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INTRODUÇÃO 

 Este artigo apresenta uma discussão sobre um modelo de abordagem comunitária 

para participação cidadã com uso de mecanismos e práticas de sustentabilidade. Este modelo resulta da 

experiência do Grupo Interdisciplinar de Estudos Sócio-Ambientais e de Desenvolvimento de Tecnologias 

Sociais na Amazônia - Inter-Ação (Diretório 5.0 do CNPq), vinculado ao Departamento de Serviço Social da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), no projeto piloto de pesquisa intitulado Estudo das Políticas 

Públicas e da organização das populações na Amazônia, cujo período de execução é de 2008 a 2011, desta 

forma o mesmo encontra-se em andamento, financiado pelo CNPq através da concessão de Bolsa 

Produtividade, o qual possibilita a realização de um conjunto de projetos de pesquisas para elaboração de 

Tese, Dissertações e Monografias.  

A elaboração deste projeto surgiu da percepção da necessidade de aprofundar os 

estudos sobre a cidadania, ou seja o acesso aos direitos sociais e sustentabilidade por reconhecer que há 

um número muito reduzido de estudos produzidos e da percepção de que há muitos entraves na viabilização 

das políticas públicas para as comunidades ribeirinhas, condição que gera, não rara, para a negação de 

direitos.  

O cenário amazônico abriga em seu espaço territorial, além do indubitável potencial 

natural, um mosaico cultural caracterizado pelos segmentos populacionais tradicionais que compõem um 

quadro com características plurais, em termos de diversidade social, tem-se: índios; ribeirinhos; pescadores, 

extrativistas e migrantes de todas as regiões do Brasil. A miscigenação, entre as populações nativas e 

àquelas atraídas e/ou trazidas para a região para servirem como força de trabalho, configurou uma 

organização peculiar na região, as comunidades rurais. (CHAVES, 1998). 

A interação entre os agentes locais e o meio que os circunda configura-se como um 

universo multifacetado de muitos contrastes e contradições, fruto de sucessivos e equivocados planos e 

projetos desenvolvimentistas e de integração regional, que têm tratado as populações locais e os espaços 

de modo homogêneo, ocasionando o aumento da pauperização e exclusão de uma parte dos grupos sociais 

rurais da região, resultando limitação ao acesso a bens e serviços sociais.  

Portanto, o propósito de analisar a dinâmica de implementação das políticas públicas 

junto às populações rurais na Amazônia, a partir da identificação das suas formas de organização do seu 

modus vivendi, na busca pelo acesso aos Bens e Serviços Sociais e no manejo dos recursos naturais, resulta 

não somente na ampliação do grau de conhecimento destas, mas pretende contribuir na criação de 

mecanismos para o estabelecimento de um efetivo diálogo e intercâmbio com as populações locais, e para 

elaboração de instrumentos que garantam a condição efetivas de cidadania no acesso aos Bens e Serviços 

Sociais nas comunidades ribeirinhas. 

OBJETIVO 
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Este estudo analisa a dinâmica de implementação das políticas públicas junto às 

populações rurais na Amazônia, a partir da identificação das suas formas de organização do seu modus 

vivendi, na busca pelo acesso aos Bens e Serviços Sociais e no manejo dos recursos naturais nas 

comunidades ribeirinhas do Rio Parauari, no município de Maués, estado do Amazonas, quais sejam: Santo 

Antônio de Mucajá, Ebenezer, Acaoera, Monte Sinai, Vila Darcy e Vila Nova. 

 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do projeto foi adotada uma modalidade específica de pesquisa 

participante, baseada na metodologia da pesquisa-ação, a Metodologia Inter-Ação. Esta metodologia vem 

possibilitando a articulação entre a ações de investigação e ações afirmativas de cidadania para a produção 

de novos conhecimentos e para estruturação de novas técnicas e tecnologias sociais, habilidades e 

mecanismos que possibilitassem a construção de alternativas viáveis e apropriadas a realidade local, a 

valorização dos saberes tradicionais e, ao mesmo tempo, instrumentalização dos agentes sociais envolvidos 

no projeto para agir com autonomia. 

Deste modo a realização deste trabalho privilegia a participação efetiva dos agentes 

sociais locais e a articulação complexa dos saberes de base científica e os de base popular, a qual se adota 

as seguintes premissas: a) realização de pesquisa articuladas a ações de extensão universitária com 

atividades formativas de caráter sócio-educativas; b) articulação da base teórica e metodológica à 

investigação empírica de modo a promover o diálogo entre os saberes acadêmico científica e 

popular/tradicional; c) produção de subsídios para implementação de políticas públicas para este segmento; 

d) desenvolvimento de tecnologias e valorizar as técnicas tradicionais de manejo dos recursos locais.  

