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Resumo: A questão central deste texto é como coletar dados sobre os diversos fatores que contribuem para a degradação da 
qualidade de vida e ambiental local de forma a se fazer um diagnóstico eficaz de bacias hidrográficas. Na obtenção desses dados, a 
ciência normal sugere o método positivo de coleta e sistematização, de acordo com a teoria ou técnica mais aceita, até chegar-se 
aos resultados da pesquisa ou descrição da realidade. Feito o diagnóstico, qualquer intervenção no objeto torna-se questão 
processual. O objetivo deste artigo é mostrar uma metodologia de pesquisa alternativa que foi aplicada nas comunidades rurais à 
jusante da barragem da Petrobrás no Rio Verde, localizada a oeste da Região Metropolitana de Curitiba (Paraná, Brasil). Foi 
aplicado o método DRP (Diagnóstico Rural Participativo) que funciona através de várias etapas e utilização de ferramentas em 
conjunto com a comunidade rural. A forma de coleta dos dados permite que os habitantes da comunidade pensem sistematicamente 
em seus problemas, nas possíveis soluções e os compartilhem com a equipe que fará o DRP. A aplicação dos questionários de 
tipificação e qualidade de vida mostrou-se atividade mais complexa. Por se tratar de informações mais individualizadas, houve 
alguma resistência da comunidade e, também, certa inadequação do questionário à realidade dos informantes. A reformulação do 
questionário exemplifica uma das características definidoras da metodologia: a interação com o “objeto” leva a reformulação da 
pesquisa. Os dados obtidos servirão de base para a formação do Índice de Qualidade de Vida Rural da Bacia.  
Palavras chave: Bacia do Rio Verde, Diagnóstico Rural Participativo, MEXPAR, Região Metropolitana de Curitiba (Paraná-Brasil). 

 

Diagnóstico Rural Participativo (DPR) aplicado en la Cuenca del Río Verde, Región Metropolitana de 
Curitiba, PR (BRASIL) 

 

Resumen: La pregunta central de este trabajo es la forma de recopilar datos sobre los diversos factores que contribuyen a la 
degradación de la calidad de vida y el medio ambiente local, con el fin de hacer un diagnóstico preciso de la cuenca. Para la 
obtención de estos datos, la ciencia normal sugiere el método positivo de recogida y sistematización, de acuerdo con la teoría o 
técnica más aceptada, hasta obtener los resultados de la búsqueda o descripción de la realidad. Tras el diagnóstico, cualquier 
intervención en el objeto se convierte en una cuestión de procedimiento. El objetivo de este trabajo es mostrar una metodología de 
investigación alternativa que se ha aplicado en las comunidades rurales aguas abajo de la presa de Petrobras en Río Verde, ubicada 
al oeste de la Región Metropolitana de Curitiba (Paraná, Brasil). Se utilizó el Diagnóstico Rural Participativo (DPR) método que se 
ejecuta a través de varios pasos y usando herramientas en conjunto con la comunidad rural. La forma de recolección de datos 
permite a los residentes de la comunidad pensar sistemáticamente sobre sus problemas, las posibles soluciones y compartir con el 
equipo que hará el DPR. La aplicación de los cuestionarios de clasificación y calidad de vida resultó ser la actividad más compleja. 
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Debido a que es la información más individualizada, hubo cierta resistencia por parte de la comunidad y también algunas 
deficiencias de la encuesta a la realidad de los informantes. El nuevo diseño del cuestionario es un ejemplo de una de las 
características definitorias de la metodología: la interacción con el "objeto" conduce a la reformulación de la investigación. Los 
datos sirvieron de base para la formación del Índice de Calidad de Vida Rural de la Cuenca. 

Palabras clave: Cuenca de Río Verde, DRP, MEXPAR, Región Metropolitana de Curitiba (Paraná-Brasil).  

