Você considera que o Programa Polos de Cidadania contribuiu para o processo de emancipação de grupos, 

coletivos e/ou comunidades com os quais atuou no município de Dom Joaquim? 

Resposta Respostas Ratio 

 Contribuiu muito. 
 

15 46,9 % 

 Contribuiu. 
 

17 53,1 % 

 Contribuiu pouco. 
 

0 0 % 

 Não contribuiu. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

0 0 % 

 

22. Depois que o Programa Polos de Cidadania passou a atuar em Dom Joaquim, você conseguiu observar avanços 

no que tange ao fortalecimento da cidadania na região? 

Resposta Respostas Ratio 

 Muitos avanços. 
 

16 48,5 % 

 Houve avanços. 
 

16 48,5 % 

 Poucos avanços. 
 

1 3,0 % 

 Não houve avanços. 
 

0 0 % 

 Não sei responder. 
 

0 0 % 

 

23. No que tange à efetivação dos direitos humanos em Dom Joaquim, você observou avanços depois da atuação do 

Programa Polos de Cidadania na região? 

Resposta Respostas Ratio 

 Muitos avanços. 
 

14 42,4 % 

 Houve avanços. 
 

16 48,5 % 

 Poucos avanços. 
 

1 3,0 % 

 Não houve avanços. 
 

0 0 % 
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 Não sei responder. 
 

2 6,1 % 

 



 

 

Pesquisa de avaliação das atividades do Programa Polos de 
Cidadania em Conceição do Mato Dentro/MG 

44 

11 – RESULTADOS QUALITATIVOS DA PESQUISA DE 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POLOS DE CIDADANIA EM 

CMD E DJ 

 

Os resultados qualitativos são de fundamental importância para essa pesquisa avaliativa, uma 

vez que existem limitações dos instrumentos quantitativos de coleta de dados. Muitas vezes, esses 

instrumentos podem ser excludentes quando utilizados em comunidades com histórico e/ou em 

contexto de vulnerabilidade social. Nesse sentido, cabe destacar o esforço do Programa Polos de 

Cidadania em construir uma metodologia que contasse com instrumentos quantitativos, mas que 

valorizasse os relatos, a oralidade, as vivências, as experiências e opiniões das pessoas como ponto 

central de nossa pesquisa avaliativa. Em todas as reuniões de avaliação realizadas, as Rodas de 

Conversa compuseram parte inegociável de nosso método de avaliação. Considerando o volume de 

informação coletadas, a diversidade de assuntos e temáticas trabalhadas e o constante diálogo entre 

as equipes do Polos em CMD e DJ, optamos por apresentar os resultados qualitativos da pesquisa 

avaliativa por eixos de atuação e em tópicos, reunindo e sistematizando os dados, reinvindicações e 

sugestões de encaminhamentos coletados em CMD e DJ conjuntamente. Essa escolha se deve ao 

entendimento de que as avalições qualitativas dizem respeito à atuação do Programa Polos de 

Cidadania na região como um todo.  

 

 Conflitos Socioambientais 

 

1- Destaque e reafirmação da necessidade de continuidade dos trabalhos de coleta, 

sistematização e visibilização de dados que evidenciam as diversas violações de direitos que 

acometem as comunidades atingidas direta ou indiretamente pelo empreendimento minerário 

Minas- da Anglo American na região em suas mais diversas formas de expressão e manifestação; 

2- Necessidade de fortalecimento das diversas comunidades envolvidas em conflitos 

socioambientais na região. Isso se deve à imensa dificuldade de diálogo entre o Poder Público, 

empresa(s) e os grupos e/ou comunidades atingidas e de realização de ações efetivas que visem 

cessar as violações de direitos causadas pelo empreendimento minerário na região; 

3- Importância do trabalho do Programa Polos na busca por reconhecimento e visibilidade 

dos direitos violados por parte dos responsáveis pelos danos socioambientais e a necessidade de se 

pensar formas efetivas de reparação desses danos em sua integralidade; 
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4- Relevância dos trabalhos de compreensão, tradução, sistematização e encaminhamento 

das diversas demandas envolvendo as pessoas e comunidades atingidas pelo empreendimento 

minerário Minas-Rio, tanto  nas cidades como nos distritos e povoados onde o Programa Polos 

atuou; 

