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Resumo  

A pesquisa buscou analisar as situações presentes no processo de territorialização e 

desenvolvimento rural da Amazônia, em particular no município de Parintins (sede do 

território rural do Baixo Amazonas), a partir das ações do Governo Federal por meio da 

implementação do Programa Território da Cidadania. Trata-se de entender como tem se 

caracterizado o envolvimento e a participação das entidades do poder público no processo de 

gestão do território rural do Baixo Amazonas. O projeto de gestão dos colegiados territoriais 

possibilita a criação de práticas associativas que assumem importante função na formação de 

uma nova cultura política. Através do acompanhamento e análise dos indicadores de 

Identidade Territorial, Gestão do Colegiado e Capacidades institucionais, aliada ao exercício 

etnográfico no âmbito das reuniões e oficinas realizadas pelo Colegiado Territorial de 

Parintins, foi possível problematizar a participação das entidades representantes do Estado e 

da Sociedade Civil e avaliar a eficácia do programa e sua compatibilidade com as demandas 

do Território do Baixo Amazonas.  

 

Palavras-chave: Território Rural; Desenvolvimento; Poder Público.
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INTRODUÇÃO 

  

A abordagem territorial tem assumido grande importância nas estratégias de 

desenvolvimento das regiões rurais do país, haja vista a dificuldade de compreensão das 

complexas configurações sociais e políticas que estão sendo postas a partir da implementação 

de políticas de desenvolvimento territorial pautadas no fortalecimento das práticas de 

cidadania. Estas iniciativas políticas pressupõem a necessidade de se desenvolver novas óticas 

de análise com relação aos alcances das políticas públicas e das configurações das relações 

sociais existentes entre os diferentes atores envolvidos na gestão territorial. 

 Atualmente, o Governo Federal lançou mão de uma política nacional baseada no 

desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, aliando as políticas nacionais às iniciativas 

locais. Para consolidar esta proposta criou a Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT 

no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA para implementar os 

programas sociais apresentados no Plano Plurianual do Brasil, 2004-2007. Lançado em 2008, 

o Programa Territórios da Cidadania nasceu com o objetivo de promover o desenvolvimento 

econômico a partir de princípios básicos de cidadania, a fim de criar uma estratégia de 

desenvolvimento pautada na governança. 

 A implementação de um processo de territorialização envolve a criação de esferas 

públicas de discussão e deliberação, a criação de fóruns que possam reunir os diferentes atores 

sociais e contextos políticos e culturais. Este cenário deve refletir a recuperação das noções de 

Estado e Sociedade Civil, valorizando, sobretudo, a participação cidadã. Nesse sentido, o 

capital social assume grande importância na estruturação de uma sociedade democrática como 

fator de empoderamento. 
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 Tomamos como unidade de análise as situações presentes no processo de 

territorialização e desenvolvimento rural da Amazônia, em particular no município de 

Parintins (sede do território rural do Baixo Amazonas), a partir das ações do Governo Federal 

por meio da implementação do Programa Território da Cidadania. Trata-se de entender como 

tem se caracterizado o envolvimento e a participação das entidades do poder público no 

processo de gestão do território rural do Baixo Amazonas. O projeto de gestão dos colegiados 

territoriais possibilita a criação de práticas associativas que assumem importante função na 

formação de uma nova cultura política.  

 Formado dentro do preceito paritário, o Colegiado Territorial é composto por 

entidades da sociedade civil e do poder público. Estas entidades são indicadas pelos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, presentes em cada 

um dos municípios que compõem os territórios rurais. O território rural do Baixo Amazonas é 

formado por sete municípios (Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Nhamundá, 

Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Maués), que garantem sua participação nesta política a 

partir da representação de suas entidades, nesse caso, cinco entidades da sociedade civil e 

cinco entidades do poder público. O pleno funcionamento desses espaços é um dos objetivos 

centrais na estratégia de desenvolvimento territorial, pois embora se torne explícito certas 

tensões e conflitos de interesses entre os atores sociais, também representa oportunidade para 

a prática democrática, para a busca de convergências, transparência pública e a gestão social.   

 A pesquisa tem como objetivo principal analisar como está sendo construída a 

participação das entidades do poder público no processo de consolidação da política de 

desenvolvimento rural do Programa Territórios da Cidadania. Através do acompanhamento e 

análise dos indicadores de Identidade Territorial, Gestão do Colegiado e Capacidades 

institucionais, aliada ao exercício etnográfico no âmbito das reuniões e oficinas realizadas 

pelo Colegiado Territorial de Parintins, será possível problematizar a participação das 
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entidades representantes do Estado e da Sociedade Civil e avaliar a eficácia do programa e sua 

compatibilidade com as demandas do Território do Baixo Amazonas.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Antes de qualquer coisa, é necessário expor alguns conceitos fundamentais para a 

pesquisa, da maneira que eles são entendidos pelos idealizadores do programa. De acordo 

com o Marco Referencial para Apoio ao Desenvolvimento de Territórios Rurais (2005), 

o conceito adotado define território como “um espaço físico, geograficamente definido, 

geralmente contínuo, compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 

multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as 

instituições – e uma população com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam 

interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais 

elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial.” Por Território Rural, 

compreende-se que os critérios multidimensionais que o caracterizam, assim como os 

elementos de coesão social, cultural e territoriais, apresentam a predominância de elementos 

rurais. Nesses territórios incluem-se espaços urbanizados como pequenas e médias cidades, 

vilas e povoados. 

Ainda de acordo com o documento supracitado, elaborado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA através da Secretaria de Desenvolvimento Territorial – 

SDT, nesta abordagem do desenvolvimento, o capital social dos territórios adquire um peso 

relevante. Entendido como o conjunto de relações (pessoais, sociais, institucionais) que 

podem ser mobilizadas pelas pessoas, organizações e movimentos visando a um determinado 

fim, o capital social tem na sua raiz processos que são ao mesmo tempo baseados e gerados na 

confiança, reciprocidade e cooperação. Implica a habilidade de pessoas e grupos em 

estabelecerem relações duradouras, obter recursos financeiros, materiais, cognitivos e 
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empreender ações com a finalidade de reduzir custos das transações por meio da associação, 

da administração, da compra e da venda conjuntas, do uso compartilhado de bens, da 

obtenção e difusão de informações. 