 
Participatory Rural Appraisal (PRA) applied to the Green River Basin, Metropolitan Region of 

Curitiba, PR (Brazil) 
 

Abstract: The central question of this paper is how to collect data on the various factors contributing to the degradation of the 
quality of life and local environment, in order to make an accurate diagnosis of the basin. To obtain these data, normal science 
suggests the positive method of collection and systematization, according to the most accepted theory or technique, until search 
results or description of reality is reached. After diagnosis, any intervention in the object becomes a matter of procedure. The aim 
of this paper is to show an alternative research methodology that has been applied in rural communities downstream the dam at 
Petrobras in Rio Verde, located west of the Metropolitan Region of Curitiba (Paraná, Brazil). We used the Participatory Rural 
Appraisal (PRA) method that runs through several steps and using tools in conjunction with the rural community. The form of data 
collection allows residents of the community to think systematically about their problems, the possible solutions, and to share with 
the team that will do the PRA. The application of the questionnaires of clasification and quality of life proved to be the most 
complex activity. Since it is the most individualized information, there was some resistance from the community and also some 
shortcomings in the survey on the reality of the informants. The new design of the questionnaire is an example of one of the 
defining features of the methodology: the interaction with the "object" leads to the reformulation of the investigation. The data 
provided the basis for the elaboration of the Index on Quality of Rural Life in the Basin  . 
Key words: Basin of Rio Verde, PRA, MEXPAR, Metropolitan Curitiba (Paraná-Brazil). 
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Introdução 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia usada na pesquisa junto às comunidades ao redor do Rio Verde. O 
diagnóstico da bacia hidrográfica do Rio Verde, como qualquer pesquisa de campo, necessitava de dados sobre os mais 
diversos fatores que contribuem ou podem contribuir para a degradação da qualidade de vida e ambiental local. Na 
obtenção desses dados, a ciência “normal” sugere os passos do método positivo de coleta e sistematização dos dados, 
organizados de acordo com a teoria ou técnica mais aceitos, até chegar-se aos resultados da pesquisa ou descrição da 
realidade (Demo 1980; Lakatos & Marconi, 2007). Feito o diagnóstico, qualquer intervenção no objeto torna-se questão 
processual. 
 
A aplicação do método da ciência positiva encontra, no entanto, maior dificuldade quando o “objeto” da pesquisa 
envolve pessoas e suas interações sociais. Pessoas-objeto de pesquisa têm interesses e reagem diferentemente às 
questões dependendo da forma e de quem as propõe. Pessoas-objeto interagem com a pesquisa e o pesquisador e suas 
informações são dadas de forma seletiva, seguindo alguma estratégia. Como argumentado por Pedro Demo (1980, 
p.13) “Toda discussão metodológica guarda em si uma proposta, até porque é impossível não ter posição”. Esta 
pesquisa, desde seu início, tinha a proposição de servir para a transformação da realidade local. Para que a pesquisa 
pudesse realmente cumprir sua tarefa na obtenção das informações desejadas e suas proposições de intervenção 
tivessem caráter educativo, construtivo e efetivamente transformador, era necessário o engajamento com as 
comunidades, e principalmente das comunidades, no processo da pesquisa. Também seria necessário que a comunidade 
fosse a verdadeira protagonista do processo, permitindo assim que os atores envolvidos se solidarizem buscando 
soluções para os problemas comuns. Os conhecimentos gerados na pesquisa pela comunidade teriam de empoderá-la 
neste processo de autoconhecimento e transformação. Objetivos tão ambiciosos só poderiam emergir com a conquista 
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da autonomia desejável e estabelecimento de relações de confiança entre pesquisadores e comunidade, além da co-
responsabilidade no exercício da tomada de decisão em questões que envolvem compartilhamento de resultados 
(EMATER, 2006).  
 