5- Reconhecimento da importância do trabalho realizado pelo Programa Polos de Cidadania 

no que se refere à organização e mobilização das pessoas e comunidades envolvidas no conflito 

socioambiental em questão e da necessidade de continuidade destas ações, haja vista o histórico de 

exclusão e opressão desse grupo durante o processo de implantação e operação do empreendimento 

minerário Minas-Rio; 

6- Destaque para a postura coerente do Programa Polos de Cidadania no que se refere às 

críticas realizadas durante o processo de construção e tentativa de implementação da proposta de 

Assistência Técnica que pretende-se desenvolver no território; 

7- Alusão e reconhecimento do trabalho de acolhimento e orientação sociojurídica realizado 

pela equipe do Programa Polos sobre diversos temas; 

8- Afirmações e elogios sobre a importância do trabalho realizado de forma autônoma e 

independente pelo Programa Polos na região;  

9- Foi destacada a importância, a qualidade e o volume dos registros documentais, 

fotográficos e outros confeccionados pela equipe do Programa sobre os conflitos socioambientais na 

região; 

10- Por fim, um ponto bastante presente nas Rodas de Conversa foi a valorização da 

criatividade, do inconformismo, da capacidade inventiva e do discurso crítico das equipes do 

Programa Polos frente aos desafios enfrentados durante sua atuação ligada aos conflitos 

socioambientais na região e à garantia dos direitos humanos e fundamentais das vítimas deste 

processo.  

 

 Direitos das crianças, adolescentes e jovens 

 

1- Importância do trabalho de formação e capacitação de pessoas, grupos e representantes de 

instituições que trabalham com a temática sobre temas relacionados à garantia e efetivação dos 

direitos das crianças, adolescentes e jovens, em parceria com os próprios 

grupos/coletivos/entidades/instituições/órgãos públicos com os quais o Programa Polos atuou no 

território; 
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2- Relevância das ações de mobilização e organização dos diversos atores sociais (formais e 

informais) que trabalham na garantia, efetivação e proteção dos direitos das crianças, adolescentes e 

jovens no território 

3- Necessidade de continuidade das ações de acompanhamento e assessoria aos diversos 

Conselhos Municipais que possuem interseção com a temática;  

4- Indicação e reconhecimento da qualidade dos trabalhos desenvolvidos e elogio ao 

estímulo para uma articulação em rede, bem como à mobilização e à organização dos mais diversos 

atores sociais em torno do tema; 

5- Destaque e alusão  sobre a relevância das ações e intervenções do Programa Polos que 

contribuíram para a construção de políticas públicas participativas e permanentes no município; 

6- Sentimento de perda da qualidade técnica da rede com a finalização das atividades do 

projeto do Programa Polos de Cidadania no território; 

7- Valorização das ações que levam ao reconhecimento e ao engajamento do Poder Público 

sobre a prioridade constitucional da temática, muitas vezes esquecida e negligenciada na região;  

8- Importância do enfrentamento realizado pelo Programa Polos nas comunidades e nas 

mais diversas esferas de poder,  com o objetivo de promover e defender os direitos das crianças, 

adolescentes e jovens na região;  

9- Reconhecimento dos esforços do Programa Polos em enriquecer e qualificar as diversas 

ações desenvolvidas pelos munícipios no enfrentamento das violações de direitos das crianças, 

adolescentes e jovens na região, considerando os inúmeros impactos negativos decorrentes da 

implementação e operação do empreendimento minerário Minas-Rio e que afetam, em grande 

medida, este público específico; 

10- Qualidade no auxílio, na construção e na revisão de peças, instrumentos técnicos, atas, 

resoluções, relatórios, ofícios e outros documentos relativos às ações, articulações, pendências e 

registros gerais sobre as diversas ações desenvolvidas pela rede de proteção,  garantia e efetivação 

dos direitos das crianças, adolescentes e jovens na região. 

