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Resumo: Este trabalho expõe uma trajetória de pesquisa que iniciou em 2012 e perdura até 
o presente no Núcleo de Estudos Geografia & Ambiente – NEGA, da Universidade do Rio 
Grande do Sul – UFRGS – Brasil. Em 2012, os gestores responsáveis pela Floresta Nacional de 
Tefé – FLONA de Tefé – estabeleceram parceria com o NEGA para a construção de mapas 
para o plano de manejo dessa unidade de conservação (UC). Os mapas requeridos, além de 
apresentarem a localização e as características naturais da unidade, também deveriam 
revelar o uso da terra pelos comunitários residentes. Tratando-se de uma população 
tradicional de ribeirinhos, o NEGA elaborou o projeto de pesquisa e extensão “Mapeamento 
Participativo em Comunidades da FLONA de Tefé Amazonas”, cujo objetivo era gerar esses 
mapas, através de um processo de cartografia participativa, realizada em conjunto com os 
comunitários sobre os usos que fazem da terra. Para isso, foram realizadas duas expedições 
de pesquisa, em que a equipe realizou os mapeamentos com os comunitários e depois 
retornou com os mapas para que os comunitários os avaliassem e fizessem 
complementações. Em 2013, foram apresentados os resultados aos conselheiros desta UC e 
neste momento, surge uma nova demanda: a de transformar as informações dessa pesquisa 
em materiais didáticos com o objetivo de refletir sobre o modo de viver e os saberes dessas 
populações ribeirinhas. Inicia-se então um novo projeto “Saberes e Fazeres Geográficos da 
FLONA De Tefé/AM: Condicionantes para o Fortalecimento Territorial”. Seu objetivo foi a 
construção de três materiais pedagógicos distintos e complementares para auxiliar nas aulas 
de geografia e atividades interdisciplinares nas escolas de ensino básico da unidade. O 
primeiro foi “O Lugar onde Moro – FLONA de Tefé”, um livro texto que aborda a história, a 
natureza, o trabalho e o modo de viver dos ribeirinhos. O segundo, “Boyrá e o Menino”, um 
livro-conto infantil que expõe uma aventura em que o protagonista é um menino ribeirinho 
que, com auxílio dos animais da floresta, irá impedir um grave impacto ambiental. Estes dois 
livros são a base para trabalhar com o terceiro “O Lugar onde Moro – FLONA de Tefé: 
Práticas Pedagógicas em Geografia” que apresenta uma série de atividades que parte da 
alfabetização cartográfica, e avança para o entendimento dos conceitos operacionais do 
espaço geográfico, sempre a partir do diálogo dos saberes da geografia com os saberes 
tradicionais dos ribeirinhos. A construção desses materiais também foi participativa, desde a 
coleta das informações nas expedições, até a apresentação do material para revisão aos 
ribeirinhos e conselheiros da UC. Além destes materiais, está em construção um Atlas 
Escolar, adaptado para a realidade da FLONA- AM. De posse desses materiais, está sendo 
organizado um conjunto de oficinas cujo objetivo é desenvolver com educadores da FLONA 
atividades que possibilitem uma maior compreensão do material produzido. Estas oficinas 
estão sendo propostas de acordo com o que foi expresso no projeto de extensão “Práticas 
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Pedagógicas em Geografia e Educação Ambiental para Professores do Ensino Fundamental, 
FLONA de Tefé/AM”´, constituindo este a terceira fase do desta atividade. 
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1. Introdução 

 O presente texto tem como objetivo relatar os resultados de uma trajetória de 
pesquisa que se inicia em 2012, e perdura até o presente, no Núcleo de Estudos Geografia & 
Ambiente – NEGA, da Universidade do Rio Grande do Sul – UFRGS – Brasil. Em 2012, os 
gestores responsáveis pela Floresta Nacional de Tefé – FLONA de Tefé – estabeleceram 
parceria com o NEGA- UFRGS para a construção de mapas temáticos necessários na 
elaboração do Plano de Manejo de unidade de conservação, conforme legislação brasileira.  