Na pesquisa com as comunidades ao entorno do Rio Verde, percebeu-se a necessidade de buscar uma metodologia 
alternativa ao modelo mais convencional de coleta e análise de dados. De acordo com informações disponíveis ao 
início da pesquisa, obtidas com os técnicos locais da Emater e a partir das audiências públicas realizadas com as 
comunidades por ocasião da elaboração do macrozoneamento da Área de Proteção Ambiental, era certo que as 
comunidades seriam fortemente resistentes a qualquer tipo de intervenção relacionada ao uso dos recursos naturais da 
região.  Desde o início, percebeu-se que seria necessária uma metodologia de pesquisa que superasse os traumas 
vividos pelas comunidades locais e que construísse uma relação de confiança, de co-responsabilidade com os 
pesquisadores. Era necessária uma metodologia que abrisse a comunidade à transmissão de informações e se engajasse 
no processo de transformação das práticas locais de uso dos recursos hídricos e naturais. 
 
Na continuidade do trabalho, descreve-se a história da escolha do método da pesquisa, o âmbito e os objetos, as 
técnicas e materiais e os objetivos. Preferiu-se fazer isto num artigo à parte por considerar uma metodologia bastante 
inovadora, que implicou em grande aprendizado para os pesquisadores. Pode contribuir para outras pesquisas de campo 
que tenham enfrentado dificuldades similares em aplicar o método mais convencional.  
 

Área de Estudo 
 
Desde seu início, a pesquisa sobre a Eutrofização do Rio Verde se colocou o desafio de realizar uma investigação que 
contemplasse a variada complexidade de fatores que pudessem afetar a dinâmica de reprodução e distribuição dos 
recursos hídricos da Bacia do Rio Verde. A interdisciplinaridade vem de sua origem com a constituição de grupos 
temáticos entre os quais o denominado “Socioeconomia e Educação Ambiental”. Neste, seria estudado o perfil 
socioeconômico da população, o saneamento rural, as atividades agrícolas, a percepção de risco e a educação 
ambiental.  
 
Imediatamente, o núcleo se deparou com outros elementos de ordem técnica-operacional, econômica, sociopolítica e 
institucional que também condicionariam o método de análise escolhido. A bacia do Rio Verde está localizada na 
porção oeste da Região Metropolitana de Curitiba (figura 1), se espraia pelos Municípios de Araucária, Campo Largo e 
Campo Magro, e é formada essencialmente por comunidades rurais. A população objeto do trabalho representava um 
conjunto de 259 unidades produtivas espalhadas por 165,23 km2. Nestas condições, dois problemas se colocavam 
imediatamente para as escolhas metodológicas de obtenção de dados pelo grupo: a) os recursos disponibilizados não 
permitiriam cada grupo individualmente atingir um número significativo das famílias da região; b) a atuação integrada 
do núcleo era condição necessária para a obtenção das informações desejadas, de outra forma poder-se-ia sobrecarregar 
os pesquisados com uma enormidade de pesquisas vindo às suas casas e perturbando suas atividades produtivas e 
cotidianas; c) resultados seriam individuais e não construções coletivas. Além de tais características, como já 
mencionado, ainda existia uma enorme resistência da população em colaborar com qualquer informação desde a 
instituição da Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual do Rio Verde e de seu macrozoneamento, que implicará em 
condicionantes adicionais para o uso dos recursos naturais na bacia.  
 
Finalmente, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos “a gestão dos recursos hídricos deve ser 
descentralizada e contar com a participação dos Poderes Públicos, dos usuários e das comunidades” (inciso VI Art. 1º 
da Lei Nacional nº 9.433/97). Isto é, desde que a pesquisa pretende informar políticas públicas de gestão de recursos 
hídricos, ela originariamente teria de estar comprometida com a emancipação das comunidades envolvidas. Dito de 
outro modo, o método de pesquisa adotado não poderia assumir as comunidades do Rio Verde como objetos de 
pesquisa e pacientes das políticas dela derivadas, mas deveria incorporá-las também como agentes da pesquisa e 
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patronos das políticas. A premissa era que qualquer proposição de intervenção, que pretenda estar em conformidade 
com a lei e queira ser efetiva na gestão sustentável e equitativa dos recursos do Rio Verde, terá de contar com a 
participação de uma população consciente de seu ambiente, dos problemas que o cerca e participativa nas soluções. 
 