Utilizando ainda os conceitos expostos no Marco Referencial (2005), por gestão 

social entende-se o processo através do qual o conjunto dos atores sociais de um território se 

envolve não só nos espaços de deliberação e consulta das políticas para o desenvolvimento, 

mas sim, e mais amplamente, no conjunto de iniciativas que vão desde a mobilização desses 

agentes e fatores locais até à implementação e avaliação das ações planejadas, passando pelas 

etapas de diagnóstico, de elaboração de planos, de negociação de políticas e projetos. Gestão 

social implica, assim, um constante compartilhamento da responsabilidade pelos destinos do 

território. 

A idéia de gestão social pressupõe a existência de atores sociais e de gestores públicos 

capazes de levar adiante as estratégias de concentração dos agentes públicos e privados em 

torno de um projeto comum de futuro baseado na promoção dos trunfos de um território e na 

eliminação das barreiras e constrangimentos a que esse futuro se concretize. No entanto, as 

competências e habilidades demandadas por essa função nem sempre são dadas. Por isso, é 

preciso que o empoderamento dos atores e instituições seja uma preocupação presente. O 

empoderamento da sociedade deve contribuir para que as novas institucionalidades sejam 

capazes de expressar formas mais avançadas e democráticas de governança e de 

governabilidade democrática, aperfeiçoando as relações vigentes entre o Estado e a sociedade, 

o que implica uma revisão dos deveres e das obrigações, papéis e atribuições, formalmente 

instituídas, enfatizando as convergências de interesses que conduzam à articulação de ações. 

 

INDICADORES DE CAPACIDADES INSTITUCIONAIS  
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Referem-se às condições e recursos disponíveis às estruturas organizativas do 

Território - considerando seu arranjo político-institucional - e às organizações autônomas da 

sociedade civil e de representação estatal/social, para a gestão social das políticas públicas, 

bem como para a execução dos seus projetos. Especificamente, sobre as organizações de 

gestão dos territórios rurais, a compreensão das Capacidades Institucionais deve considerar as 

principais áreas de desenvolvimento institucional referidas aos territórios rurais no marco da 

política de desenvolvimento rural sustentável. O formulário é aplicado junto às instituições 

públicas municipais, visando definir a situação das capacidades institucionais dos atores nos 

territórios por meio de indicadores de capacidades institucionais. Objetiva criar estratos 

territoriais acerca do nível de avanço no desenvolvimento institucional.  

O cálculo das Capacidades Institucionais é aferido a partir da média aritmética simples 

dos itens que compõem cada área de desenvolvimento institucional - Gestão dos Conselhos, 

Capacidade das Organizações, Serviços Institucionais Disponíveis, Instrumentos de Gestão 

Municipal, Mecanismos de Solução de Conflitos, Infraestrutura Institucional e, por fim, 

Iniciativas Comunitárias e Participação –, e padronizados, de 0 a 1, dividindo o somatório das 

médias de cada item, pelo número total de itens. 

INDICADOR DE IDENTIDADE TERRITORIAL  

 

A proposta metodológica aqui apresentada visa contribuir com a identificação das 

diversas identidades que podem caracterizar um território rural. Dessa forma, foram 

identificados sete fatores próximos às realidades territoriais que, em maior ou menor grau, 

influenciam o desenvolvimento territorial. Esses fatores ou indicadores de identidade são: 

Ambiental, Agricultura Familiar, Economia, Pobreza, Etnia, Colonização e Político.  

O formulário indaga os integrantes dos Colegiados sobre sua percepção a respeito da 

influência de tais fatores nos seguintes aspectos chave para o desenvolvimento territorial: i) a 
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delimitação territorial; ii) a gestão territorial em termos de participação de organizações; iii) o 

planejamento relacionado com a visão de futuro, a definição de metas e objetivos e 

diagnóstico das características marcantes do território; iv) a construção da história comum do 

território e v) a resolução de conflitos. 

O formulário de identidade territorial é aplicado junto aos membros do Colegiado 

Territorial com o propósito de identificar elementos de identidade que lhes dão coesão e 

definem os aspectos determinantes dos processos de delimitação territorial, diagnóstico, 

planejamento, prioridades e definição de projetos estratégicos territoriais. Permite realizar 

uma classificação de tipologia territorial quanto à identidade. 

ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO DOS COLEGIADOS TERRITORIAIS  

 

O formulário que busca avaliar a gestão dos colegiados territoriais foi aplicado junto 

aos membros do colegiado territorial com o objetivo de realizar acompanhamento dos 

processos de conformação, integração e operação. Apoiar a sistematização e gestão do 

conhecimento no processo de gestão dos territórios pelos atores envolvidos. Avaliação dos 

projetos e disponibilização dos resultados.  

Os itens que constam no formulário abordam os seguintes aspectos: assessoria técnica 

aos colegiados, constituição, seleção e eleição dos colegiados, frequência de reuniões 

realizadas, principais temas discutidos, principais problemas e entraves encontrados, 

participação do colegiado na elaboração do diagnóstico territorial e áreas de capacitação. 

Estes temas forma apresentados nas questões que compõem o formulário de Gestão dos 

Colegiados Territoriais, portanto, todos os entrevistados foram questionados sobre esses 

aspectos. Apenas algumas questões serão utilizadas na discussão e análise deste relatório, 

contudo, de um modo geral, as questões estão relacionadas entre si e foram diluídas no corpo 

do texto. 
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AS REUNIÕES COMO FORMAS DE SOCIABILIDADE 

 

Durante o acompanhamento das reuniões e oficinas realizadas pelo CODETER, a 

contribuição de John Cunha Comerford foi extremamente importante para a interpretação de 

tudo o que foi observado e anotado no diário de campo.  O autor faz uma descrição densa, a 

partir de seu trabalho de campo frequentando reuniões de organizações como Sindicatos e 

Associações de Trabalhadores Rurais, proporcionando um arcabouço teórico-metodológico 

eficaz para esta pesquisa.   