 Os mapas requeridos foram os mapas de caracterização dos aspectos naturais da 
unidade de conservação, relevo, solos, estrutura geológica, cursos d’água (bacias 
hidrográficas). Para além da elaboração destes mapas que   expressam as características 
naturais da unidade, também foi objetivo deste projeto produzir o mapa de Uso da Terra, 
este por sua vez deveria ser elaborado em conjunto com os comunitários/ribeirinhos 
moradores da FLONA de Tefé. 

 Tratando-se de uma população tradicional de ribeirinhos, o NEGA elaborou o projeto 
de pesquisa e extensão “Mapeamento Participativo em Comunidades da FLONA de Tefé 
Amazonas”, cujo objetivo era gerar esses mapas, através de um processo de cartografia 
participativa realizada em conjunto com os comunitários sobre os usos que os mesmos fazem 
da terra. 

 2)  Cartografia Social, mapeamento participativo e zoneamento da FLONA de Tefé 

 Para o desenvolvimento desta atividade o procedimento adotado foi centrado na 
Cartografia Social, em vínculo com o mapeamento participativo.  Cartografia Social pode ser 
identificada como um processo de mapeamento e elaboração de mapas temáticos através da 
participação das populações locais, para mobilização e ou planejamento do uso da terra.  A 
partir da leitura de Acselrad et al 2015, pode- se inferir que a Cartografia Social constitui um 
esforço e resistência às dinâmicas da mundialização da economia ou, contraditoriamente, 
apoio a efetivação destas mesmas dinâmicas. Sua expressão é o mapeamento participativo 
ou comunitário. 

 Mapeamento participativo consiste no procedimento de reconhecimento espacial, 
territorial e ambiental de um determinado espaço geográfico elaborado juntamente com as 
populações locais. Este procedimento poderá estar inserido ou em articulação com 
procedimentos cartográficos mais convencionais de conhecimento. Constitui um 
procedimento que envolve diretamente os membros da comunidade no levantamento do uso 
da terra e das fronteiras de seus domínios, exige uma ação participativa que se expresse de 
forma horizontal, onde ocorra troca de saberes entre o grupo envolvido. O debate sobre 
mapeamento participativo é extenso vislumbra-se nesse sentido que para alguns envolvidos 
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neste processo seus resultados podem ser favoráveis a autonomia de determinadas 
comunidades, para outro este processo poderá ser um instrumento de controle. 
 Constituem estes mapeamentos, segundo Colchester (2002) constituem ferramentas 
úteis para que se estimule e mobilize a comunidade sobre suas demandas e formas de uso da 
terra e ou demanda de terras. Ou ainda para planejar o manejo do uso dos recursos. 
Portanto, é uma ferramenta tanto para controle, organização e criação de estratégias 
comunitárias quanto para transmitir as visões locais ao exterior. 

  O ponto de partida para a elaboração do Plano de Manejo da unidade de 
conservação FLONA de Tefé consistiu na elaboração do Zoneamento de Uso da Terra. Para 
tanto, conforme já descrito acima partiu-se de um mapeamento, com base na participação 
social. Esse tipo de cartografia “que se quer participativo entende ligar os atores e o 
território, construir o território com os atores e mobilizar estes atores através do território 
sob a hipótese de que nessa relação uns e outros se transformam” (ACSELRAD et al. 2008, pg. 
38). 

 Conforme exposto em Scelza 2014, p.81,  este  processo, efetivamente, “contribui 
para o conhecimento por parte dos envolvidos sobre diferentes situações, a exemplo do 
conhecimento das formas de uso da terra e a maneira de viver  dos ribeirinhos por parte dos 
pesquisadores, e das formas de mapeamento diferenciadas (no papel e no computador) pelos 
ribeirinhos e técnicos/gestores do ICMBIO; ou ainda, pode potencializar a organização 
comunitária na medida em que sucessivas reuniões foram feitas ao longo do processo de 
construção do mapeamento. Portanto, os protagonistas deste processo são: os gestores da 
FLONA, os comunitários e os pesquisadores. 