Devido a sua abordagem, que busca uma interação do pesquisador com os pesquisados e maior envolvimento do 
pesquisado na condução da pesquisa, adotou-se o princípio da Pesquisa Participativa (PP). Define-se a PP como “um 
processo de pesquisa no qual a comunidade participa da análise de sua própria realidade, com vistas a promover uma 
transformação social em benefício dos participantes, que são oprimidos. Portanto, é uma atividade de pesquisa, 
educacional e orienta para a ação” (Grossi, 1981, apud DEMO, 1984, p.77). Segundo Demo (1984, p.78) a PP consiste 
em três fases: coleta de informação no contexto da ação; discussão da informação com a comunidade informante para 
clarificar problemas e intenções, e para trabalhar diretivas de ação; resolução dos problemas conforme planejado pelos 
atores. Adotou-se metodologias participativas, mais especificamente, o Diagnóstico Rural Participativo (DRP). O DRP 
consiste em um conjunto de técnicas e ferramentas que permite a obtenção direta de informação primária ou de 
“campo” na comunidade, além de impulsionar a auto-análise e a autodeterminação de grupos comunitários (VERDEJO, 
2006). 
 
Figura 1: Macro e micro localização da Bacia Hidrográfica do Rio Verde. 

 
 
Dentro dessa metodologia, outra ferramenta foi desenvolvida pela EMATER – MG, visando, também, a participação da 
comunidade rural. Conhecida como Metodologia Participativa de Extensão Rural para o Desenvolvimento Sustentável 
(MEXPAR), essa técnica começa a ser modelo para aproximações mais satisfatórias à comunidade rural, já prevendo a 
possível insatisfação dos moradores desta quanto à imposição de regras feitas através de ações governamentais. O 
MEXPAR assume como pressuposto básico a participação, como já citado, privilegiando, em sua prática, a utilização 
de técnicas que favorecem e estimulam a reflexão dos grupos sociais sobre as relações estabelecidas com o meio físico 
e social e a elaboração de novos conceitos e novas experiências. Tal conduta gera a certeza estimuladora do inacabado, 
tanto para os pesquisadores, como para a comunidade, e mostra a necessidade de um diálogo permanente entre os 
atores envolvidos (EMATER, 2006).   
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Materiais e Métodos 
 
O Diagnóstico Rural Participativo, DRP, funciona através de etapas e utilização de ferramentas em conjunto com a 
comunidade rural. Uma das ferramentas é conhecida como Metodologia Participativa de Extensão Rural para o 
Desenvolvimento Sustentável (MEXPAR), que consiste em três etapas. A primeira etapa objetiva o conhecimento 
preliminar da comunidade, estabelecendo relação com a comunidade para que os pesquisadores apreendam seus hábitos 
e costumes, considerando que cada comunidade tem sua própria identidade. A segunda etapa consiste no planejamento 
e organização da ação. Já com dados do diagnóstico participativo realizado na primeira etapa, propostas são levantadas 
e analisadas do ponto de vista econômico, social, cultural, ambiental e político, planejando, então, ações necessárias e 
possíveis de serem implantadas. Na terceira etapa, ocorre a execução da ação e o acompanhamento das ações 
planejadas e concretizadas. 
 
O MEXPAR sugere algumas ferramentas para obtenção do diagnóstico participativo. Na primeira etapa são 
cronologicamente utilizadas: 
1.Mapeamento Histórico, onde a comunidade se expressa desenhando um mapa da região representando seu passado, 
como a comunidade está no presente e como ela vê o futuro, enfatizando problemas e potencialidades; 
2.Eleição de Prioridades, organizando, por ordem de importância, problemas e potencialidades observados nos mapas 
históricos;  
3.Hierarquização por frequência, quando os problemas e potencialidades já citados são confrontados entre si e votados 
para determinar ordem de prioridade; 
4.Diagrama de Venn, em que um diagrama é desenhado mostrando a interação da comunidade com outras instituições, 
públicas ou privadas de acordo com a importância dada pela comunidade ao papel dessas instituições para o 
desenvolvimento local;  
5.Entrevista estruturada é a utilização de questionário, enfatizando questões sobre a qualidade de vida. 
 
