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INTRODUÇÃO  

No âmbito do debates acadêmico-científicos apesar do contexto amazônico se 

encontrar no centro das discussões nacionais e internacionais, poucos estudos destacam as 

particularidades do processo de organização sócio-político das comunidades ribeirinhas. A pertinência em 

participar do debate acadêmico atual sobre as formas de organizações políticas da sociedade civil se 

expressa pela própria trajetória sócio-histórica de lutas, pelas quais diversos movimentos sociais enfrentam, 

e criam formas de resistência, enquanto outros emergem, ampliando-se e tomando novas configurações 

sócio-políticas e exercendo diferenciadas estratégias de atuação e de mobilização. Sobretudo, no contexto 

Amazônico há necessidade produzir e aprofundar os estudos acadêmicos sobre esta temática. 

De acordo com Chaves (2001), desde o período colonial, a Amazônia é constituída por 

diversas lutas de resistência e de emancipação política dos agentes sociais locais por direitos à 

permanência em seus territórios, ao uso dos recursos naturais disponíveis (fauna e flora), ao 

reconhecimento de sua identidade cultural, ao acesso a bens e serviços sociais (saúde, educação, 

transporte, emprego, habitação, água, recursos energéticos). Entretanto, os estudos realizados sobre a 

região amazônica concentram seus debates na dimensão ambiental e sócio-cultural, comparativamente ao 

debate sobre outros temas, poucos se dedicam a discutir a dimensão sócio-política e as práticas de 

organizativas desenvolvidas pelos agentes sociais ribeirinhos.  

O Grupo Interdisciplinar de Estudos Sócio-Ambientais e de Desenvolvimento de 

Tecnologias Apropriadas na Amazônia (Grupo Inter-Ação) atua no município de Maués-AM, desde 2001, 

desenvolvendo um Projeto Piloto de pesquisa e extensão universitária. Neste sentido, com o propósito de 

ampliar seus estudos, desde 2008, vem sendo desenvolvido o projeto intitulado Organização Sociopolítica 

nas Comunidades Ribeirinhas de Maués/AM, em 06 (seis) comunidades ribeirinhas.  

A relevância deste estudo consiste em colaborar para a ampliação do debate sobre a 

organização sócio-política das lideranças comunitárias para a produção de conhecimentos e de referenciais 

teóricos que possibilitem uma leitura e subsidiem para uma intervenção mais coerente às necessidades e 

interesses dos agentes sociais ribeirinhos da Amazônia.  
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OBJETIVOS  

Este artigo pretende apresentar o debate acerca da organização sócio-política e as 

práticas organizativas em comunidades ribeirinhas da Amazônia relatando uma parcela das informações 

produzidas no estudo sobre a organização sócio-política das lideranças comunitárias na busca de acesso a 

bens e serviços sociais nas comunidades ribeirinhas de Santo Antônio de Mucajá e Ebenézer em 

Maués/AM. Para o alcance deste propósito buscar-se-á traçar uma apresentação sintética da configuração 

da estrutura das comunidades em termos de acesso a bens e serviços sociais.  

 

METODOLOGIA  

Os procedimentos metodológicos adotados no estudo pautaram-se pela perspectiva 

crítica, utilizando uma conjunção de instrumentos de natureza qualitativa e quantitativa. Dentre os quais se 

destacam os instrumentos de natureza qualitativa, tais como: Entrevista Semi-Estruturada, Registro 

Fonográfico, Observação Participante, Registro das Conversas Semi-Informais e Registro Fotográfico.  

Para fins didáticos, este projeto foi estruturado em 03 (três) fases de execução, 

interdependentes, interligadas entre si e organizadas do seguinte modo: Na primeira fase foi desenvolvida a 

Pesquisa Bibliográfica, a revisão do projeto, a elaboração dos instrumentais de pesquisa, a submissão do 

Projeto e dos instrumentais de pesquisa ao Comitê de Ética na Pesquisa e a qualificação do projeto. Na 

segunda fase ocorreu a Pesquisa Documental, a partir do levantamento de documentos (históricos, projetos, 

estatuto e outros) e da consulta ao Banco de Dados do Grupo Inter-Ação, bem como a realização da 

Pesquisa de Campo por meio de viagens às comunidades para aplicação dos instrumentais de coleta de 

dados. Na terceira fase, momento consiste na sistematização e análise dos dados/informações obtidos na 

pesquisa e elaboração do relatório final. 

Locus de pesquisa - o estudo abrangeu duas comunidades ribeirinhas do município de 

Maués que foram selecionadas pelos seguintes critérios: a) Comunidade Ebenézer – 1) em razão do Grupo 

Inter-Ação atuar com atividade de pesquisa e extensão universitária na área, desde 2002; 2) ser uma das 

comunidades mais recentes do município de Maués; 3) ser uma das comunidades referência em 

participação em mobilizações políticas locais; e 3) estar localizada na Floresta Estadual de Maués, Unidade 

conservação de uso sustentável. b) Comunidade de Mucajá - 1) em razão do Grupo Inter-Ação atuar com 

atividade de pesquisa e extensão universitária desde 2005 na área; 2) ser a comunidade ribeirinha mais 

antiga do município; 3) ser a comunidade Pólo do Rio Parauari; e 4) estar localizada no entorno da Floresta 

Estadual de Maués. 