Em síntese o exercício de mapeamento participativo constitui uma prática desenvolvida 
através do diálogo, para que o ato de planejamento, manejo e comunicação da informação 
espacial (RAMBALDI ET AL. 2006) busque incorporar as necessidades, saberes e desejos das 
pessoas que são afetadas pelo processo de tomada de decisões. Sob esta perspectiva este 
projeto dialoga com os diferentes saberes sejam eles tradicionais (ribeirinhos) ou 
acadêmicos, o conhecimento técnico científico. 

 A abordagem participativa construiu-se, principalmente, através do mapeamento 
participativo, momento de construção coletiva. Para Brandão (2006), na pesquisa 
participante deve-se partir de um duplo reconhecimento de confiança entre pesquisador e 
pesquisado, pois este, nos procedimentos clássicos de pesquisa, tratado como “objeto de 
pesquisa” transforma-se em “co-sujeito de nossa investigação”. A confiança torna-se um dos 
princípios mais fortes da construção coletiva da pesquisa, porque este sujeito torna-se o 
interlocutor, aquele que no dizer de si-mesmo, desenha para nós os cenários de vida e 
destino que se pretende conhecer e interpretar. 

 

A FLONA de Tefé. 

 



 A FLONA de Tefé integra o Corredor Ecológico Central da Amazônia Ocidental, 
encontra-se distante de centros urbanos e do arco de desmatamento da Amazônia, 
constituindo-se de uma unidade de conservação com difícil acesso sendo este um dos fatores 
que tem beneficiado sua conservação. Possui uma extensão de 1.020.000 hectares, 
distribuídas entre os municípios de Tefé, Alvarães, Carauari, Juruá e Uarini todos estes 
localizados no estado do Amazonas. Faz parte das microrregiões geográficas Tefé e Juruá, 
conforme denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A população 
atual é superior 500 famílias distribuídas em pequenas comunidades e localidades que 
ocupam as margens dos rios Bauana, Tefé e Curumitá de Baixo. Fig 1. 

 
Fig 1. Localização da FLONA de Tefé – Amazonas. Brasil 

 Nesta unidade de conservação e em seu entorno a população vive em comunidades, 
denominadas tradicionais. Sua atividade é de subsistência, principalmente, o trabalho é 
familiar, com destaque para a produção de mandioca e comercialização da farinha; a pesca 
artesanal, como a do tambaqui e tucunaré; o extrativismo da castanha, açaí, andiroba e 
copaíba. O principal ponto de apoio para o desenvolvimento de suas atividades é a cidade de 
Tefé, município que batiza e dá acesso à unidade de conservação.  O acesso é exclusivamente 
por via fluvial.  

No decreto de criação da FLONA de Tefé não está mencionada a presença de 
comunidades tradicionais em seu interior, entretanto, estas populações foram mantidas na 
unidade de conservação. Suertegaray et al 2012. 



Os moradores destas comunidades e localidades se reconhecem como ribeirinhos e suas 
atividades estão diretamente vinculadas ao ciclo das águas no estado do Amazonas, ou seja, 
a convivência com um período de cheia e outro de seca. 

  

2.1) O processo de   mapeamento 

 

A cartografia social se utiliza, conforme caracterização de Corbett et all 2006, descrito por 
(ACSELRAD 2008), de  diferentes modalidades de mapeamento  tais como; a Cartografia Efêmera, 
mapeamento realizado diretamente no chão a  Cartografia de esboço, mapas elaborados a partir da 
memória, a Cartografia de escala que gera mapas em escalas relativamente exatas, a modelagem 3D  
que considera dados de elevação, modelos de relevo e uso da terra tridimensionais e  os foto-mapas 
que se utilizam de fotografias aéreas e ou imagens usadas como base para delineamento das 
informações desejadas. Além da utilização do Sistema de Posicionamento Global (GPS) utilizado 
para demarcar pontos com exatidão de acordo com as coordenadas (Lat. e Log.) e, auxiliar na 
localização e complementação   das demais modalidades. 