Para Comeford, 

 [...] para além de sua dimensão instrumental de simples meios de 

tomar decisões ou discutir assuntos do interesse dos membros das 

organizações, as reuniões podem ser vistas também como um elemento 

importante na construção desse universo social, na medida em eu criam um 

espaço de sociabilidade eu contribui para a consolidação de redes de relações 

que atravessam a estrutura formal das organizações, possuem uma dimensão 

de construção ritualizada de símbolos coletivos e colocam em ação múltiplas 

concepções ou representações relativas à natureza das organizações de 

trabalhadores e ao papel de seus dirigentes e membros, bem como sobre a 

natureza da própria categoria eu essas organizações se propõem a 

representar. (COMERFORD, 1999, p.47) 

 Essas são, portanto, as principais fontes teóricas do qual foram extraídas as 

ferramentas de interpretação para a pesquisa. A leitura de textos de diferentes autores que 

constam na bibliografia, obviamente, também constituiu parte do processo. Suas ideias 

estarão refletidas direta ou indiretamente ao longo do texto e muitos serviram como inspiração 

em diversos momentos, orientando a visão e ajudando a escolher os fenômenos que seriam 

relevantes para as análises a serem feitas.  
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DESENVOLVIMENTO 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 O município de Parintins está localizado à margem direita do rio Amazonas, na Ilha 

Tupinambarana, mesorregião do Centro Amazonense, limitando-se com os municípios de 

Barreirinha, Urucurituba, Nhamundá e ao leste com o Estado do Pará. O município possui 

uma extensão territorial de 5,952km² para 107.250 habitantes, configurando-se como a 

segunda maior cidade do Estado do Amazonas. Além disso, o município é conhecido 

internacionalmente por seu patrimônio cultural e folclórico. Todos os anos a cidade de é palco 

de uma das maiores manifestações culturais da região norte, o Festival Folclórico de Parintins. 

Realizado nos últimos dias do mês de junho, o Festival Folclórico conta com o desfile e a 

apresentação dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso.  

 Tal como todas as cidades brasileiras, Parintins foi habitada inicialmente por 

indígenas. Durante o século XVIII, foi observada e explorada por viajantes, como José 

Gonçalves da Fonseca que notou uma ilha que, por sua extensão, se sobressaía das outras 

localizadas à direita do grande rio. Sua fundação ocorreu em 1796, por José Pedro Cordovil, 

que veio com seus escravos e agregados para se dedicar à pesca do pirarucu e à agricultura, 

chamando-a Tupinambarana.  

Em 25 de julho de 1833, Tupinambarana passa à freguesia, com o nome de Freguesia 

de Nossa Senhora do Carmo de Tupinambarana. Em 24 de outubro de 1848, pela lei 

provincial do Pará nº 146, foi elevado à categoria de vila, com a denominação de Vila Bela da 

Imperatriz, e constituiu o município até então ligado a Maués. Em 15 de outubro de 1852, 

pela lei nº 02, foi confirmado a criação do município. Em 14 de março de 1853, deu-se a 

instalação do município de Parintins. Em 24 de agosto de 1858 foi criada pela lei provincial a 

comarca, compreendendo os termos judiciários de Vila Bela da Imperatriz e Vila Nova da 

Conceição. Em 30 de outubro de 1880, pela lei provincial nº 499, a sede do município recebeu 
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foros de município e passou a denominar-se Parintins. Em 1881 foi desmembrado do 

município de Parintins o território que constituiu o município de Vila Nova de Barreirinha. 

 Em comparação com outros municípios do estado do Amazonas, Parintins possui uma 

boa infraestrutura educacional. Possui um mini-campus do Instituto Federal do Amazonas - 

IFAM, que oferece cursos em diferentes níveis: ensino médio e ensino técnico. Possui o 

Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do Amazonas - 

UFAM, que dispõe dos cursos de Zootecnia, Administração em Gestão Organizacional, 

Serviço Social, Jornalismo, Educação Física e Pedagogia. Também está instalada no 

município, a Universidade do Estado do Amazonas – UEA, com o Centro de Estudos 

Superiores de Parintins. 

 No que diz respeito às estatísticas de renda e salários no município, de acordo com os 

dados obtidos no IBGE, Parintins conta com 5.860 pessoas assalariadas para 831 empresas 

atuantes. É a quinta cidade com maior arrecadação de Produto Interno Bruto – PIB, 

aproximadamente 358.968,00 milhões. Sua renda per capita é de 3.518 reais (IBGE, 2007). 

 Com relação às atividades econômicas, a pecuária sempre teve grande contribuição no 

sustento do município, embora tenha sofrido gradativa redução na quantidade de cabeças de 

gados, esta atividade permanece sendo desenvolvida por grande parte das famílias 

parintinenses. A economia permanece sendo fundamental no município, Parintins tem o maior 

rebanho bovino e bubalino do Estado, tendo aproximadamente 150 mil bovinos e 50 mil 

bubalinos. 

 A atividade extrativista tem se concentrado na extração de madeira, com 54.323 

toneladas extraídas em 2007. Com relação à produção agrícola de lavoura permanente tem se 

destacado o cultivo de banana (2.495 cachos), guaraná (27 toneladas), laranja (47 mil frutos), 

mamão (30 mil frutos) e maracujá (18 mil frutos) (IBGE, 2007). Na lavoura temporária 
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observamos grande oscilação nos produtos cultivados, para o ano de 2007 destacamos a 

produção de arroz (100 toneladas), feijão (52 toneladas) e milho (199 toneladas). 

ENTIDADES QUE COMPÕEM O COLEGIADO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE 

PARINTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Quadro 01: Entidades que fazem parte do colegiado. 

 Como se observa na tabela 02, o Colegiado Territorial do município de Parintins é 

formado por cinco entidades do poder público e cinco da sociedade civil. 

AS REUNIÕES E A PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO NO PROGRAMA. 

 

Durante a pesquisa, tive a oportunidade de acompanhar algumas reuniões organizadas 

pela Célula de Acompanhamento e Informação do Baixo Amazonas - CAI envolvendo 

membros dos Conselhos e dos Colegiados. Em todas elas observei atentamente e tomei nota. 
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O que esperava através disso era que fosse possível obter elementos para tentar decifrar a 

complexa realidade dos conselhos e colegiados, procurando enxergar nas reuniões algo mais 

do que um simples meio de discutir assuntos e tomar decisões. O fato, como bem disse 

Comeford, é que essas reuniões criam espaços de sociabilidade que contribuem na criação de 

redes de relações e lançam mão de alguns parâmetros e mecanismos para as disputas do 

poder. Sendo o colegiado formado dentro de um princípio paritário, abrigando ao todo dez 

entidades – cinco da sociedade civil e cinco do poder público – a análises das reuniões 

mostrou-se um bom instrumento para avaliar a (não) participação destas entidades no âmbito 

do programa, mediante a observação das suas formas de interação.   