Caracterização das comunidades- 

1) a comunidade Santo Antônio de Mucajá está localizada na margem direita do Rio Parauari e foi fundada 

em 1826. A mesma é formada por 108 famílias, perfazendo um total de 523 habitantes, sendo que somente 
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78 famílias residem na sede da comunidade, as demais moram no seu entorno.  

2) A comunidade Ebenézer possui rica biodiversidade e está situada no lago do Juma, foi criada em 2002. 

Atualmente esta comunidade possui 06 famílias perfazendo um total de 16 habitantes e se encontra 

localizada na área da Floresta Estadual de Maués.  

O universo da pesquisa e tamanho da amostra da pesquisa - Na comunidade de 

Mucajá foram identificados o total de 15 líderes comunitários e a amostra foi de 07 líderes. Na comunidade 

Ebenézer foram identificados o total de 04 líderes comunitários e a amostra foi de 04 líderes comunitários. 

Os critérios de inclusão dos sujeitos da pesquisa foram: 1) pertencer ao núcleo comunitário, locus da 

pesquisa, 2) ser indicado/reconhecido como liderança pelos demais comunitários, independente de gênero e 

de idade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Este trabalho toma como referência para realização da análise as produções teóricas 

elaboradas sobre comunidade tradicional por autores clássicos como Wagley (1988) e por autores 

contemporâneos como Souza (1996), Chaves (2001), Diegues (2004) e Fraxe (2004).  

Numa perspectiva de debate mais ampla do conceito de comunidade, Souza (1996) 

define comunidade como o conjunto de agentes sociais que estabelecem relações e correlações de forças 

no âmbito sociopolítico e de trabalho, no contexto local e que ao mesmo tempo sofre e ocasiona 

transformações no âmbito global.  

A definição de comunidade tradicional apresentada por Wagley (1988) defende que na 

Amazônia as comunidades são compostas por casas simples de madeira e/ou de palha com poucos 

cômodos, uma casa comunitária (local onde são realizadas reuniões, festas e eventos comunitários), casa 

de produção de farinha, canoas (meio de transporte mais utilizado pela população), barcos de pesca, entre 

outros. 

Os estudos realizados pelo Grupo Inter-Ação nas comunidades ribeirinhas na região 

possibilitou perceber que são poucas as comunidades rurais que possuem posto de saúde, saneamento 

básico, energia elétrica, abastecimento de água, escolas, ou seja, a infraestrutura básica, pois estão 

localizadas em áreas de terras firmes (porções de terras altas que não alegam no período da enchente do rio) 

ou em terras de várzeas as margens de rios e lagos, onde buscam se estabelecer, formando, assim, 

agrupamentos comunitários constituídos de várias famílias que requer uma logística muito complexa de 

acesso.  

A partir deste enfoque, Chaves (2001, p.84) define comunidade como um conjunto de 

relações/intercâmbios de produção e político-organizativo dos homens entre si e com a natureza, “cuja 

combinação institui um recanto de vida e de trabalho” no qual são construídas a partir das “[...] diversas 
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relações de produção dos homens entre si e com a natureza e, também,” destaca as sobredeterminações 

externas que incidem sobre a dinâmica interna, desconstruindo assim o conceito de comunidade isolada do 

marcos da sociedade.  

A definição de comunidade como espaço sociocultural é apresentada por Diegues 

(2004) e está relacionada também a definição de espaço sócio-político onde a organização econômica se 

baseia no uso de recursos naturais renováveis, pois possuem padrões de consumo que combinam várias 

atividades econômicas baseadas nos ciclos da natureza, bem como sua cultura está fundada em 

simbologias, mitos e rituais associados às atividades de produção como a caça, pesca e a atividades 

extrativistas, dentre outras.  

Outra contribuição importante para o debate sobre comunidade ribeirinha elaborada por 

Fraxe (2004). Segundo a autora essas comunidades estabelecem uma multiplicidade de trocas materiais e 

simbólicas com o centro urbano, ela afirma que: “As manifestações das práticas culturais do mundo 

ribeirinho espraiam-se pelo mundo urbano. Interpenetram-se, embora o habitus estruturado de cada uma 

seja relativamente distinto”. (Idem, p.19).  

Para analisar a organização sociopolítica das comunidades ribeirinhas de Ebenézer e de 

Santo Antônio Mucajá do município de Maués/AM, entende-se que é necessário considerar um conjunto de 

elementos que são: a identidade étnico-cultural dos agentes sociais locais, a sua trajetória social e histórica, 

as práticas religiosas, as formas de lazer, a relação com a natureza no manejo dos recursos naturais, bem 

como as relações sociais que são estabelecidas internas e externas ao contexto comunitário, tendo vista 

que as mobilizações sociais se expressam tanto no âmbito interno como práticas de sustentabilidade sócio-

ambiental local, quanto por meio de reivindicações pela efetivação de seus direitos e meios para 

atendimento das necessidades básicas. Todavia, neste texto aborda-se apenas a forma de organização 

política para acesso a bens e serviços sociais, baseada na infraestrutura existente nas comunidades 

considerando que é resultado da dinâmica organizativa de luta dos proprietários junto ao poder público 

municipal e órgão estaduais e federais.   