A estrutura metodológica dos projetos de pesquisa que estão sendo implementados no 

âmbito do projeto piloto compreende  três fases processuais diferenciadas, porém interligadas e que se 

complementam entre si, quais sejam: Fase I:Pesquisa Bibliográfica e Documental; Fase II: Pesquisa de 

Campo; e a Fase III: Articulação Teórico-Prática e implementação de ações de extensão. 

 Fase I: Pesquisa Bibliográfica e Documental, nesta foram executadas as seguintes atividades: 

revisão bibliográfica; contatos institucionais; seleção dos sujeitos da pesquisa; pesquisa documental (dados 

secundários) junto às instituições; elaboração dos instrumentos de coleta de dados e/ou informações; 

aprovação do projeto e seus instrumentos junto ao Comitê de Ética/UFAM.  

 Fase II: Pesquisa de Campo, nesta fase foram realizadas as seguintes ações: visitas institucionais 

para aplicação de entrevista; realização de viagem para pesquisa de campo para apresentação do projeto de 

pesquisa com técnicas de abordagem grupal; aplicação do formulário sócio-econômico junto aos 
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representantes dos grupos domésticos da comunidade Santo Antônio de Mucajá e Ebenézer; aplicação de 

Entrevistas Semi-estruradas junto aos interlocutores das instituições.  

 Fase III: Organização e Sistematização das Informações, abrangem a sistematização das 

informações com a formação de um Banco de Dados da pesquisa com a realização da abordagem analítica 

dos dados e a consolidação dos trabalhos (iniciação científica, mestrado e doutorado) e a implementação do 

Plano de Ação.  

Ao tomar por base as informações obtidas nas pesquisas está sendo estruturado um 

Plano de Assistência Social para as Comunidades Ribeirinhas, num coletivo entre pesquisadores e 

comunitários e poder público, com a definição de ações programadas com a participação social, fomentando 

ação multiplicadora, inovadora e de caráter demonstrativo, propondo direcionamentos práticos (orientações 

e recomendações técnicas) que possibilitem o acesso a Bens e Serviços Sociais para melhoria da qualidade 

de vida das populações comunitárias e cidadania. 

A realização desta etapa, de acordo com a modalidade de pesquisa Inter-Ação, será 

concretizada mediante o estabelecimento de um processo: 

1. aberto, sócio-educativo e participativo – de modo propositivo todos os interessados atuam na 

formulação de alternativas viáveis para o desenvolvimento local visando a construção da sustentabilidade e 

da cidadania dos envolvidos; 

2. plural - que identifica os diversos interesses dos vários participantes;  

3. intercambiante - permite a negociação e a superação de conflitos; 

4. sistemático – sistematiza de modo a possibilitar a continuidade e a articulação entre as diferentes ações 

para otimizar recursos de toda ordem; 

5. instrumentalizante – instrumentaliza os participantes nas tomadas de decisão.      

O norte ordenador das ações é o reconhecimento de que os comunitários são 

portadores de saberes, diferenciados mas tão importantes quanto os conhecimentos acadêmico-científico. 

E, portanto, as populações ribeirinhas guardam informações fundamentais para o desvendamento da 

realidade e para a construção de alternativas locais via mecanismos que contemplem suas necessidades e 

interesses. A construção deste mecanismo, o Plano de Assistência, representa o esforço em contribuir 

efetivamente para fortalecimento da organização sócio-política das populações ribeirinhas via estruturação 

de estratégias participativas (ações sócio-educativas) e estruturação de tecnologias sociais, constituindo-se, 

desta forma em uma ação afirmativa de cidadania. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Amazônia, desde a década de 1980, diversas mudanças vêm ocorrendo no campo 

ético-político popular. As práticas passadas estão sendo transformadas e criando novos espaços de 

participação, neste processo a busca de aliados é muito importante, dentre estes as instituições técnico-

científicas ganham uma centralidade para fornecer informações qualificadas e instrumentais de intervenção 

prática. Torna-se notória a participação nas políticas públicas por via dos conselhos de direitos, são 

estruturados fóruns para o controle democrático da aplicação de recursos públicos e na elaboração de 

orçamentos participativos. Estas e outras ações expressam um novo tipo de ação coletiva: a ação cidadã. 