Neste processo, basicamente, foram utilizadas as fotos - mapas, e a cartografia de esboço. As 
etapas de trabalho compreenderam: 

 1.o planejamento e a organização das informações (cartas imagens, leituras de relatórios 
técnicos do ICMBio, a localização e situação das comunidades da FLONA), 

2. o mapeamento participativo com as comunidades, este processo foi organizado em duas 
expedições cujo objetivo era à elaboração coletiva do mapa de Uso da Terra e a 
representação gráfica do ciclo anual da produção e da jornada diária de trabalho.  

3. a sistematização e elaboração da cartografia da FLONA, avaliação da sistematização dos 
resultados, e produção final dos mapas construídos com as comunidades e a proposição do 
zoneamento da FLONA.  

 

1ª Expedição- Amazonas Pátria das Águas. 

 

  Esta expedição ocorreu no mês de março de 2012. Para a realização do mapeamento 
as atividades de campo foram organizadas em sete reuniões, uma reunião por setor 
administrativo da FLONA.  Nesta primeira expedição deu-se início a elaboração do mapa de 
Uso da Terra, através do processo de mapeamento participativo. Este mapeamento foi 
elaborado em cada uma das sete reuniões, em subgrupos de comunitários e pesquisadores. 
O procedimento adotado foi a superposição de papel vegetal em imagens de satélites, 
divididas em setores e impressas na escala de 1:20000. A partir desta base, o levantamento 
das informações ocorreu em no diálogo com os comunitários, Fig 2.  

 



 

Fig 2. Interpretação de imagens de satélite em diálogo entre comunitários e pesquisadores. 
Fonte: Suertegaray et al 2013. 

 

 Nestas reuniões os moradores locais após se familiarizarem com a imagem de satélite 
iniciaram o procedimento   de mapeamento identificando nas imagens os lugares onde 
realizavam suas atividades, ou seja, seus lugares de pesca, roçado e extrativismo entre outros 
elementos. Identificadas as localizações e denominações, o grupo de pesquisadores 
desenhava sobre no papel vegetal disposto sobre a imagem o esboço do mapa elaborado, 
coletivamente, de acordo com as informações obtidas. Após esta etapa a continuidade do 
mapeamento ocorreu em laboratório.  

 

O uso do SIG: Entre a primeira e a segunda expedição foram sistematizadas as informações 
adquiridas em campo. Na continuidade para a elaboração de mapas temáticos foi utilizado o 
software ARCGis 10 (Fig 3). Ou seja, nesta fase foi feita a transposição da interpretação sobre 
o uso da terra desenhada no papel vegetal sobre a imagem de satélite, para um ambiente 
digital. Estas informações foram vetorizadas e concomitante foi criado um banco de dados 
espaciais atrelados à informação visual. Este procedimento permitiu que, cada linha, ponto 
ou polígono traçado no mapa   indica a posição absoluta de um uso, e, também, as 
especificidades deste uso. 

 



 

Fig 3. Organização das informações interpretadas por comunitários em Sistema de 
Informações Geográficas. Fonte: Suertegaray et al 2013. 

 

 O ciclo da Produção e a Jornada Diária de trabalho 

 A atividade relativa ao levantamento de informações sobre o ciclo da produção e a 
jornada do trabalho estes representaram uma parte da pesquisa que também auxiliaria na 
elaboração do mapeamento participativo e no reconhecimento de informações sobre as 
comunidades, por setor. As informações foram registradas em gráficos organizados 
coletivamente com o grupo de participantes e demonstraram a produção anual dos 
ribeirinhos e seus vínculos com a dinâmica natural, em especial o ciclo das águas, períodos de 
cheia e de vazante. A jornada diária de trabalho, expressou, também na forma de gráfico, as 
atividades diárias, de rotina dos ribeirinhos. A figura 4 demonstra como a atividade foi 
construída nas reuniões da comunidade. 

