
Processo de construção do Projeto Político Pedagógico da 

Zona Costeira e Marinha do Brasil (PPPZCM) no Estado da 

Paraíba 

O Projeto Político Pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil (PPPZCM)

começou a ser construído em Dezembro de 2019 através de uma oficina presencial na

cidade de Brasília – DF. A iniciativa foi da Coordenação Geral de Gestão

Socioambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

(CGSAM/DISAT/ICMBio), o Projeto TerraMar, o Projeto GEF-Mar, em parceria com o

Projeto BRA 08- e com as equipes do Ministério do Meio Ambiente e ICMBio com o

foco na conservação e uso sustentável da biodiversidade.

O PPPZCM é assumido como um instrumento político-pedagógico de gestão

educativa e está organizado a partir dos eixos situacional, conceitual e operacional que

devem ser dialoga dos, um influenciando o outro numa perspectiva sistêmica do

processo de planejamento, gestão e educação.

Tendo como objetivo principal criar diretrizes político-pedagógicas e institucionais

que contribuam para o desenvolvimento de processos educativos, com vistas à

conservação e uso sustentável da biodiversidade da Zona Costeira e Marinha do Brasil

(ZCM).

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultados relevantes do processo de construção do

PPPZCM na Paraíba temos:

- 11 respostas ao questionário

- 10 termos de adesão assinados

- 24 ações educativas inseridas no quadro

As 10 instituições que aderiram ao Projeto Político Pedagógico

foram:

1- Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e

do Meio Ambiente (SEIRHMA)

2- Superintendência de Administração do Meio Ambiente

(SUDEMA)

3- Secretaria de Estado da Educação (SEE)

4- Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBHLN)

5- Instituto de Pesquisa e ação (Inpact)

6- Instituto Parahyba de Sustentabilidade (IPAS)

7- Associação Guajiru

8- Fundação Mamíferos Aquáticos

9- APA e ARIE do Rios Mamanguape e REBIO Guaribas

10 - FLONA Cabedelo e RESEX Acaú-Goiana

Foi criado um grupo no aplicativo de mensagens instantâneas

Whatsapp com as instituições que assinaram o termo de adesão

onde trocamos informações a respeito das ações educativas bem

como atualizações sobre o andamento do PPPZCM.

Todas as ações apresentadas pelas instituições que aderiram

ao PPPZCM na Paraíba e em todo o Brasil passaram a fazer parte

da Plataforma MonitoraEA PPPZCM.

CONCLUSÃO

Apesar de toda a dificuldade com mobilização devido a

Pandemia pelo novo Coronavírus, podemos concluir que o

processo de construção do Projeto Político Pedagógico da

Zona Costeira e Marinha no Estado da Paraíba se deu de

forma positiva e os resultados alcançados foram melhores

do que o esperado.

O PPPZCM encontra-se na sua etapa 2 de construção e

com isso esperamos que mais instituições do Estado

venham a aderir ao Projeto e inserir ações educativas que

são e serão realizadas os próximos anos. Para tanto,

continuamos com as mobilizações, reuniões, contatos e

divulgações do processo de construção.

Autor 1 ¹ (Suassuna, Flávia D.)

Autor 2 2 (Silva, Cleytiane S.)

Autor 3 3 (Fernandes, Vanessa O.)

1, 2,3  Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio 

Ambiente da Paraíba

Após a primeira oficina de construção do PPPZCM (Imagem 1) foram

formados grupos territoriais para que os componentes passassem a trabalhar

conjuntamente e assim levar ao conhecimento dos demais atores de cada Estado

a realização do processo de construção desse documento. A Paraíba passou a

fazer parte do grupo territorial juntamente com os Estados de Pernambuco,

Alagoas e Sergipe.

Na Paraíba foi realizada uma reunião presencial com algumas instituições

convidadas no dia 09 de fevereiro de 2020 (Imagem 2) tendo como pauta a

apresentação do PPPZCM bem como o convite para que as instituições se

tornassem parceiras no processo de construção do documento.

As representantes do Estado também participaram de uma oficina no

município de Tamandaré PE com os demais membros do grupo territorial e

convidados (Imagem 3).

Em cada um desses momentos foi disponibilizado um questionário para

preenchimentos pelos participantes.

Devido a pandemia da COVID-19, a reunião com a Comissão

Interinstitucional de Educação Ambiental da Paraíba precisou ser realizada de

forma virtual (Imagem 4)

Após a realização dos encontros e reuniões, as instituições que

participaram dos momentos receberam, por e-mail, um Termo de adesão ao

PPPZCM (Imagem 5) bem como um Quadro para inserção das ações educativas

realizadas pelas instituições (Imagem 6).
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