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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

As oﬁcinas de Participação
Social foram realizadas nos
bairros, Parque das Tribos e
Redenção, entre os dias 2 e
10 de Outubro, com um
quórum de 15 mulheres no
REUSA, e 15 lideranças
comunitárias no Parque das
Tribos.

PARQUE DAS
TRIBOS

REDENÇÃO
(REUSA)

INTRODUÇÃO
Após a realização das oﬁcinas de participação
social, foi aplicado novamente o questionário.
Por meio dos resultados obtidos, é possível
mensurar o impacto gerado após a oﬁcina,
acerca de suas percepções sobre participação
e representatividade política, ﬁscalização e
controle de políticas públicas.
Os dados foram divididos em duas partes:
Diagnóstico REUSA e Diagnóstico Parque das
Tribos. A divisão permite compreender a
realidade local visando maior aderência das
oﬁcinas
ao
contexto
de
participação
objetivado para cada território.
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METODOLOGIA

METODOLOGIA
Foram adotadas metodologias ativas no
processo de aprendizagem das oﬁcinas, e
como o próprio nome aponta, são processos
pedagógicos que colocam os estudantes como
os principais agentes da sua aprendizagem.
Estes deixam de ser meros transmissores de
conhecimento que valorizam o acúmulo de
conhecimentos já consolidados, e se
transformam
em
multiplicadores
dos
processos de aprendizagem. Nessa nova
perspectiva, os processos educacionais
tornam-se mais próximos das realidades dos
estudantes, dos seus questionamentos,
necessidades e posicionamentos no mundo.

Prática de
Intervenção

Oﬁcina
Pedagógica

Pesquisa
Ação

Diagnóstico da
Realidade

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA

POLÍTICAS PÚBLICAS

Aplicação da CNV e facilitação das
oﬁcinas e dialogos entre opiniões
politicas diferentes.

Aprendizagem sobre políticas públicas
no Brasil, suas ligações com os
Objetivos
do
Desenvolvimento
Sustentável e atores envolvidos.

DEMOCRACIA & TRÊS PODERES

PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA

Aprendizagem
do
processo
democrático brasileiro, entendendo as
funções de cada poder (executivo,
legislativo, judiciário e ministério
público), e como funcionam e se
relacionam na prática.

Aprendizagem de como
se engajar e ser um
cidadão
ativo
na
participação
e
formulação de políticas
públicas

ESTRATÉGIA IN LOCO NO REUSA
Preparação,
aquecimento e
sensibilização

Oﬁcina
Pedagógica

Apresentação dos
participantes e dos
mediadores + atividade de
integração do grupo que
permita o acolhimento dos
membros e o seu
entrosamento.

Explanação aos participantes da
temática a ser desenvolvida,
estabelecendo suas conexões
com a realidade de cada
indivíduo, expandindo para
escalas maiores, como
Município, Estado e País.

Construção
do Canvas
de Políticas
Públicas

Sistematização das
opiniões, organizando os
pontos de convergência e
divergência, para a criação
e construção do Canva de
Políticas Públicas.

Avaliação
Coletiva

Avaliação da atividade com o
grupo. Discutindo os
aprendizados e as construções
realizadas no encontro +
aplicação de formulário de
avaliação de conhecimentos

Segundo o diagnóstico inicial, identiﬁcou-se que o nível de entendimento das participantes em relação à políticas públicas era básico. Dessa
forma, foi necessário fazer oﬁcinas com explanação de conteúdo antes da construção do Canvas.

METODOLOGIA POLITIZE
CONHECER

CONSTRUIR

Políticas Públicas + Canvas de
Políticas Públicas

Coleta de percepções

Participação política social

Construção do Canvas de
Políticas Públicas

No REUSA, as oﬁcinas seguiram a metodologia do Politize. No 1º
estágio, os conhecimentos foram explanados e discutidos com as
participantes. No 2º estágio foi o momento da construção do canvas de
políticas públicas e estratégias de implementação.

