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RESUMO

A proposta de elaboração de uma Agenda 21 na UEMG - campus Ibirité pretende ser feita de forma participativa, durante o curso de extensão Ecopedagogia e Ecologia Integral,

que possui 4 módulos. Aborda-se  técnicas do Diagnóstico Participativo e estudos de Percepção Ambiental. Até o momento foram utilizadas três técnicas para a coleta de dados.

A técnica da ‘travessia do lugar/mapas mentais’, expressa uma metodologia qualitativa, onde aspectos subjetivos do indivíduo se destacam através de sua percepção em relação

ao meio. Através dos dados obtidos elaborou-se uma escala em três níveis: ‘distante da realidade’, ‘intermediário’ e ‘próximo da realidade’. Dos 9 mapas analisados, 7 foram

considerados ‘distantes da realidade’, e apenas 2 se encaixaram no nível ‘próximo da realidade’, o que permitiu-se avaliar que a maioria dos cursistas revelou uma percepção de

pouca interação com o meio ambiente. A técnica do Diagnóstico Participativo, denominada  ‘biomapa’, consiste em uma construção conjunta do mapa do campus Ibirité, e, ao

possibilitar a visualização das demandas socioambientais locais, foi complementada com a técnica da ‘árvore de desafios’. Foram detectados 10 problemas: córrego poluído; alto

índice de proliferação do mosquito Aedes Aegypti; ausência de reciclagem de papel; dificuldade de compartilhamento do espaço entre a UEMG e a FHA; necessidade de maior

divulgação e interação com a comunidade externa; falta do xerox dentro do campus; descarte do  óleo de cozinha; destino do lixo, instalação de um restaurante universitário e

manutenção dos laboratórios. Após este primeiro diagnóstico, que contou com a participação dos cursistas, pretende-se seguir com as próximas etapas, como a busca de

parcerias que possam cooperar para a solução dos problemas apontados e a elaboração final de um projeto socioambiental sustentável na UEMG de Ibirité.
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