   

  Fomento a projetos 

1- Ganhos no que se refere  ao aumento das possibilidades de engajamento das crianças, 

adolescentes e jovens em diversas atividades extracurriculares que não existiam na região;  

2- Destaque para a ampliação dos espaços de formação, capacitação e prática de esportes e 

lazer nos municípios; 

3- Apontamentos para a necessidade de continuidade do fomento a projetos nas áreas 

urbanas dos municípios e seus distritos;  
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4- Destaque e reconhecimento por parte expressiva dos 

grupos/coletivo/entidades/instituições/órgãos públicos no que se refere à relevância da continuidade 

de investimentos em projetos que alcancem áreas em contextos sociais de vulnerabilidade; 

5- Relevância do trabalho de fortalecimento e empoderamento de novas lideranças em CMD 

e DJ; 

6-  Reconhecimento do esforço das equipes em abranger uma diversidade de áreas 

contempladas pelos projetos; 

7- Reconhecimento dos esforços e contribuições do Programa Polos no que se refere ao 

empoderamento e construção de novos espaços e iniciativas que contribuem para o fortalecimento 

dos direitos e da cidadania  na região; 

8- Importância da continuidade da política de financiamento instituída por meio do PROAP; 

9- Necessidade de continuidade de acompanhamento a serem realizados pelas equipes do 

Programa Polos aos grupos e coletivos que executaram projetos na região, objetivando a 

consolidação e a sustentabilidade das iniciativas; 

10- Indicativos sobre a necessidade de descentralizar ainda mais os recursos advindos do 

fomento de projetos; 

11- Apontamentos sobre o prazo reduzido para a realização dos projetos aprovados pelo 

último edital do PROAP em CMD. Essa crítica se acentua em DJ, uma vez que o tempo de 

execução dos projetos foi bastante curto se comparado com outros editais do PROAP.     
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12 – CONCLUSÃO 

Ao fim da exposição dos resultados desta Pesquisa de Avaliação, o Programa Polos de 

Cidadania vem considerar e apresentar algumas reflexões a cerca dos trabalhos desenvolvidos em 

Dom Joaquim e Conceição do Mato Dentro considerando todos os relatos dos atores que 

participaram dos encontros avaliativos, apontamentos estes que convergem para demandas em 

comum. Primeiramente, cabe destacar o caráter regional dos danos, impactos e efeitos colaterais 

nocivos da atividade minerária na região. Percebe-se que ainda existe um cenário significativo de 

situações invisibilizadas de violações de direitos e que afetam as cidades dos entorno do Minas-Rio. 

Durante a atuação do Programa Polos, fomos procurados e demandados por diversos representantes 

de outros municípios da comarca que pediram  esclarecimentos e orientações sobre questões 

percebidas por eles no que se refere aos eixos temáticos de sua atuação e que se relacionam 

diretamente com o espectro de temas e eixos de atuação do Programa Polos em CMD e DJ. 

Na frente dos conflitos socioambientais, é evidente a regionalização dos danos, efeitos e 

impactos negativos causados pela expansão do empreendimento minerário da Anglo American, 

principalmente após o licenciamento de mais uma etapa de expansão do empreendimento, o 

chamado  “Step 3”. Nesse sentido, destacamos os efeitos regionais do Plano de Negociação 

Opcional (PNO) elaborado pela empresa e avalizado pelo Estado no âmbito do Licenciamento 

Ambiental, o qual influenciará diretamente no processo de deslocamento forçado e de reparação dos 

danos das  populações atingidas, já que muitas delas se deslocarão para as cidades vizinhas a 

Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim, o que produzirá impactos diversos nesses munícipios. 

Esses impactos são totalmente desconsiderados pelo Estado, ou seja, no processo de Licenciamento 

Ambiental, bem como pela empresa mineradora, sendo, portanto, invizibilizados, não qualificados e 

não quantificados. 

Nesse sentido, altera-se todo o contexto regional no que tange à dinâmica socioeconômica e 

ambiental, levando-se em conta, quase que exclusivamente, os resultados econômicos deste 

processo sem, contudo, dedicar a atenção necessária à garantia da qualidade de vida das pessoas que 

sofrem e ainda sofrerão mais diretamente os impactos negativos deste megaempreendimento. 