ESTRATÉGIA IN LOCO NO PARQUE DAS TRIBOS
Preparação,
aquecimento e
sensibilização

Apresentação dos
participantes e dos
mediadores + atividade de
integração do grupo que
permita o acolhimento dos
membros e o seu
entrosamento.

Construção do
Canvas de Políticas
Públicas + Oﬁcinas

Explanação aos participantes da
temática durante a
sistematização das opiniões,
pontos de convergência e
divergência para construção do
Canvas de Políticas Públicas.

Avaliação
Coletiva

Avaliação da atividade com
o grupo. Discutindo os
aprendizados e as
construções realizadas no
encontro + aplicação de
formulário de avaliação de
conhecimentos.

Segundo o diagnóstico inicial, identiﬁcou-se que o nível de entendimento dos participantes em relação à políticas públicas era avançado. Dessa
forma, não foi necessário fazer uma sessão inicial de explanação de conteúdo. A estratégia utilizada foi complementação de temáticas no
momento da construção do canvas de políticas públicas a partir da sistematização de opiniões.

METODOLOGIA TESTADA

CONSTRUIR + CONHECER
Sistematização de opiniões na construção dos 13 itens do canvas de políticas
públicas + complementação por meio de conteúdo previsto na ementa

Para garantir dinamismo e participação efetiva dos presentes, os
conteúdos previstos na ementa foram introduzidos por meio de
exposição dialógica durante a apresentação do instrumento Canvas de
Políticas Públicas.

METODOLOGIA TESTADA
As perguntas norteadoras sugeridas no Canvas de Políticas Públicas viabilizaram o
bom desenvolvimento do método de aprendizagem baseada em problemas e a
coleta das opiniões dos presentes em relação aos questionamentos trazidos.
A partir das avaliações dos participantes na análise da situação atual (item 1 do
Canvas), foram introduzidos conceitos de Cidadania, com enfoque na população
indígna em contexto urbano, para reforçar a reﬂexão sobre a temática.
Após a descrição da situação ideal (item 2 do Canvas), foi feita a exposição sobre a
importância da intersetorialidade e interdisciplinaridade na busca por soluções
públicas.
Para avançar na deﬁnição do problema público (item 3 do Canvas), foram
introduzidos conceitos de escuta ativa e comunicação não-violenta.

METODOLOGIA TESTADA
As discussões sobre os principais atores (item 4 do Canvas) do problema público
abriram espaço para a introdução de temas relativos aos Três Poderes, Democracia,
Participação Política e Controle Social realizado pelas organizações da sociedade
civil.
As deﬁnições dos itens 5 (Poder, Esfera e Instituição) e 6 (Cenário político) foram
sistematizadas a partir do diálogo em grupo sem intervenção de conteúdo.
A deﬁnição de Agenda (item 7 do Canvas) para enfrentar as diﬁculdades
identiﬁcadas foi precedida pela explanação de temas relacionados à Participação
Política, mobilização da comunidade, Advocacy e criação de relacionamento com a
sociedade civil e os tomadores de decisão.
As deﬁnições dos itens 8 (Causas para o problema público), 9 (Causas priorizadas),
10 (Mudança proposta), 11 (Embasamento para a proposta), 12 (Atores de políticas
públicas) e 13 (Implementação) foram sistematizadas a partir do diálogo em grupo
sem intervenção de conteúdo.
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CANVAS DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS

REUSA
Problemática: demora na marcação de consultas no SUS
A demora no atendimento tem causado grande insatisfação para as
moradoras do REUSA que buscam a Unidade Básica de Saúde (UBS)
do bairro Redenção. Segundo o debate, isso ocorre por falta de
médicos, enfermeiros e atendentes administrativos e por falta de um
sistema eficiente de marcação.
A solução foi um Projeto de Lei que obrigasse o Sistema Único de Saúde
(SUS), em todos os níveis de atenção, garantir a realização, em até 15
dias, de consultas agendadas pelo usuário com profissionais de saúde.
O prazo máximo de espera poderia cai para 3 dias se o agendamento for
para idoso, doente crônico, gestante ou pessoa com necessidade
especial.
Além da renovação do sistema utilizado para agendamento.