(DOIMO 1995 apud TEIXEIRA, 2001) 

Segundo Chaves (2010), a modalidade de ação cria as possibilidades de participação 

cidadã como processo de dialogo político entre sociedade civil organizada, Estado e mercado, em que os 

diferentes atores, representando seus respectivos setores, assumem papéis, direitos e responsabilidades. 

Este processo contribui para ampliar as forças da sociedade civil a partir da atuação organizada dos 

indivíduos, grupos e associações. Para que se realize a participação cidadã cuja atuação seja coerente e 

compatível com os interesses do conjunto da sociedade direcionada para um desenvolvimento de caráter 

sustentável, os diferentes setores precisam tornar acessíveis as informações aos usuários, assim como 

investir na construção de mecanismos institucionais que dêem acesso ao usuário ao processo de tomada de 

decisões e de regulamentação do manejo dos recursos pelo Estado.  

Na busca por uma maior precisão conceitual, Telles (1994 apud TEIXEIRA, 2001) 

argumenta que o termo participação cidadã representa a requalificação da participação popular nos termos 

de uma participação que articula, interage e contribui na construção de um processo social que envolve um 

senso de ordem pública regida pelos critérios de equidade e justiça.  

Por fim, entende-se a participação cidadã como processo social dinâmico, fruto da 

práxis específicas de grupos sociais, expressas e debatidas nos espaços públicos, articulando-se com 

reivindicações coletivas combinando o uso de mecanismos institucionais com sociais, concebidos no 

cotidiano das lutas, e superando a já clássica dicotomia entre representação e participação.  

Nos estudos do Grupo Inter-Ação, o conceito embasa-se na análise das experiências 

realizadas na região amazônica, envolvendo 3 países (Brasil, Peru e Colômbia), 41 municípios em 7 estados, 

em mais de 300 comunidades rurais. Os  preceitos de participação cidadã servem como ordenadores éticos-

políticos e metodológicos na implementação dos projetos realizados pelo referido grupo em toda a sua 

extensão. As pesquisas e as atividades de extensão realizadas tomam como referência os fundamentos 

teóricos e metodológicos da pesquisa-ação que criaram as possibilidades de estruturação de mecanismos e 

práticas de sustentabilidade junto aos ribeirinhos. Dentre as principais orientações adotadas no 
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desenvolvimento dos trabalhos que toma como referência o estudo realizado por Chaves (2010), destacam-

se:  

1. A compreensão do papel de cada individuo em sua práxis, bem como em seu cotidiano, pelo potencial 

que guarda em suas ações de agir como agente de degradação ou de preservação do meio ambiente; 

2. A valorização de soluções simples e práticas que permitam a apreensão pelo conjunto dos envolvidos;  

3. A identificação de afinidades e interesses entre os envolvidos de modo a ampliar as possibilidades de 

cooperação e solidariedade criando condições favoráveis à cooperação e o diálogo entre indivíduos e 

instituições; 

4. A valorização dos saberes e das habilidades de cada um com respeito às singularidades e diversidades 

tendo a ética como base para toda e qualquer ação; 

5. A consideração e o entendimento dos processos vivenciados pelos envolvidos de modo a apoiar e 

contribuir para incentivar a superação de condições de subalternidade, discriminação e opressão assumindo 

posição crítica à vigência de relações autoritárias, centralizadoras; 

6. O apoio para implementação de mudanças estruturais e comportamentais a partir do desenvolvimento 

de novos hábitos, usos e práticas dentro do princípio de “pensar globalmente e agir localmente”;  

7. A valorização das diferentes formas de conhecimento/saber (popular, cientifico) promovendo a 

articulação entre saberes contemplando as diferentes temporalidades – tempo natural – urbano-industrial 

(ciência);  

8. O estabelecimento de debate público para negociação e contratualização entre diferentes atores 

promovendo a mediação de conflitos e a constituição de alianças; 

9. A flexibilização de planos, programas e ações, criando condições para incorporação de demandas 

emergentes ante o quadro de incertezas vigentes; 

10. A formulação de indicadores para avaliação de planos, programas e projetos para o monitoramento das 

ações em suas variadas aplicações; 

11. A promoção de ações de controle social democrático para os usuários, com o uso de mecanismos tais 

como consulta popular, plebiscito, referendo, entre outras; 