No que se refere à garantia, à efetivação e à proteção dos direitos das crianças, adolescentes e 

jovens, novamente, o Programa Polos conclui que o contexto regional deve ser considerado. 

Durante toda a atuação do Programa, ficou nítida a fragilidade dos municípios da comarca de 

Conceição do Mato Dentro em lidar com os problemas e desafios existentes nesse eixo de atuação. 

Comprovando a dificuldade destes municípios em lidar com a questão relacionada à temática, 
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podemos citar os diversos inquéritos instaurados pelo MPMG, na tentativa de pressionar os atores 

sociais pertencentes a essa rede a se organizarem e efetivarem os direitos previstos na legislação, 

seja por meio de ações efetivas por parte dessa rede, seja por meio da criação e implementação de 

políticas públicas que visem a realização permanente dessas ações. A falta de treinamento, 

capacitação e formação desses grupos se apresenta como um grande entrave para a atuação prática 

dos diversos atores da rede de proteção, garantia e efetivação dos direitos das crianças, adolescentes 

e jovens. Esse ponto foi especialmente abordado e ações nesse sentido foram demandadas durante a 

atuação do Programa Polos na região. 

No que se refere à frente de fomento a projetos, o Programa Polos entende que ainda há a 

necessidade de novos financiamentos, assim como de capacitação dos agentes responsáveis pelas 

propostas bem como a preocupação de formar multiplicadores junto ao público participante. Porém, 

o maior desafio identificado é a dificuldade de promover ações de continuidade do 

acompanhamento dos projetos executados pelo PROAP nas áreas urbanas de CMD, DJ e seus 

respectivos distritos. Questões como a consolidação dos grupos e coletivos no contexto social das 

cidades, a sustentabilidade dos projetos, a mobilização, a organização dos grupos/coletivos e a 

gestão para acessar outras fontes de financiamento ainda se apresentam como desafios que ainda 

devem sertrabalhados dentro deste eixo de atuação.  

Por fim, o Programa Polos de Cidadania destaca a necessidade de ampliação das propostas e 

ações que estimulem e propiciem aos moradores dos municípios pertencentes à comarca de 

Conceição do Mato Dentro a ampliação do acesso à Justiça. Devido à grande extensão territorial da 

comarca e da precarização da estrutura do sistema de Justiça, o Programa Polos entende que 

iniciativas itinerantes e descentralizadas são fundamentais para facilitar o acesso da população aos 

seus direitos e amplia as oportunidade de resolução de seus conflitos.                   

1- A continuidade à assessoria aos coletivos envolvendos nos conflitos socioambientais; 

2- O fortalecimento do trabalho junto à rede de proteção da criança e do adolescente; 

3- O acompanhamento de alguns projetos que continuarão após a finalização do PROAP; no 

sentido de instrumentalizá-los a procurar outras fontes de financiamento, assim como alternativas 

para a manutenção e desenvolvimento de suas proposições. Para além disso, é importante a criação 

e o fortalecimento de uma rede de gestores que reivindiquem junto ao Poder Público políticas 

públicas eficazes e não apenas apoio esporádicos às diferentes iniciativas.             
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14 – APÊNDICE-I: PESQUISA-CMD 

Pesquisa de avaliação das atividades do Programa Polos de Cidadania 
em Conceição do Mato Dentro/MG 

Prezado Sr. / Sra., 
obrigado pela seu visita. 
Completar este breve questionário vai nos ajudar a obter os melhores resultados. 

1. Sexo: 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Feminino. 

 Masculino. 

2. Faixa Etária: 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 00 - 11 anos. 

 12 - 18 anos. 

 19 -24 anos. 

 25 - 29 anos. 

 30 -39 anos. 

 40 - 49 anos. 

 50 - 59 anos. 

 60 - 69 anos. 

 Mais de 70 anos. 

3. Nasceu em Conceição do Mato Dentro? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Sim. 

 Não. 
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4. Você mora em Conceição do Mato Dentro? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Sim. 