 

 



   

 Fig 4. Esboço do gráfico do Ciclo Anual da Produção elaborado em reuniões setoriais 
com ribeirinhos - FLONA de Tefé AM.2012. 

 

 A representação do ciclo produtivo também foi realizada na mesma reunião por 
setor. Os grupos de trabalho indicaram temporalmente a rotina anual de trabalho em épocas 
de cheias e de seca e o tipo de produção realizada em cada ciclo: pesca, agricultura e 
extrativismo. Também foi indicada o tipo de prática (como realizam o manejo) e as 
dificuldades enfrentadas na produção. Esta atividade complementou a partir de uma análise 
temporal os dados de distribuição espacial das atividades permitindo uma análise espaço-
tempo que permite compreender melhor suas formas de suprir suas 
necessidades/demandas. A figura 5 apresenta o resultado da atividade. 



 

 Fig.5 Ciclo anual da produção de São Sebastião do Rio Curumitá- FLONA de Tefé – AM/ BR  

 O ciclo que representava a jornada diária de trabalho consistia na representação de 
práticas cotidianas (rotina diária). A atividade foi realizada de forma coletiva, onde o grupo 
apontava a indicação de formas de organização do espaço-tempo da rotina diária, ou seja, 
representações de seu cotidiano no desenho, explicitando nas jornadas de trabalho e lazer, a 
divisão por gênero nessas atividades. Nesta atividade, era representada atitudes de rotina de 
como organiza-se seus tempos e em que espaços (manhã, tarde, entardecer e noite) durante 
a semana e nos finais de semana (rotina de trabalho, de organização de tarefas diárias da 
casa e/ou do roçado, lazer, convivência familiar, etc).  

 Esta atividade agregou informações fundamentais à compreensão do cotidiano das 
populações ribeirinhas e permitiu avaliar de maneira singular o tempo diário de trabalho 
masculino e feminino. Muito embora a jornada de trabalho tenha se revelado maior que a 
dos homens fica destacada a extensa jornada dos ribeirinhos ultrapassando as 12 horas 
diárias seja para homens ou mulheres. A figura 6 apresenta o resultado desta atividade. 



 

Fig 6. Gráfico representativo da Jornada Diária de Trabalho – elaborado com ribeirinhos da 
FLONA de Tefé- AM 

 

2ª Expedição: Caboquinhos: filhos do Amazonas:  construído o mapa digital retorna-se ao 
campo. Nesta segunda expedição, o objetivo foi a avaliação e confirmação dos mapas 
temáticos gerados em computador. Nesse momento ocorreu, também a complementação 
dos mapas anteriormente elaborados pelos ribeirinhos. Ou seja, neste momento foram 
mapeadas informações sobre comunidades que não tinham participado de nenhuma reunião 
da expedição anterior. Nesta etapa, foi realizada a conferência dos mapas gerados, sob 
diferentes formas, estas se fizeram necessárias frente ao número de comunitários e/ou 
comunidades envolvidas nesse processo.  

 Ora os mapas foram projetados com a articulação de um Datashow e Laptop com o 
software ARCGis, possibilitando alterações do mapeamento no próprio tempo da reunião, 
ora foram utilizados mapas impressos, posicionados lado a lado ao corte utilizado para 
mapear determinada área e seu respectivo desenho no papel vegetal (Fig 7). Durante a 
segunda expedição foi feita discussão das diferentes zonas a serem criadas para FLONA de 
Tefé para fins de Zoneamento. As referidas Zonas e os critérios de definição foram propostos 
pelos gestores do ICMBio e acordado seus limites em diálogo e, de acordo com a demanda 
dos comunitários. 



 

Fig 7. Avaliação e confirmação dos mapas temáticos gerados. Fonte: Suertegaray et al 2013. 