Apesar de, como já foi dito, ter acompanhado algumas reuniões, darei enfoque aqui a um 

evento realizado pela CAI do Baixo Amazonas no município de Parintins nos dias 11/07 e 

12/07/2011. A reunião foi realizada com os membros do CODETER – Colegiado Territorial 

do Baixo Amazonas. No total esperávamos setenta pessoas, representantes dos sindicatos, 

associações e entidades do poder público de todos os municípios que fazem parte do território. 

O local escolhido para o evento foi a arquidiocese de Parintins, um lugar calmo e tranquilo, 

ligeiramente afastado da cidade.  

A reunião estava marcada para começar as 08h00, mas via de regra, sempre ocorrem 

atrasos, de maneira que a abertura começou uma hora mais tarde. Os participantes se reuniram 

e tomaram seus lugares nas cadeiras, que em um primeiro momento estavam dispostas em 

semicírculo de frente para a mesa, na qual estavam sentados os coordenadores da reunião. 

Esse arranjo estaria em um meio termo da disposição mais hierarquizada possível, com a 

mesa destacada do público, e a menor possível, com todos os assentos formando um grande 

círculo, numa espécie de dissolução da mesa. O público da reunião era predominantemente 

masculino, na faixa dos 35-45 anos, mas havia algumas mulheres na faixa dos 25-35 e meia 

dúzia de jovens.  
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Teve início a abertura, durante a qual o coordenador saudou e agradeceu a presença de 

todos, falou sobre a finalidade da reunião e apresentou a pauta a ser seguida nos dois dias de 

evento. Após isto, apresentou os demais membros da mesa e depois, uma a uma as pessoas se 

levantaram e disseram seus nomes, município de onde vinham e entidade que representavam. 

Naturalmente, a presença dos colegiados dos municípios mais próximos foi mais expressiva, 

todavia, nenhum dos municípios, excetuando Parintins, compareceu com todos os seus 

representantes. Ao fim desta apresentação houve uma dinâmica na qual todos deram as mãos 

e recitaram trechos do “Estatuto do Homem” de Thiago de Mello, poeta Amazonense nascido 

na cidade de Barreirinha, próxima a Parintins e que integra, junto com os outros seis 

municípios, o território do Baixo Amazonas.  

Apesar de não fazer parte da pauta, a dinâmica é um momento importante em que todos os 

participantes se engajam igualmente em uma atividade. Diferente de outros momentos em que 

pessoas designadas falam diante dos outros ou até mesmo de momentos em que a fala é aberta 

a todos, durante a dinâmica ninguém se destaca, a coletividade toma forma e a hierarquia 

desaparece por algum tempo. As pessoas sentem-se mais à vontade após uma atividade desse 

tipo, o que facilita que elas exponham suas dúvidas, ideias e opiniões posteriormente.  

Em seguida, foram dados alguns breves informes e a pesquisadora da CAI deu início a sua 

apresentação. Tratava-se da socializar alguns resultados obtidos com a pesquisa nos territórios 

acerca dos indicadores de desenvolvimento. Naquela manhã, estava programada a exposição 

dos gráficos gerados a partir dos questionários de Identidade Territorial e Capacidades 

Institucionais. 

Durante a socialização dos resultados muitas pessoas estavam sonolentas, mexendo nos 

seus celulares – um vício irremediável que observei em todas as reuniões – e saindo para 

atender ligações... No entanto, figuras recorrentes fizeram intervenções. Esse conjunto de 
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pessoas que falam mais vezes e mais longamente nos momentos de discussão formam a 

equipe de frente (COMEFORD,1999), geralmente são os mesmos indivíduos em todas as 

reuniões e distinguem-se, por isso, dos demais que basicamente assistem a eles falarem.  

Terminada esta etapa, a coordenação dividiu os participantes aleatoriamente em grupos de 

trabalho e explicou-lhes a natureza da atividade. Deveriam discutir acerca do que foi 

apresentado e responder a um roteiro de perguntas para depois apresentarem à plenária, de 

forma que pudesse ser realizada uma discussão mais ampla. Cada grupo deveria contar com 

um apresentador e um relator. A primeira função geralmente era atribuída a algum dos 

elementos da equipe de frente, já que quase automaticamente chamam para si esse tipo de 

responsabilidade, contando com aval dos demais. É comum durante esses trabalhos em grupo 

ocorrerem “desabafos” e “denúncias”, exemplos de “saídas de pauta”, onde a coordenação 

geralmente interfere, exercendo o seu poder de controle sobre as falas.  

Os grupos tiveram uma hora para se reunirem e responderem ao roteiro de perguntas. 

Passado esse tempo, todos os grupos apresentaram seus resultados para a plenária, para em 

seguida dar-se início a fase de discussão dos dois primeiros indicadores de desenvolvimento. 

O quadro 02 traz a síntese da visão de cada grupo ao responderem a pergunta: O que define a 

identidade territorial? 

GRUPO 1 A agricultura familiar define a identidade territorial, pois muitos da agricultura 

familiar não estão ligados só na terra, pois os ribeirinhos plantam mandioca, 

hortaliças e pescam, caçam, criam gado. 

GRUPO 2 Processo histórico da redistribuição do espaço físico e geográfico. Aspecto 

geográfico da rede fluvial que naturalmente mobilizou o fluxo para a Ilha 

Tupinabarana, transformando-a em centro microrregional. Econômico – 

extrativismo (pesca e agricultura). Características humanas do território – 

caboclos e indígenas. Questão ambiental – recursos naturais – abundante e 

ameaçado. 

 

GRUPO 3 É uma organização que visa o bem comum para os municípios que participam 

geograficamente do Baixo Amazonas. Nesse sentido, engloba-se 

economicamente a agricultura familiar que pode ser ressaltada como forte fator 

de sobrevivência dessa região. Representam-se de forma positiva, pois sabe-se 
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que muitos projetos estão voltados para uma área. No entanto, é importante 

fortificar a agricultura familiar por meio de mais recursos para os municípios 

envolvidos. 