Diferentemente de outros métodos comumente utilizados para pesquisa, o DRP usa técnicas de triangulação (Marconi 
& Lakatos, 2007, p.283), ao combinar diversas metodologias para assegurar a coleta compreensível de dados. Estas 
podem ser as revisões de dados secundários; fotografias aéreas e imagens de satélite; observação direta de eventos, 
processos, as relações entre as propriedades/comunidades; entrevistas semi-estruturadas; diagramas; mapas e os 
calendários de atividades. 
 
A forma de coleta dos dados deve permitir, primeiramente, que os habitantes da comunidade pensem sistematicamente 
em seus problemas, nas possíveis soluções, e os compartilhem com a equipe que faz o DRP. Assim, tal equipe deve 
compreender as condições e circunstâncias locais e procurar analisar os problemas e as possíveis medidas para 
minimização dos mesmos. 
 
Complementarmente, os dados obtidos através da entrevista estruturada levantava questões sobre qualidade de vida. O 
questionário (entrevista estruturada) estava constituído dos seguintes itens: 1. Identificação do entrevistado (retirado 
posteriormente), 2. Mão de obra/serviço extra familiar (temporária e permanente), 3. Inventário dos imóveis rurais, uso 
atual da área, benfeitorias, animais e maquinas, equipamentos e animais de tração, 4. Composição anual das receitas, 5. 
Qualidade de Vida, 6. Sucessão familiar, 7. Saneamento rural, 8. Perfil sócio – econômico e 9. Percepção de risco 
ambiental. 
 

Resultados e Discussão 
 
A Bacia foi dividida em três comunidades principais: Colônia Cristina, localizada no município de Araucária; Colônia 
Dom Pedro II e Colônia Figueiredo, localizadas em Campo Largo. As reuniões do DRP nas comunidades de Campo 

Con formato: Numeración y viñetas
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Largo foram em Figueiredo, com participação de moradores de Dom Pedro II. Essas comunidades foram definidas pela 
localização centralizada e número de habitantes, considerando também a importância da comunidade na Bacia. 
 
Nos dias 12, 13 e 17 de fevereiro de 2009 toda a equipe do Núcleo Sócio-ambiental realizou treinamentos em conjunto. 
Os treinamentos foram promovidos pela EMATER, com sua equipe envolvendo uma série de técnicas componentes do 
DRP e o Questionário de Tipificação (à disposição no site da pesquisa www.projetorioverde.com.br). 
 
O público-informante destas comunidades eram grupos representativos dentro da bacia, formado por moradores de 
diversas faixas etárias, homens e mulheres e com as mais diversas atividades econômicas e laborais. Para início das 
atividades houve convocação dos moradores através de convite da EMATER local nas comunidades. A abrangência de 
participantes é garantida tanto pelo interesse que as reuniões chamadas pela EMATER despertam. Em segundo lugar, 
há uma difusão da informação entre os próprios vizinhos. 
 
Entre os dias 5 e 18 de março de 2009, foram realizadas três reuniões com a comunidade Colônia Figueiredo, em 
Campo Largo, e uma reunião com a comunidade de Colônia Cristina, em Araucária. O intuito foi apresentar o grupo, 
explicar os objetivos da pesquisa, averiguar a concordância da comunidade em participar das atividades e, então, 
desenvolver as técnicas do DRP.  
 