 Não. 

5. Há quanto tempo você mora em Conceição do Mato Dentro? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Há menos de 1 ano. 

 De 1 ano a 5 anos. 

 De 6 anos a 10 anos. 

 De 11 anos a 15 anos. 

 Mais de 15 anos. 

6. Onde você mora em Conceição do Mato Dentro? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Sede. 

 Brejaúba. 

 Córregos. 

 Costa Sena. 

 Itacolomi. 

 Ouro Fino do Mato Dentro. 

 São Sebastião do Bom Sucesso. 

 Santo Antônio do Cruzeiro. 

 Santo Antônio do Norte - Tapera. 

 Senhora do Socorro. 

 Tabuleiro do Mato Dentro. 

 Não se aplica. 

7. Qual o seu nível de escolaridade? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Não alfabetizado. 

 Ensino Fundamental incompleto. 

 Ensino Fundamental completo. 

 Ensino Médio incompleto. 

 Ensino Médio completo. 
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 Curso Técnico/Profissionalizante incompleto. 

 Curso Técnico/Profissionalizante completo. 

 Ensino Superior incompleto. 

 Ensino Superior completo. 

 Pós Graduação incompleta. 

 Pós Graduação completa. 

 Outra... 

8. Com qual grupo étnico-racial dos listados abaixo você se identifica? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 População amarela. 

 População branca. 

 População indígena. 

 População negra-parda. 

 Não declarado. 

9. Qual a sua condição de trabalho/emprego? 
Instruções da pergunta: Selecione uma ou mais respostas 

 Assalariado(a) com Carteira de Trabalho assinada. 

 Assalariado(a) sem Carteira de Trabalho assinada. 

 Desempregado(a). 

 Servidor(a) / Funcionári(a) Público(a). 

 Estagiários(a). 

 Estudante. 

 Do Lar. 

 Autônomo(a). 

 Bicos / Freelancer. 

 Pensionista. 

 Aposentado(a) . 

 Outra... 

10. Qual a sua renda mensal? 
Instruções da pergunta: Valor do salário mínimo R$ 954,00 

 Até 01 salário mínimo. 

 De 01 a 02 salários mínimos. 
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 De 03 a 04 salários mínimos. 

 De 05 a 06 salários mínimos. 

 De 07 a 08 salários mínimos. 

 De 09 a 10 salários mínimos. 

 Mais de 10 salários mínimos. 

 Não sei/ não quero responder. 

11. Você recebe algum benefício e/ou apoio institucional? 
Instruções da pergunta: Selecione uma ou mais respostas 

 Bolsa Família. 

 Benefício de Prestação Continuada. 

 Cesta Básica. 

 Auxílio-moradia. 

 Plano de Saúde. 

 Planos Previdenciários. 

 Ajuda Financeira. 

 Benefício(s) previdenciários. 

 Outros... 

12. Por favor, avalie a sua experiência com a equipe do Programa Polos de 
Cidadania no município de Conceição do Mato Dentro.  

 Ruim Razoável Bom Muito Bom Ótimo 

Relacionamento com a equipe.           

Disponibilidade da equipe.           

Atenção da equipe.           

Celeridade da equipe.           

13. Avalie a dinâmica de trabalho do Programa Polos de Cidadania no 
município de Conceição do Mato Dentro. 

 Ruim Razoável Bom Muito Bom Ótimo 

Acolhimento das demandas.            

Capacidade de resposta.           
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Inserção nas redes locais.           

Organização e mobilização popular.           

Capacitação e formação.           

14. Depois que o Programa Polos de Cidadania passou a atuar no município 
Conceição do Mato Dentro, você observou avanços no sistema de acesso à 
justiça? 

 Muitos avanços. 

 Houve avanços. 

 Poucos avanços. 

 Não houve avanços. 

 Não sei responder. 

15. A atuação do Programa Polos de Cidadania no município de Conceição do 
Mato Dentro ajudou na organização e mobilização de grupos, coletivos e 
comunidades em situação de vulnerabilidade social? 
Instruções da pergunta: Mobilização social e organização popular 

 Ajudou muito. 