 

GRUPO 4 Agricultura Familiar (mandioca, mel de abelhas nativas, guaraná, etc.); 

Instituições que compõe o Territorial com objetivos comuns; A Cultura 

Territorial; Divisão geográfica; Recursos Ambientais (madeira, água, 

extrativismo, minério); Municípios com mesmos problemas/gargalos 

parecidos; Recursos Pesqueiros; Meio de Transporte (fluvial); Baixa renda dos 

Agricultores familiares; Métodos primitivos na produção; Falta de 

conhecimentos técnicos mais evoluídos; Falta de Plano Diretor nos Municípios 

(na maioria são Planos de governo); Falta de profissionais capacitados para o 

desenvolvimento dos Municípios: Engenheiro de Pesca, Agrônomo, 

Veterinário, Engenheiro Florestal, etc. 

 

GRUPO 5 Agricultura familiar, envolvendo todas as suas atividades (pesca artesanal, 

extrativismo e as questões ambientais). A agricultura familiar nos municípios 

que compõem o Baixo Amazonas tem em comum questões culturais e 

socioeconômicas. 

 
Quadro 02: Definição da identidade territorial. Fonte: UFAM/NUSEC/SDT, 2011. 

Foram destacados quatro aspectos gerais, que na visão dos membros do colegiado, 

definiriam a identidade territorial do Baixo Amazonas: A agricultura familiar agroextrativista; 

a dimensão geográfica do território, com enfoque nas redes fluviais; os recursos naturais 

abundantes; e as características humanas, cultura cabocla e comunidades tradicionais. Esse 

resultado indica forte presença dos seguimentos da sociedade civil no processo de definição 

do território. A seguir, o quadro 03 expressa a percepção dos grupos com relação às 

capacidades institucionais do Baixo Amazonas, destacando os aspectos considerados 

problemáticos e as potencialidades observadas na gestão social do Programa Territórios 

da Cidadania.  

GRUPO 1 Ausência de participação do poder público para as políticas públicas do 

território do Baixo Amazonas. Meio Ambiente: aterro sanitário; manejo 

adequado na pecuária; Preservação. Assistência Técnica: assistência técnica 

especializada; Comunicação: criação de associação de comunicação do poder 

público; 
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GRUPO 2 Não há gestão adequada; Meio ambiente: parcerias com instituições 

governamentais e não governamentais; Assistência Técnica: Estrutura para 

escoamento dos produtores; Comunicação: informática para todos 

(comunidades rurais); Projetos de apoio: Incentivar através de recursos; 

GRUPO 3 Posição estratégica dos municípios que não estão sendo utilizados. Existência 

dos Conselhos Municipais mesmo funcionando precariamente. A 

desarticulação dos Conselhos. Monopólio do poder público. Prefeituras 

inadimplentes. Meio ambiente: estruturar as secretarias de meio ambiente e 

facilitar a comercialização interna dos municípios. Agregando valor ao 

município, gerando trabalho e encargos sociais. Assistência técnica: existe 

uma precariedade no serviço, com nova proposta priorizando o tripé: 

produção, administração da propriedade e organização social. Comunicação: 

rádios comunitárias, folders, cartilhas e o compromisso das instituições em 

divulgar. Projetos de apoio: recursos para mobilização dos territórios e da rede 

territorial. Projetos acompanhados do diagnóstico e da gestão do 

empreendimento. Contratação de assessores na área da construção civil. 

 

GRUPO 4 Participação e interação do colegiado. Alta rotatividade no governo. Recursos 

alocados. Falta de articulação entre setores da administração pública. 

Fortalecimento do CMDRS. Desenvolvimento territorial: as políticas públicas 

territoriais já implantadas; Incentivo dos órgãos ambientais para a agricultura; 

legislação ambiental mais divulgada; educação ambiental na grade escolar; 

Assistência técnica: apoio logístico aos técnicos; remuneração compatível com 

a graduação do técnico; Comunicação: convocar reuniões com as entidades de 

classe para defender o projeto macro que atenda a nível territorial; 

 

GRUPO 5 Desvio de recursos para outras finalidades; falta de políticas públicas 

adequadas para a Agricultura Familiar; Prefeituras inadimplentes; Inoperância 

dos Conselhos Municipais; Falta de assistência técnica adequada ao agricultor; 

Falta de infraestrutura das secretarias municipais; Pouco interesse dos Gestores 

Públicos na política Territorial; Construir Plano de Desenvolvimento 

Sustentável par o Território do Baixo Amazonas; Criar um plano para levar 

internet (banda larga) e comunicação via telefone para as comunidades rurais 

no Território do Baixo Amazonas; Definir uma instituição no território para 

receber e implementar.   
Quadro 04: Percepção dos entrevistados em oficina. Fonte: UFAM/NUSEC/SDT, 2011. 

 As principais deficiências apontadas pelos membros do CODETER foram a ausência 

de participação do poder público; a falta de assistência técnica para os agricultores familiares; 

defasagem na infraestrutura e má gestão das secretarias; falta de comunicação e de veículos 

que facilitem a mesma; e a desarticulação dos conselhos municipais. Os quadros apresentados 

denotam um grande distanciamento entre a sociedade civil, mais engajada, e podemos dizer 

preocupada, com o pleno funcionamento do programa, e o poder público, pouco participativo 
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e apontado por unanimidade entre os grupos como negligente na gestão dos recursos 

destinados a projetos no território.  

 Terminada a apresentação dos grupos, sistematizada nos quadros 02 e 03, deu-se a 

etapa de discussão. Nesses momentos das reuniões, talvez os mais característicos, os 

participantes explicitam seus pontos de vista, em um diálogo geralmente polêmico e por vezes 

abertamente conflitivo. Esse diálogo é acompanhado pelo público e gera algum nível de ruído, 

como comentários baixos e observações pontuais. Não há de forma alguma uma definição 

prévia de quem deve falar, mas em geral poucos usufruem esse direito, e acaba que as 

mesmas figuras acabam falando mais do que todos, com os demais se limitando a assisti-los 

(COMEFORD,1999). Encerrada esta etapa, as atividades da manhã deram-se por concluídas e 

um dos momentos mais esperados por todos, a hora do almoço, finalmente chegou.  