 

Finalização do mapeamento em ambiente do SIG: Esta etapa consistiu na elaboração final 
do mapeamento de Uso da terra elaborada no retorno da segunda expedição, a partir dos 
dados coletados e confirmados na segunda etapa de campo. Foram realizados os ajustes 
finais aos shapes que representam o uso da terra pelos ribeirinhos. Da mesma forma amplia-
se e revisa-se o banco de dados espaciais além de passar por um trabalho de consistência dos 
dados. 

 O mapeamento do Uso da Terra constituiu a primeira etapa do processo de 
Zoneamento e permitiu conhecer o modo de vida e o espaço utilizado para as atividades de 
subsistência, roçado, pesca e extrativismo dos ribeirinhos da FLONA de Tefé. De posse dessas 
informações foi possível verificar a extensão e intensidade desses espaços de uso, além do 
tipo de atividade.  Ficaram então definidas: as áreas que compreendiam a moradia e os 
espaços de uso da terra necessários à reprodução de seu modo de vida, como Zona 
Populacional; as áreas de uso comum aos ribeirinhos, como atividades de pesca, caça e 
extrativismo definiu a Zona de Uso Comunitário.  Os espaços não utilizados para nenhum tipo 
de atividade definiu a Zona de Preservação.  

 Este processo ao finalizar indica para a FLONA de Tefé quatro zonas, a saber: Zona 
Populacional, Zona de Uso Comunitário, Zona de Preservação e Zona de Amortecimento (Fig 
8). 

 



 

Figura 8. Mapa de Zoneamento da FLONA de Tefé. Fonte. Suertegaray et al 2013. 

 

4. No Conselho da Unidade: apresentação e discussão dos resultados do mapeamento 

  Em 2013 a equipe do projeto apresentou os resultados ao conselho da unidade de 
conservação. Neste momento, uma nova demanda já estava latente, a de transformar as 
informações dessa pesquisa em materiais didáticos, pois com o extenso território brasileiro 
os livros didáticos não refletiam os modos de viver e os saberes dessas populações 
ribeirinhas. Inicia-se então um novo projeto “Saberes e Fazeres Geográficos da FLONA De 
Tefé/AM: Condicionantes para o Fortalecimento Territorial”. Em síntese objetivou-se a 
construção de três materiais didáticos distintos e complementares para auxiliar nas aulas de 
geografia e atividades interdisciplinares nas escolas de ensino básico da unidade. O primeiro 
foi “O Lugar onde Moro – FLONA de Tefé”, um livro texto que aborda a história, a natureza, o 
trabalho e o modo de viver dos ribeirinhos. O segundo “Boyrá e o Menino” um livro-conto 
infantil, que expõe uma aventura onde o protagonista é um menino ribeirinho que com 
auxilio dos animais da floresta irá impedir um grave impacto ambiental. Estes dois livros são 
a base para trabalhar com o terceiro “O Lugar onde Moro – FLONA de Tefé: Práticas 
Pedagógicas em Geografia” que apresenta uma serie de atividades que parte da 
alfabetização cartográfica, mas avança para o entendimento dos conceitos operacionais do 



espaço geográfico, sempre a partir do diálogo dos saberes da geografia com os saberes 
tradicionais dos ribeirinhos. As construções desses materiais também foram participativas, 
desde a coleta das informações nas expedições já citadas, até a apresentação do material 
para revisão aos ribeirinhos e conselheiros da unidade de conservação. Além destes 
materiais    está em construção um Atlas Escolar, adaptado para a realidade da FLONA- AM. 
De posse desses materiais, está sendo organizado um conjunto de oficinas cujo objetivo é 
desenvolver com educadores desta unidade de conservação atividades que possibilitem uma 
maior compreensão do material produzido. Estas oficinas estão sendo propostas de acordo 
com o que foi expresso no projeto “Práticas Pedagógicas em Geografia e Educação Ambiental 
para Professores do Ensino Fundamental, FLONA de Tefé/AM”´, constituindo este a terceira 
fase do desta atividade. 