A primeira visita aconteceu em Figueiredo, para apresentação do projeto, no galpão da Igreja de Figuiredo. Já na 
primeira reunião, ficaram evidentes as condições adversas de obtenção de informações e/ou engajamento da população 
na pesquisa. Declaradamente a comunidade se colocava contrária as atividades de pesquisa pretendidas pelo núcleo, 
pois eram associadas com as audiências da APA. A aceitação de continuar a pesquisa só ocorreu após algumas reuniões 
em que líderes da comunidade se mostraram mais receptivos ao grupo de pesquisa (figura 2). No caso de Colônia 
Cristina, cuja primeira reunião foi realizada na Sociedade São Casemiro, a comunidade deliberou, em reunião sem a 
presença dos membros do núcleo, se aceitaria ou não participar da pesquisa. A partir de então, foram utilizadas as 
ferramentas do MEXPAR, como descrito na metodologia, resultando no diagnóstico rural participativo da comunidade. 
Nessas comunidades, conseguiu-se aplicar as técnicas do Mapeamento Participativo; do Ranqueamento de Problemas e 
Potencialidades e o Diagrama das Inter-relações Institucionais (Diagrama de Venn).  
 

 
Figura 2: Reunião de apresentação e tipificação (a) Colônia Cristina; (b) Colônia Figueiredo. 
 
Nas duas comunidades, a metodologia escolhida mostrou seu potencial na tomada de consciência sobre a realidade 
local, tanto do ponto de vista dos pesquisadores quanto da comunidade. Nas atividades do DRP, por exemplo, havia 
participação de jovens e velhos, mulheres e crianças. O desenho do mapa do passado pela comunidade ensinou aos 
jovens de Colônia Figueiredo como seus pais e avós viviam há 30 ou 40 anos atrás. As discussões mostraram aos mais 
velhos que os jovens, seus filhos e netos, gostariam de continuar a morar na comunidade e seguir nas atividades de seus 
pais, desde que houvesse oportunidade de educação e serviços públicos de infra-estrutura e locomoção adequados. 
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Enfim, há, entre os jovens mais do que entre os mais antigos, aceitação de mudanças de hábitos e costumes, mas não de 
destruição de sua cultura.  
 
Enquanto os pesquisadores externos observavam os fatores sociais, econômicos e ambientais que interessavam 
diretamente, aprendeu-se como que problemas, como interação negativa ou inexistente com prefeituras e outros órgãos 
públicos, a falta de estrutura física, avanço dos condomínios e loteamentos tem importância maior para a conservação 
do Rio Verde, do que se imaginava à primeira vista. A figura 3 apresenta graficamente as relações institucionais 
observadas, sob a ótica da comunidade. 
Em Colônia Cristina os problemas enfrentados na apresentação do projeto foram mais intensos, assim como a interação 
com a comunidade depois de superadas as dificuldades iniciais. A comunidade, mais próxima ao reservatório da 
Petrobrás, teve problemas com a política de limitação de uso do Rio Verde imposta na década de 1970 com a 
construção da barragem do Rio Verde. O grau de desconfiança da comunidade em relação a políticas públicas foi 
elevado após as audiências públicas sobre a implantação da APA. Nesta comunidade, mais coesa e organizada do que 
Colônia Figueiredo, a aplicação das técnicas do DRP só foi possível porque a metodologia do convencimento e da 
participação, com abertura para a comunidade colocar seus questionamentos e angústias, estabeleceu pontos de contato 
com os moradores, notadamente daqueles que exerciam alguma liderança. Foi também possível obter a relação dos 
problemas e potencialidades das comunidades, ranqueadas pelos moradores presentes nas reuniões. São importantes 
instrumentos para a elaboração conjunta de planos de desenvolvimento (Ver Tabelas 1 e 2) 
 

 
Figura 3: Diagrama de Venn - (a) Colônia Cristina; (b) Colônia Figueiredo. 
 