12. A formulação de critérios de sustentabilidade definidos pelo conjunto dos envolvidos para ordenarem as 

ações que compõem as propostas dos programas, planos e projetos de gestão dos recursos;  

13. O estabelecimento de unidades de análise de acordo com as indicações que respeitem a dinâmica e as 

referências dos próprios agentes sociais envolvidos, tais como módulo regional, densidade populacional de 

ecossistemas, bases territoriais, montante da população, amplitude; 

14. A adoção do referencial de gênero na projeção das ações e recursos;  

15. A abordagem interdisciplinar compatível face às interações complexas  considerando as diferentes 

dimensões do real – social, cultural, econômica, política, tecnológica, ambiental; 

16. A inserção de conteúdos educativos/pedagógicos em cada plano, programa, ação; 
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17. A identificação dos problemas e das potencialidades em diferentes níveis desde o grupo doméstico-

familiar, comunitário, regional, nacional, global. 

Dentre os resultados alcançados no projeto destacam-se: 1) diagnóstico das condições 

de acesso aos Programas de Aposentadoria e de Assistência Social das comunidades ribeirinhas; 2) 

levantamento dos Programas de Assistência e de Previdência Social existentes no município de Maués/AM; 

3) mapeamento dos conhecimentos tradicionais no manejo de plantas medicinais nas comunidades 

ribeirinhas; 4) produção de subsídios para a construção de mecanismos de proteção dos conhecimentos 

tradicionais na Amazônia; 5) subsidio para formulação de uma política pública de Assistência Social às 

comunidades ribeirinhas, por meio da criação de um Centro de Referência de Assistência Social e de 

Capacitação das Famílias Ribeirinhas de Maués; 6) transferência e articulação de tecnologias sociais de 

gestão voltadas para a consolidação das atividades de geração de renda às famílias; 7) formação de 

competência técnica-científica para atuar no contexto rural amazônico por meio da produção de estudos 

acadêmico-científicos a partir da elaboração de 03 (três) trabalhos de conclusão do curso de Serviço Social, 

03 (três) pesquisas no Programa Institucional de Iniciação Científica PIBIC/UFAM, 01 (uma) Dissertação de 

Mestrado concluída e 2 (duas) em andamento e 01 (uma) Tese de Doutorado concluída 

Para que tais resultados fossem alcançados, foi necessário criar espaços de 

participação e envolvimento dos agentes sociais (comunitários), uma vez que a participação constitui-se 

como um fator fundamental na construção e implementação das ações possibilitando, assim, a construção 

de saberes que contribuíram para instrumentalizar novas práticas e relações democráticas entre os 

diferentes agentes sociais envolvidos. Nesse sentido, entende-se que a discussão sobre participação cidadã 

deve ter uma centralidade nas discussões sobre práticas sustentáveis na Amazônia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, buscou-se apresentar uma visão panorâmica da experiência empreendida 

pelo Grupo de Pesquisa no desenvolvimento da pesquisa dobre o conhecimento das modalidades de 

organização do modus vivendi, as condições de acesso às políticas públicas e a Bens e Serviços Sociais, 

bem como as práticas e saberes adotados pelas populações ribeirinhos no manejo dos recursos naturais 

locais junto às comunidades ribeirinhas de Mucajá e Ebenézer, em Maués/AM.  

Através do conhecimento produzido busca-se disponibilizar para às instituições públicas 

que atuam como parcerias no estudo (Prefeitura de Maués e Secretárias) ferramentas (tecnologias sociais) 

de políticas públicas para o desenvolvimento rural, centrado nas potencialidades, habilidades e experiências 

das populações ribeirinhas sob o compromisso social de desenvolver um conjunto de ações afirmativas de 

cidadania focadas na melhoria da qualidade de vida destes.  

Quanto ao modelo de participação cidadã adotado pelo Grupo Inter-Ação, entende-se 

que sua aplicação serve como parâmetro que balizam os esforços direcionados para a construção da 

cidadania promovendo oportunidades para as mudanças democráticas de base, que estimulam os diferentes 

agentes sociais a assumirem seu papel de protagonistas na condução de seus próprios destinos. Nesse 

sentido, entende-se que a participação cidadã caracteriza-se como um processo dialético, aberto e 

dinâmico, momento privilegiado em que se torna possível pensar e (re) inventar práticas e alternativas 

sustentáveis das ações, bem como a formulação coletiva de ações voltadas para a melhoria da qualidade de 

vida dos comunitários. 
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