 Ajudou. 

 Ajudou pouco. 

 Não ajudou. 

 Não sei responder. 

16. O Programa Polos de Cidadania contribuiu para visibilizar as demandas 
dos coletivos, grupos e/ou comunidades vulneráveis? 
Instruções da pergunta: Visibilizar: dar voz aos discursos de grupos, coletivos e comunidades excluídos dos processos de decisão. 

 Contribuiu muito. 

 Contribuiu. 

 Contribuiu pouco. 

 Não contribuiu. 

 Não sei responder. 
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17. O Programa Polos de Cidadania contribuiu para sistematizar as demandas 
dos coletivos, grupos e/ou comunidades vulneráveis? 
Instruções da pergunta: Sistematizar: organizar; compilar; ordenar. 

 Contribuiu muito. 

 Contribuiu. 

 Contribuiu pouco. 

 Não contribuiu. 

 Não sei responder. 

18. Você considera que o Programa Polos de Cidadania fomentou o 
protagonismo de crianças, adolescentes e jovens no município de Conceição 
do Mato Dentro e seus distritos? 
Instruções da pergunta: Protagonismo: prática destinada a projetar o sujeito, grupos, coletivos ou comunidades por meio de ações que 

estimulem a participação social no que diz respeito ao reconhecimento de sua condição na sociedade e nos temas de seu interesse.  

 Fomentou muito. 

 Fomentou. 

 Fomentou pouco. 

 Não fomentou. 

 Não sei responder. 

19. Você considera que o Programa Polos de Cidadania ajudou no 
fortalecimento das identidades dos grupos, coletivos e comunidades com os 
quais ele atuou no município de Conceição Mato Dentro? 
Instruções da pergunta: Identidade: processo de construção, reconhecimento e pertencimento a um determinado coletivo, grupo ou 

comunidade. 

 Ajudou muito. 

 Ajudou. 

 Ajudou pouco. 

 Não ajudou. 

 Não sei responder. 

20. Você considera que o Programa Polos de Cidadania contribuiu com 
avanços no que tange ao desenvolvimento da capacidade de 
autocompreensão e de responsabilidade dos indivíduos em relação a si 
mesmos, seu grupo, coletivo e/ou comunidade na cidade de Conceição do 
Mato Dentro e seus distritos? 
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 Contribuiu Muito. 

 Contribuiu. 

 Contribuiu Pouco 

 Não contribuiu. 

 Não sei responder. 

21. Você considera que o Programa Polos de Cidadania contribuiu para o 
processo de emancipação de grupos, coletivos e/ou comunidades com os 
quais atuou no município de Conceição do Mato Dentro? 
Instruções da pergunta: Emancipação: capacidade de dialogar, influenciar, deliberar e intervir nas decisões do Poder Público e/ou da 

própria comunidade.  

 Contribuiu muito. 

 Contribuiu. 

 Contribuiu pouco. 

 Não contribuiu. 

 Não sei responder. 

22. Depois que o Programa Polos de Cidadania passou a atuar em Conceição 
do Mato Dentro, você conseguiu observar avanços no que tange ao 
fortalecimento da cidadania na região? 
Instruções da pergunta: Cidadania: luta por reconhecimento e efetivação de direitos e pela interrupção de suas violações.   

 Muitos avanços. 

 Houve avanços. 

 Poucos avanços. 

 Não houve avanços. 

 Não sei responder. 

23. No que tange à efetivação dos direitos humanos em Conceição do Mato 
Dentro, você observou avanços depois da atuação do Programa Polos de 
Cidadania na região? 

 Muitos avanços. 

 Houve avanços. 

 Poucos avanços. 

 Não houve avanços. 

 Não sei responder. 
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15 – APÊNDICE-II: PESQUISA-DJ 

Pesquisa de avaliação das atividades do Programa Polos de Cidadania 
em Dom Joaquim/MG 

Prezado Sr. / Sra., 
obrigado pela seu visita. 
Completar este breve questionário vai nos ajudar a obter os melhores resultados. 

1. Sexo: 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Feminino. 

 Masculino. 