 Após todos comerem, conversarem bastante e descansarem um pouco, reuniram-se 

novamente no salão principal para dar prosseguimento à pauta. Notou-se um considerável 

“esvaziamento” da manhã para a tarde. A pesquisadora fez uma nova exposição, dessa vez a 

respeito do indicador de gestão do colegiado. Finalizada a socialização, o coordenador propôs 

uma nova atividade. Tratava-se de construir um diagnóstico participativo a fim de analisar e 

interpretar os aspectos da Gestão do Colegiado Territorial através da metodologia da FOFA, 

sigla traduzida do inglês SWOT. Essa dinâmica é utilizada em análises de cenários, 

geralmente para gestão e planejamento estratégico de corporações ou empresas, mas devido à 

sua simplicidade, pode ser utilizada em qualquer análise de cenário. A sigla representa a 

primeira letra das palavras em inglês: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 

(Pontos fortes, Pontos fracos, Oportunidades e Ameaças). Os pontos fracos e fortes são 

fatores internos e as oportunidades e ameaças fatores externos.  
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 Mais uma vez então, os participantes dividiram-se em grupos com a tarefa de indicar 

os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da gestão do colegiado. O 

quadro 05 mostra os pontos listados pelos grupos de trabalho. 

Pontos Fortes Oportunidades Pontos Fracos Ameaças 

Esperança Socialização Comunicação Desarticulação das 

entidades 

Conquista Conhecimento Poder público Não contratação de 

projetos 

União Desenvolvimento Projetos Inoperância 

Participação Inclusão social CMDRS Perda de recursos 

Liderança Orientação Participação Divulgação dos projetos 

Comprometimento Atitude Interesse Concentração do poder 

público 

Determinação Participação Envolvimento Alternância 

Perseverança Capacitação Articulação Inadimplência 

PTDRS PTDRS Determinação Não comprometimento 

CMDRS Experiência Rotatividade Falta de interesse 

Autonomia Gestão Execução Descompromisso 

Organização Sociedade civil e 

poder público 

trabalhando juntos 

- Falta de apoio 

Envolvimento - - Dissolução do colegiado 

NT - - Desarticulação política 

ND - - Descaso 

Sociedade Civil - - Falta de recursos 

Parcerias 

institucionais 

- - Corrupção 

- - - Divergências políticas 
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- - - Falta de interesse dos 

gestores públicos 

- - - Politicagem 

- - - Divergências político-

partidárias 

Quadro 04: Síntese da FOFA.  

 Entre os pontos fortes podemos dar destaque à união e ao comprometimento da 

sociedade civil. Associado a estes, estariam as oportunidades da gestão, as quais sobressaem a 

oportunidade de acesso ao conhecimento e a capacitação durante a gestão do colegiado, os 

meios de orientação e a possibilidade da sociedade civil e o poder publico trabalharem juntos 

de forma democrática e legítima.  

 Com relação aos pontos fracos, o item comunicação foi indicado por quase todos os 

grupos. O mesmo ocorreu com os itens poder público e articulação, com os itens projetos e 

interesse logo atrás no número de vezes citadas. Associado às fraquezas estão as ameaças à 

gestão do colegiado, que apesar de ter sido o item com maior variedade de respostas, foi o que 

gerou maior discussão e problematização durante a análise.  

ANÁLISE DOS INDICADORES  

 

As entrevistas realizadas para coleta de informações dos indicadores de identidade 

territorial, capacidades institucionais e gestão do colegiado foram realizadas com todos os 

membros do Colegiado Territorial do Baixo Amazonas, na ocasião das varias excursões 

realizadas. Os gráficos que serão apresentados a seguir foram gerados pela SDT com base nos 

dados coletados pela Célula de Acompanhamento e Informação do Baixo Amazonas a partir 

dos questionários aplicados aos representantes das entidades que compõem o colegiado 
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territorial de Parintins. A escala de 1 a 5 utilizada nos gráficos corresponde ao grau de 

importância atribuído pelos entrevistados aos aspectos contemplados.  

IDENTIDADE TERRITORIAL  

 

A construção de uma perspectiva política e administrativa baseada no uso potencial da 

noção de território perpassa pela utilização de aspectos que estão fundamentados nessa 

abrangente definição. Falar de identidade requer alguns cuidados fundamentais, sobretudo, 

quando pretendemos estabelecer limites no processo de definição de algo tão diversificado e 

ambíguo. A ideia só pode ser percebida a partir da concepção de espaço produzido, de 

territorialização como um processo de reprodução social. O espaço por si só não forma, 

necessariamente, a identidade. A simples delimitação geográfica não é suficiente na 

consolidação da identidade de um determinado grupo. 

Tendo isso em vista, os territórios surgem com uma dupla conotação – material e 

simbólica. Um espaço se faz território a partir de processos de apropriação e dominação, por 

isso os territórios devem ser entendidos pelas suas múltiplas manifestações, relações e 

organizações. Além da esfera política-administrativa, existem relações simbólicas, culturais e 

econômicas que perpassam pelo modo como as pessoas fazem uso do espaço e dão sentido ao 

lugar. 

Com relação à definição dos limites do território (figura 01), os dois principais 

aspectos destacados pelos membros do colegiado territorial de Parintins foram a agricultura 

familiar e os movimentos sociais e políticos. A agricultura familiar aparece, como já havia 

sido observado, como um aspecto fundamental para a definição do território. O resultado 

indica uma grande influência da sociedade civil no processo de formação e definição do 

território do Baixo Amazonas. 
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Figura 01: Definição dos limites do território.  

Fonte: UFAM,NUSEC,SDT, 2010. 

Quando analisamos as metas e objetivos do território (figura 02), percebemos que 

dentre os pontos mais destacados, a agricultura familiar está em primeiro lugar, seguido dos 

recursos naturais e das atividades econômicas. Na região amazônica, esses três aspectos estão 

intimamente ligados, a grande disponibilidade de recursos é extremamente relevante para uma 

economia predominantemente agro-extrativista, principalmente do que se refere ao agricultor 

familiar. Dessa maneira, o destaque aos seguimentos da sociedade civil na formulação das 

metas e objetivos é mais uma vez constatado a partir dos aspetos eleitos. 
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Figura 02: Metas e objetivos do território.  

Fonte: UFAM, NUSEC, SDT, 2010. 

 Essa influência é ainda mais evidente se observarmos a participação das instituições 

(figura 03). As organizações de agricultores familiares e as organizações de produtores 

destacam-se bem mais do que as organizações públicas e demais instituições. Os segmentos 

sociais participam mais ativamente tanto na definição de uma identidade territorial, como 

também orientam os rumos do território a partir do foco na agricultura familiar, no uso 

sustentável dos recursos naturais e incentivo à atividades econômicas relacionadas. 
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Figura 03: Participação das instituições.  