 

Considerações finais 

 Este processo de pesquisa com base na Cartografia Social  demonstrou a 
eficácia do mapeamento participativo para fins de reconhecimento das áreas 
ocupadas e de usos diferenciados pelos ribeirinhos na medida em que toda a 
informação mapeada é proveniente do diálogo com os comunitários e resulta do, 
fundamentalmente, do conhecimento destes, de seu espaço de vida. A 
participação dos ribeirinhos nas reuniões foi efetiva e de forma dialogada. Este 
mapeamento permitiu, também, constatar o já reconhecido pelos mapeamentos 
de caráter participativo, ou seja, as populações locais detêm o conhecimento 
sobre seus espaços de forma muito clara e objetiva. Certamente, se o 
mapeamento fosse elaborado através de outros procedimentos, por exemplo, 
através unicamente do uso de imagens de satélite, a riqueza de informações e 
detalhamentos não teria sido possível, bem como a legitimidade da informação 
não teria igual valor. Cabe ainda ressaltar que em se tratando da Ama zônia, 
região onde poucos pesquisadores têm acesso e conhecimento, a participação 
dos comunitários nesse processo foi fundamental. Através desse diálogo se deu 
também o conhecimento dos pesquisadores sobre a realidade local. O 
processamento dessas informações é, portanto, uma construção dialógica. Em 
relação aos comunitários este processo permitiu um novo olhar sobre os locais 
onde vivem, uma visão espacializada das comunidades, roçados, áreas de pesca e 
extrativismo, ou seja, reconheceram-se no mapa elaborado. Durante o 
mapeamento muitas localidades e ou comunidades foram, pela primeira vez, 
localizadas em um mapa. “Aparecer no mapa” foi para alguns moradores locais 
uma forma de sentirem-se pertencendo a um lugar, sentirem-se reconhecidos. 
Certamente que este reconhecimento de si promove nos ribeirinhos um maior 
conhecimento sobre as suas condições de vida e a busca da melhoria dessas 
condições, como bem revelou o debate e as proposições sugeridas pelos 
ribeirinhos ao longo dos diálogos. 



 Enfim, reconhecer-se, avaliar suas condições de existência, suas 
necessidades, especificamente na FLONA de Tefé favoreceu a organização social, 
seja reativando antigas organizações como estruturando- se novas formas a 
exemplo da organização de jovens (Jovens Protagonistas) demandando em 
especial a melhoria na qualidade do ensino e, das mulheres favorecendo sua 
maior participação nas proposições, demandas e atividades em organização 
nessa unidade de conservação. 

 Por outro lado, fica destacado que os procedimentos de pesquisa, historicamente, são 
muito centrados em evidências empíricas e por vezes pouco significativas. Com a finalidade 
de um engajamento maior entre a pesquisadores e a sociedade, a pesquisa-ação e a 
pesquisa-participante destacam-se na elaboração e pelo envolvimento entre pesquisadores, 
neste caso específico, da Universidade, técnicos do ICMbio e Comunitários. Esta permitiu 
reconhecer que neste processo de pesquisa a ação desencadeada envolveu todos 
participantes de modo cooperativo.  

 Na caminhada da construção deste projeto, as etapas de pesquisa compreenderam o 
planejamento, a organização dos dados e informações (cartas imagens, leituras de relatórios 
técnicos do ICMBio, a localização e situação das comunidades da FLONA), o mapeamento 
participativo com as comunidades, as sistematização e elaboração da cartografia da FLONA, 
avaliação da sistematização dos resultados (mapas) com as comunidades, a construção do 
relatório e a proposição do zoneamento da FLONA. Estas etapas, foram construídas a partir 
das necessidades e potencialidades das populações ribeirinhas, evidenciadas pelos trabalhos 
do ICMbio primeiramente, e que, na continuação do trabalho local, agrega a participação da 
Universidade na construção de acordo de gestão coletiva que fortaleça o uso coletivo da 
Unidade de Conservação a fim de incentivar ações de autonomia das comunidades. 

 Certamente a construção deste trabalho estabeleceu uma relação entre o científico, 
político e pedagógico num processo de investigação partilhada do conhecimento social, 
inscrito no movimento das ações sociais populares.  
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