2. Faixa Etária: 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 00 - 11 anos. 

 12 - 18 anos. 

 19 -24 anos. 

 25 - 29 anos. 

 30 -39 anos. 

 40 - 49 anos. 

 50 - 59 anos. 

 60 - 69 anos. 

 Mais de 70 anos. 

3. Nasceu em Dom Joaquim? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Sim. 

 Não. 

4. Você mora em Dom Joaquim? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 
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 Sim. 

 Não. 

5. Há quanto tempo você mora em Dom Joaquim? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Há menos de 1 ano. 

 De 1 ano a 5 anos. 

 De 6 anos a 10 anos. 

 De 11 anos a 15 anos. 

 Mais de 15 anos. 

6. Onde você mora em Dom Joaquim? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Sede. 

 Gororós 

 Povoado de São José da Ilha. 

 Não se aplica. 

7. Qual o seu nível de escolaridade? 
Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 Não alfabetizado. 

 Ensino Fundamental incompleto. 

 Ensino Fundamental completo. 

 Ensino Médio incompleto. 

 Ensino Médio completo. 

 Curso Técnico/Profissionalizante incompleto. 

 Curso Técnico/Profissionalizante completo. 

 Ensino Superior incompleto. 

 Ensino Superior completo. 

 Pós Graduação incompleta. 

 Pós Graduação completa. 

 Outra... 

8. Com qual grupo étnico-racial dos listados abaixo você se identifica? 
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Instruções da pergunta: Selecione uma resposta 

 População amarela. 

 População branca. 

 População indígena. 

 População negra-parda. 

 Não declarado. 

9. Qual a sua condição de trabalho/emprego? 
Instruções da pergunta: Selecione uma ou mais respostas 

 Assalariado(a) com Carteira de Trabalho assinada. 

 Assalariado(a) sem Carteira de Trabalho assinada. 

 Desempregado(a). 

 Servidor(a) / Funcionári(a) Público(a). 

 Estagiários(a). 

 Estudante. 

 Do Lar. 

 Autônomo(a). 

 Bicos / Freelancer. 

 Pensionista. 

 Aposentado(a) . 

 Outra... 

10. Qual a sua renda mensal? 
Instruções da pergunta: Valor do salário mínimo R$ 954,00 

 Até 01 salário mínimo. 

 De 01 a 02 salários mínimos. 

 De 03 a 04 salários mínimos. 

 De 05 a 06 salários mínimos. 

 De 07 a 08 salários mínimos. 

 De 09 a 10 salários mínimos. 

 Mais de 10 salários mínimos. 

 Não sei/ não quero responder. 
 

11. Você recebe algum benefício e/ou apoio institucional? 
Instruções da pergunta: Selecione uma ou mais respostas 
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 Bolsa Família. 

 Benefício de Prestação Continuada. 

 Cesta Básica. 

 Auxílio-moradia. 

 Plano de Saúde. 

 Planos Previdenciários. 

 Ajuda Financeira. 

 Benefício(s) previdenciários. 

 Outros... 

12. Por favor, avalie a sua experiência com a equipe do Programa Polos de 
Cidadania no município de Dom Joaquim.  

 Ruim Razoável Bom Muito Bom Ótimo 

Relacionamento com a equipe.           

Disponibilidade da equipe.           

Atenção da equipe.           

Celeridade da equipe.           

13. Avalie a dinâmica de trabalho do Programa Polos de Cidadania no 
município de Dom Joaquim. 

 Ruim Razoável Bom Muito Bom Ótimo 

Acolhimento das demandas.            

Capacidade de resposta.           

Inserção nas redes locais.           

Organização e mobilização popular.           

Capacitação e formação.           

14. Depois que o Programa Polos de Cidadania passou a atuar no município 
Dom Joaquim, você observou avanços no sistema de acesso à justiça? 

 Muitos avanços. 
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 Houve avanços. 

 Poucos avanços. 

 Não houve avanços. 

 Não sei responder. 