No contexto das comunidades estudadas, a organização sociopolítica se expressa para 

além do exercício coletivo de tomada de decisões e de gestão das ações comunitárias para atendimento das 

necessidades básicas, mas se articula as manifestações culturais, religiosas, atividades 

produtivas/econômicas e a práticas de sustentabilidade socioambiental local, definidas e implementadas 

pela população comunitária por meio da articulação de forças sociais comuns, dentro e fora da comunidade.  

Nestas comunidades existe uma complexa rede de relações sociais estabelecidas, na 

qual se articulam forças políticas, econômicas e culturais se apresentam, como processos de resistência 

pacífica e/ou de luta para garantir o acesso aos recursos necessários à reprodução da vida material e social, 

instituídos conforme a trajetória sócio-histórica de constituição de cada comunidade. Vale destacar, que 

estas relações estão vinculadas aos conhecimentos tradicionais passados de geração em geração, ligados a 
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crenças, costumes religião e experiências de vida, essas modalidades de conhecimento são fundamentais 

para manter viva a sua identidade sócio-cultural. 

Vale destacar que estes elementos estão interligados e possibilitam com que sejam 

criadas as condições propícias para os mais diversos processos sociais e manifestações coletivas, dentre 

quais se destacam: a) a modalidade de organização sóciopolíticas representadas pelas associações 

comunitárias que recorre às reuniões e assembléias comunitárias para efetivar suas tomadas de decisão; b) 

as modalidades coletivas de trabalho como os “mutirões” que se constituem como serviços para 

coletividade, nos quais o trabalho é compartilhado para usufruto de todos os membros da comunidade, os 

“ajuris” modalidade de tribal coletivo realizado pelos comunitários, cujos seus resultados são partilhados 

pela comunidade e os “puxiruns” são atividades desenvolvidas em grupos para troca de serviços, na qual 

todos se reúnem para beneficiar um membro, que em momento posterior presta serviço equivalente àqueles 

que o ajudaram.  

Em relação às organizações de cunho social e político das comunidades observou-se 

que: a comunidade de Mucajá é composta por 06 grupos de produção, 05 Times de Futebol, 01 Clube de 

Mães e 01 associação comunitária, denominada Associação Comunitária Agrícola Santo Antônio do Mucajá 

(ASCASAM). No que se refere a dinâmica organizacional e política da comunidade de Mucajá, embora seja 

considerada a comunidade mais antiga que a sede do município de Maués, os comunitários enfrentam 

muitos desafios para o estabelecimento de práticas coletivas, se comparada à Ebenezer. 

A comunidade de Ebenezer é composta por 01 associação de artesãos, intitulada 

Associação de Arte Cabocla, 01 Grupo de produção de farinha, 01 Time de Futebol, 02 hortas com legumes 

e verduras, 01 Horta de Plantas Medicinais e 01 Farmácia Comunitária.  

A comunidade de Ebenezer apesar de ser uma comunidade de pequeno porte, é 

reconhecida como referência de organização e mobilização comunitária entre os comunitários das 

comunidades na extensão do rio Parauari e também pela Prefeitura Municipal e pela Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável em razão de sua estrutura organizacional ter sido obtida por meio da luta 

engendrada pelas lideranças comunitárias e pelos demais comunitários na defesa da conservação dos 

recursos naturais da comunidade e das áreas de entorno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao tomar por base na definição do termo comunidade tradicional apresentado pelos 

autores Wagley (1988), Chaves (2001), Diegues (2004) e Fraxe (2004) pode-se afirmar que as comunidades 

rurais amazônicas se constituem espaços socialmente construídos, a partir da organização e das relações 

sociais estabelecidas pelas populações locais que no decorrer de sua trajetória sociohistórica se reproduzem 

social e culturalmente, através da ajuda mútua e do manejo sustentável dos recursos naturais locais. 

Para tanto, pode se afirmar que as comunidades ribeirinhas da Amazônia se constituem 

como contextos organizativos nos quais os agentes sociais estabelecem o manejo coletivo dos recursos 

naturais, orientados por seus saberes, baseados na cooperação e que representa sua capacidade de expor 

suas prioridades e de identificar novos usos, desenvolver técnicas e tecnologias apropriadas, enfim, modos 

de atendimento mais compativeis às suas necessidades presentes, com projeção de sustentabilidade dos 

recursos naturais para a sua e para a reprodução dos seus descendentes.  

Deste modo, a organização sociopolítica destas comunidades se constitui como uma 

importante estratégia coletiva para o desenvolvimento sustentável local, pois a mesma não se constitui 

somente como atividades cotidianas, realizadas de maneira naturalizada, mas são também ações política e 

socialmente construídas a partir da tomada de consciência dos agentes sociais em relação aos seus 

problemas locais e da mobilização social para superação dos mesmos, por meio da luta pela garantia de 

acesso a bens e serviços sociais e sustentabilidade socioambiental local.      
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