Fonte: UFAM, NUSEC, SDT, 2010. 

 Em uma análise integradora dos aspectos chaves da Identidade Territorial, note-se que 

a agricultura familiar é apontada como o aspecto definidor, isso significa identificar um 

aspecto que engloba atividades importantes como o extrativismo animal e vegetal e a 

agricultura. Além disso, a agricultura constitui a principal fonte de sustento para as famílias 

locais, pois dá conta da diversidade de ambientes e modos de vida da região amazônica. A 

região é marcada pela sazonalidade e diversidade de paisagens, o que obriga o morador local 

a desenvolver diferentes modos de sustento para garantir sua sobrevivência.  

CAPACIDADES INSTITUCIONAIS 

  

Ao chegarmos às cidades da Amazônia nos deparamos com uma realidade mergulhada 

na inércia, marcada por um arruamento caótico e ausência de equipamentos urbanos. Por essa 

razão, uma interpretação pautada em parâmetros lógicos e comparativos torna-se deveras 

fugidia. Estamos falando de uma região repleta de critérios diferenciadores que envolvem 
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pouca articulação entre cidades, precariedade de serviços públicos e predominância de 

atividades rurais.  

 Obviamente o processo de construção dessas cidades está relacionado a fatores 

históricos específicos da região amazônica. Em geral, são formadas a partir de pequenos 

núcleos comunitários, que crescem sem infraestrutura urbana, sobretudo cidades as margens 

dos rios que não conseguem acompanhar a dinâmica da economia. No entanto, essas cidades 

não ficam livres das interferências da circulação de ideias e do acesso aos elementos da vida 

moderna. Elas revelam um complexo sistema de organização e entendimento que podemos 

buscar compreender a partir dos atores econômicos e das formas de ocupação. Dentro desse 

sistema vamos encontrar uma diversidade de formações de modos de vida, que vão desde as 

regularidades observadas nas cidades históricas decorrentes de fortificações ou aldeias até os 

padrões de ocupação às margens dos rios com economia agro-extrativista. 

 Algumas dessas últimas caracterizavam-se pela intensa atividade portuária, eram 

localizadas nas calhas dos principais rios, assegurando a rede de aviamento da região. As 

cidades menores também desempenham importante papel na economia regional, onde os rios 

são incorporados como eixos de avanço e ligação. As poucas estruturas urbanas construídas 

ao longo de processo de formação dessas cidades serviram para atrair força de trabalho, 

apropriação fundiária e atividade econômica. Muitas dessas cidades geraram novos fluxos de 

interesse e investimento, aumentaram formas de mobilidade e interação entre cidades. 

 Nesse processo, os marcos institucionais locais e sua relação com a institucionalidade 

externa são elementos importantes para a compreensão dos processos de desenvolvimento de 

cada região em particular. A construção social de um território e a definição de sua identidade 

cultural é uma ação coletiva, determinada em conjunto com um marco institucional que regula 

as atividades dos atores locais que participam do processo de construção. 
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Indicadores de 

Capacidades Institucionais 

  

1. Gestão dos 
Colegiados 

0,618 Médio Alto 

2. Capacidades 
Organizacionais 

0,607 Médio Alto 

3. Serviços 
Institucionais 
Disponíveis 

0,286 Médio Baixo 

4. Instrumentos de 
Gestão Municipal 

0,431 Médio 

5. Mecanismos de 
Solução de Conflitos 

0,381 Médio Baixo 

6. Infraestrutura 
Institucional 

0,506 Médio 

7. Iniciativas 
Comunitárias 

0,474 Médio 

Quadro 05: Indicadores de Capacidades Institucionais. 

Fonte: SGE/SDT,2010 

 

 A capacidade institucional refere-se ao funcionamento de ‘regras do jogo’ adequadas e 

que funcionem na organização ou entre organizações para atingir objetivos, realizar tarefas e 

de se ajustar constantemente frente a novos desafios. Há diversas instituições formais e 

informais operando entre e em volta de um sistema ou programa. Por essa razão, ao 

avaliarmos as capacidades institucionais que giram em torno da gestão municipal do território 

do Baixo Amazonas podemos perceber que na percepção dos entrevistados muitas 

dificuldades são encontradas, sobretudo, no que diz respeito: aos serviços institucionais 

disponíveis (0,2), mecanismos de solução de conflitos (0,3), instrumentos de gestão municipal 

(0,4) e infraestrutura municipal (0,4). 

GESTÃO DO COLEGIADO 

  

É fundamental para a discussão do tema da gestão social dos territórios apresentar 

algumas noções acerca do conceito de governança territorial, tendo em vista o conjunto de 

iniciativas ou ações que expressam a capacidade de um grupo social organizado 
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territorialmente, como o Colegiado Territorial, de coordenar e gerir assuntos públicos, 

econômicos e institucionais, como caracterização de um processo de gestão do 

desenvolvimento territorial. 

 Tomar como parâmetro o conceito de governança territorial implica reconhecer na 

sociedade civil uma fonte de poder nos processos de governança e a possível correlação de 

interesses e necessidades entre grupos sociais específicos, de modo que se torna difícil 

estabelecer divisões laterais e atribuir responsabilidades. O sistema de governança territorial é 

utilizado para referir-se ao conjunto de estruturas em rede, através das quais os atores/agentes 

e organizações/instituições territoriais atuam no planejamento e consecução das ações 

voltadas ao desenvolvimento territorial. Estas estruturas em rede estabelecem diferentes 

relações e correlações que formam um sistema multidimensional. 

 Diante de uma perspectiva de descentralização estatal vimos se estruturar a 

necessidade de articulação de projetos de desenvolvimento local que estivessem baseados em 

atores, capacidades e conhecimentos. Estas novas perspectivas não estão distanciadas dos 

contextos nacionais e internacionais, ao contrário, precisam manter relações constantes, tal 

qual um sistema que forma uma rede de relações, interações e articulações. A estrutura local 

tem a finalidade de expressar as iniciativas oriundas de contextos locais. Trata-se de uma 

transição do regional para o territorial. 