TABELA 1: Hierarquização dos problemas e potencialidades presentes na Colônia Figueiredo. 
PROBLEMA VOTOS POTENCIALIDADE VOTOS 
Assistência técnica rural ruim. 19 Práticas de preservação do rio. 15 
Assistência da Prefeitura. 13 Jovens permanecendo no campo. 12 
Saída dos jovens do campo. 10 Manutenção e diversificação agrícola. 11 

Condomínios e Loteamentos. 10 Aumento da Biodiversidade com o rio lim 11 

- - Melhoria das estradas melhorando a renda 11 
 
 
 TABELA 2: Hierarquização dos problemas e potencialidades presentes na Colônia Cristina. 
PROBLEMA VOTOS POTENCIALIDADE VOTOS 
Insegurança na produção. Unânime Identidade comunitária forte. Unânime
Disponibilidade de água futura. Unânime Qualificação técnica dos produtores. Unânime
Insegurança física. Unânime Diversidade produtiva. Unânime
Inundação de terras Unânime Técnicas de produção menos agressivas. Unânime
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Resíduos sólidos urbanos Unânime Infra-estrutura da comunidade. Unânime
 
Em ambas as comunidades a aplicação dos questionários de tipificação e qualidade de vida mostrou-se atividade mais 
complexa. Por se tratar de informações mais individualizadas, havia alguma resistência da comunidade. Receio de 
identificação do informante esteve sempre na base desta resistência. Havia, também, certa inadequação do questionário 
à realidade dos informantes. Algumas perguntas pareciam confusas, outras aparentemente inadequadas, outras muito 
pessoais aos olhos de membros da comunidade. Para superar estas dificuldades, o grupo adotou a estratégia de 
“oferecer” análise de solo e água de abastecimento domestico ao mesmo tempo em que os questionários eram 
aplicados. A interação com a comunidade possibilitou ao grupo aprimorar as perguntas do questionário, adaptando-as 
ao jargão e à realidade locais além de eliminar qualquer referência (por exemplo, cabeçalhos com identificação de 
nome) que pudesse identificar o informante.  
 
Os questionários estruturados foram aplicados a partir do segundo semestre de 2009. Os entrevistados recebiam a 
equipe de trabalho, constituída por integrantes do Núcleo, em suas propriedades. Alguns na sala de suas casas, com a 
família toda, outros na sua plantação. Todos sempre tinham uma história para contar, e algumas das quais ajudaram a 
compreender melhor o desenvolvimento da comunidade. A premissa inicial era de deixá-los o mais à vontade possível 
para fornecerem respostas, que nem sempre eles estariam voluntariamente interessados em fornecer. Como 
pesquisadores, obtiveram-se informações que não se imaginava ser importantes para a pesquisa. Em outras palavras, a 
leitura dos questionários induziria a intuição de que havia um “erro” entre as informações dadas (por exemplo, sobre 
renda), diferentemente do que efetivamente ocorre (algumas famílias possuem propriedade e renda em outros 
Municípios do Estado).  
 

Conclusões e Recomendações 
 
O objetivo geral do trabalho foi aplicar metodologias participativas, com ênfase na pedagogia da prática, construtiva e 
humanista,  utilizando técnicas do Diagnóstico Rural Participativo e técnicas do MEXPAR  na Bacia do Rio Verde, 
localizada na Região Metropolitana de Curitiba, Paraná (Brasil). O trabalho exigiu adaptação dos pesquisadores para 
com as realidades encontradas nas comunidades rurais, distintas uma da outra, enfocando, de início, o detalhamento da 
metodologia e do projeto geral, bem como enfatizando a importância da participação da comunidade no Diagnóstico. 
 
Ao longo de julho de 2010 o diagnóstico foi concluído e dados referentes a qualidade de vida servirão de base para a 
formação do Índice de Qualidade de Vida Rural, dentro da Bacia do Rio Verde. 
 
Recomenda-se o estudo antecipado das comunidades e seus costumes e culturas evitando  conflitos entre comunidade e 
pesquisadores, caminhando ao encontro da transformação social através da co-participação de diferentes atores 
envolvidos, propiciando a passagem de sujeitos envolvidos a sujeitos articuladores. 
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