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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DOS PROBLEMAS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS DO 
MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS. Tatiana Aparecida Balem, Antônio Elisandro de Oliveira, 
Paulo Roberto Cardoso da Silveira (Departamento de Educação Agrícola e Extensão Rural, CCR, UFSM) 
Este trabalho visa apresentar os resultados de uma etapa do programa Universidade Solidária realizado no segundo 

semestre de 1998, no Município de Dilermando de Aguiar - Região Centro do RS. O município foi dividido em 07 grandes áreas, 
para a realização dos seminários temáticos. A metodologia utilizada nos seminários teve como base o Enfoque Participativo, 
utilizando técnicas de moderação e visualização móvel. Foram desenvolvidos trabalhos em pequenos grupos, através de perguntas 
orientadoras, com posterior discussão em plenária. Os problemas foram agrupados em áreas e sub-áreas, a área de políticas de 
desenvolvimento rural foi a mais citada (35%), vindo a seguir os serviços públicos (26%), infra-estrutura (19%) e por último, os 
aspectos relacionados a organização social e relação com o poder público (18%). Na primeira área, destacam-se problemas 
referentes a assistência técnica (29%), crédito rural (22%), preço e comercialização de produtos agrícolas (20%), alternativas de 
produção (13%), estrutura fundiária (7%) e outros (9%). Na segunda área, os problemas estão distribuídos em saúde (47%), 
educação (31%) e meio ambiente (22%). Na terceira área os problemas de estradas e transporte correspondem a 32%, estrutura 
comercial local (23%), água (22%), eletrificação (7%), e outros (16%). Na última, a falta de organização comunitária corresponde 
a (45%), a atuação política das entidades e lideranças (23%), o envelhecimento da população rural (13%), a ausência do STR 
(13%) e a comunicação deficiente (6%). Demonstra-se que na opinião dos agricultores, os problemas relacionados às atividades 
produtivas são considerados os principais entraves ao desenvolvimento do município, em detrimento dos problemas políticos 
ligados a organização e participação nas decisões sobre as estratégias a serem adotadas. 

 