 O ponto diferenciador desse processo é expurgar do cenário local os instrumentos de 

execução de políticas públicas que tendem a reproduzir políticas e relações clientelistas, 

baseada na distribuição de recursos pelo Estado para obras e projetos pontuais. O desenho de 

um governo político-administrativo descentralizado torna-se cada vez mais nítido, tornando 

necessária a criação de novas formas de coordenação de agentes e instituições, novas formas 

de administrar fluxos econômicos, políticos e sociais. Por essa razão, a noção de governança 
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territorial vai além de uma simples forma de organização econômica inter-regional, mas 

engloba ferramentas sociais e políticas. 

 Ao analisarmos a capacidade de decisão dos membros do CODETER (figura 05) nos 

deparamos com algumas constatações interessantes. Foram apontadas quanto à capacidade de 

decisão, em primeiro lugar, as entidades colegiadas como um todo, enquanto instância 

administrativa e deliberativa, seguido dos agricultores familiares. Observa-se ainda que a 

capacidade de decisão do Governo estadual é tida como baixa, o mesmo ocorre com a esfera 

municipal e federal. Por outro lado, as entidades pertencentes a sociedade civil, como os 

agricultores familiares, possuem grande capacidade de decisão nas questões referentes ao 

território, como mostra a figura abaixo:  

 

 

Figura 05: Capacidade de decisão dos membros do CODETER.  

Fonte: UFAM,NUSEC,SDT, 2010. 

 Como é possível perceber, a participação do poder público é avaliada pelos próprios 

membros do colegiado territorial como insatisfatória. De fato, em grande parte das reuniões 

que foram realizadas no território do Baixo Amazonas, as entidades da sociedade civil 
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assumiram grande destaque no envolvimento e direcionamento das questões relacionadas a 

gestão territorial do Baixo Amazonas, enquanto as entidades do poder público não possuíam 

uma legitimidade representativa. Em outras palavras, muitas reuniões foram realizadas sem a 

presença dos representes legítimos do CODETER, caracterizando alta rotatividade entre os 

membros. 

 

 

Figura 06: Frequencia dos principais problemas.  

Fonte: UFAM,NUSEC,SDT, 2010. 

 Isso pode ser verificado com mais nitidez ao olharmos para os principais entraves à 

gestão do colegiado (figura 06). A pouca participação dos gestores públicos foi apontada com 

alto índice pelos entrevistados. Percebemos a partir disso que apesar da proposta, o processo 

de consolidação de uma gestão compartilhada das políticas públicas caminha muito devagar, 

sendo constantemente atacado por práticas que reproduzem políticas e relações clientelistas, 

baseadas na alocação de recursos oriundos do Estado em obras e projetos, que pouco ou nada 
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tem a ver com as verdadeiras demandas dos que seriam os principais beneficiários do 

programa, os agricultores familiares das zonas rurais. 

 Em uma mesma perspectiva analítica, entre os temas discutidos com maior frequência 

pelo CODETER (figura 07), ganham destaque infraestrutura e projetos. Podemos perceber 

que apesar do maior engajamento da sociedade civil, esses segmentos ainda estão voltados 

para questões pragmáticas. Os grupos pesquisados ainda não conseguiram sair do estágio de 

relativa dependência, e apesar de estabelecerem contato e buscarem uma interação positiva e 

proveitosa com o poder público, este dificulta as coisas devido ao pouco comprometimento 

dos gestores com os objetivos do programa. 

 

 

Figura 07: Frequencia dos temos discutidos.  

Fonte: UFAM,NUSEC,SDT, 2010. 

Em termos de acúmulo de capital social, ambos os segmentos ganharam bastante, mas 

infelizmente ainda não sabem o que fazer com os instrumentos que lhe foram 
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disponibilizados. O colegiado encontra-se estagnado, se reúne com pouca frequência e tem 

dificuldade em planejar e executar suas ações. Fatores de divergência político partidária 

assombram essa instituição, além de outros problemas como alta rotatividade dos membros 

que levam a não continuidade dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Todos os dados coletados em trabalho de campo, assim como aqueles que embasaram 

a análise dos indicadores, traduzem inteiramente a perspectiva dos entrevistados, 

representantes das entidades colegiadas de Parintins e demais municípios. O acompanhamento 

da construção do diagnóstico participativo feito durante a reunião permite desvelar os 

elementos chaves do pensamento dos envolvidos com o programa, sejam eles representantes 

da sociedade civil ou do poder público.  

O que se observa é que o colegiado assume um papel central dentro da dinâmica do 

Território. A proposta da gestão compartilhada foi lançada há alguns anos, ainda é uma 

premissa inovadora do que diz respeito a concepção de políticas públicas, mas poucos 

progressos foram feitos até então. O colegiado, composto por seres humanos, representantes 

de entidades do poder público e da sociedade civil, ainda é em muitos aspectos debilitado e 

enfrenta diversos problemas, muitos dos quais foram apontados nesse estudo.  

Todavia, como foi exposto, se olharmos para as entidades da sociedade civil, percebe-

se que houve alguns ganhos significativos no que se refere ao acúmulo de capital social. 

Desde a criação de novas redes de articulação até a internalização de uma lógica política 

voltada para a ideia de governança. Essas entidades são, portanto, as mais ativas dentro do 

Programa. O envolvimento e o comprometimento foram indicados diversas vezes como 

aspectos fortes na gestão, em contraste com a falta de interesse e negligência do poder 

público.  

Veem-se reflexos disso na construção da Identidade Territorial, fortemente 

influenciada pelos segmentos da sociedade civil, ao indicarem a agricultura familiar como 

aspecto definidor do território. No entanto, o amadurecimento desse capital social ainda se dá 

de forma muito lenta. Anos se passaram sem que os grupos saíssem do estágio de relativa 

dependência. A formação do colegiado se deu através de agentes externos, em uma ação 
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vertical. As regras e as normas foram impostas. Os indivíduos ainda buscam soluções 

externas para os problemas e dependem muito de facilitadores pra executar suas decisões. Por 

isso que para o Programa funcionar e a proposta da gestão compartilhada começar a descrever 

contornos de realidade, o poder público e a sociedade civil devem trabalhar juntos e 

evoluírem juntos, somando seus capitais sociais. A disparidade entre os segmentos cria um 

desequilíbrio, prejudicando o lado da balança que está mais pesado, impedido de progredir. 
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