15. A atuação do Programa Polos de Cidadania no município de Dom Joaquim 
ajudou na organização e mobilização de grupos, coletivos e comunidades em 
situação de vulnerabilidade social? 
Instruções da pergunta: Mobilização social e organização popular 

 Ajudou muito. 

 Ajudou. 

 Ajudou pouco. 

 Não ajudou. 

 Não sei responder. 

16. O Programa Polos de Cidadania contribuiu para visibilizar as demandas 
dos coletivos, grupos e/ou comunidades vulneráveis? 
Instruções da pergunta: Visibilizar: dar voz aos discursos de grupos, coletivos e comunidades excluídos dos processos de decisão. 

 Contribuiu muito. 

 Contribuiu. 

 Contribuiu pouco. 

 Não contribuiu. 

 Não sei responder. 

17. O Programa Polos de Cidadania contribuiu para sistematizar as demandas 
dos coletivos, grupos e/ou comunidades vulneráveis? 
Instruções da pergunta: Sistematizar: organizar; compilar; ordenar. 

 Contribuiu muito. 

 Contribuiu. 

 Contribuiu pouco. 

 Não contribuiu. 

 Não sei responder. 
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18. Você considera que o Programa Polos de Cidadania fomentou o 
protagonismo de crianças, adolescentes e jovens no município de Dom 
Joaquim e seus distritos? 
Instruções da pergunta: Protagonismo: prática destinada a projetar o sujeito, grupos, coletivos ou comunidades por meio de ações que 

estimulem a participação social no que diz respeito ao reconhecimento de sua condição na sociedade e nos temas de seu interesse.  

 Fomentou muito. 

 Fomentou. 

 Fomentou pouco. 

 Não fomentou. 

 Não sei responder. 

19. Você considera que o Programa Polos de Cidadania ajudou no 
fortalecimento das identidades dos grupos, coletivos e comunidades com os 
quais ele atuou no município de Dom Joaquim? 
Instruções da pergunta: Identidade: processo de construção, reconhecimento e pertencimento a um determinado coletivo, grupo ou 
comunidade. 

 Ajudou muito. 

 Ajudou. 

 Ajudou pouco. 

 Não ajudou. 

 Não sei responder. 

20. Você considera que o Programa Polos de Cidadania contribuiu com 
avanços no que tange ao desenvolvimento da capacidade de 
autocompreensão e de responsabilidade dos indivíduos em relação a si 
mesmos, seu grupo, coletivo e/ou comunidade na cidade de Dom Joaquim e 
seus distritos? 

 Contribuiu Muito. 

 Contribuiu. 

 Contribuiu Pouco 

 Não contribuiu. 

 Não sei responder. 
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21. Você considera que o Programa Polos de Cidadania contribuiu para o 
processo de emancipação de grupos, coletivos e/ou comunidades com os 
quais atuou no município de Dom Joaquim? 
Instruções da pergunta: Emancipação: capacidade de dialogar, influenciar, deliberar e intervir nas decisões do Poder Público e/ou da 

própria comunidade.  

 Contribuiu muito. 

 Contribuiu. 

 Contribuiu pouco. 

 Não contribuiu. 

 Não sei responder. 

22. Depois que o Programa Polos de Cidadania passou a atuar em Dom 
Joaquim, você conseguiu observar avanços no que tange ao fortalecimento da 
cidadania na região? 
Instruções da pergunta: Cidadania: luta por reconhecimento e efetivação de direitos e pela interrupção de suas violações.   

 Muitos avanços. 

 Houve avanços. 

 Poucos avanços. 

 Não houve avanços. 

 Não sei responder. 

23. No que tange à efetivação dos direitos humanos em Dom Joaquim, você 
observou avanços depois da atuação do Programa Polos de Cidadania na 
região? 

 Muitos avanços. 

 Houve avanços. 

 Poucos avanços. 

 Não houve avanços. 

 Não sei responder. 
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16- APENDICE III – SLIDES APRESENTADOS CONTENDO OS 

RESUTADOS PRELIMINARES DA PESQUISA AVALITICA 

REALIZADA PELO PROGRAMA POLOS DE CIDADANIA EM 

CMD E DJ DURANTE O SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO O PROAP 
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