Unidade
Básica de
Saúde
Redenção
R. Estrela
Rajada, 22 Redenção,
Manaus - AM,
69047-000
(92) 3651-2154

PARQUE DAS TRIBOS
Problemática: falta de regularização fundiária, mas no meio do
caminho reavaliaram e perceberam que a falta de comunicação
entre as lideranças é um problema mais urgente
Na análise da situação atual, os presentes compartilharam suas
percepções sobre os principais problemas vivenciados pela
comunidade, relacionados à ausência de serviços e equipamentos
públicos como escolas, posto de saúde e praças; drogadição e
violência; regularização fundiária; ausência de união, organização e
articulação entre as diferentes etnias; necessidade de formação
técnica para os jovens; e exploração do potencial cultural e turístico
como forma de gerar emprego e renda para a comunidade.

Parque das
Tribos

R. Dessana Tarumã Açu,
Manaus - AM

PARQUE DAS TRIBOS
Problemática: falta de regularização fundiária, mas no meio do
caminho reavaliaram e perceberam que a falta de comunicação
entre as lideranças é um problema mais urgente
Para descrever a situação ideal, relacionada às problemáticas
compartilhadas na análise da situação atual, os presentes
compartilharam suas percepções sobre a complexidade em atingir os
diferentes objetivos almejados em médio e longo prazos; e sobre
como as problemáticas estão relacionadas em diferentes aspectos.

Parque das
Tribos

R. Dessana Tarumã Açu,
Manaus - AM

PARQUE DAS TRIBOS
Problemática: falta de regularização fundiária, mas no meio do
caminho reavaliaram e perceberam que a falta de comunicação
entre as lideranças é um problema mais urgente
Na definição do problema público, as informações relacionadas à
regularização
fundiária
ganharam
relevância
após
o
compartilhamento de informações pelo presidente da Associação de
Comunitários do Parque das Tribos. Seja por estarem diretamente
ligadas ao bem-estar da comunidade em geral, seja por proporcionar
a sensação de relativa tranquilidade quanto à propriedade sobre a
terra que ocupam, ou ainda pela possibilidade de o Estado adentrar
à comunidade, de forma efetiva, com serviços e equipamentos
públicos. Os participantes definiram, em consenso, que a
regularização fundiária deveria ser priorizada.

Parque das
Tribos

R. Dessana Tarumã Açu,
Manaus - AM

PARQUE DAS TRIBOS
Problemática: falta de regularização fundiária, mas no meio do
caminho reavaliaram e perceberam que a falta de comunicação
entre as lideranças é um problema mais urgente
Assim, passou-se a identificação dos atores do problema público. Os
participantes identificaram a comunidade do Parque das Tribos como
principal ator por ser diretamente afetada pela indefinição da
situação fundiária. Foram citados ainda a Associação dos
Comunitários do Parque das Tribos, por ser a entidade
representativa da população ali residente; o Poder Judiciário, pois a
ocupação das terras encontra-se sob litígio no âmbito do Tribunal de
Justiça do Amazonas; o Poder Executivo municipal, por ser
competente para tratar de questões relacionadas à regularização
fundiária; e os supostos proprietários das terras ocupadas, por terem
judicializado a questão.

Parque das
Tribos

R. Dessana Tarumã Açu,
Manaus - AM

PARQUE DAS TRIBOS
Problemática: falta de regularização fundiária, mas no meio do
caminho reavaliaram e perceberam que a falta de comunicação
entre as lideranças é um problema mais urgente
Assim, foi possível avançar para identificar o Poder, Esfera e
Instituição às quais a questão envolvendo a regularização fundiária
está submetida.
Para os participantes, o cenário político para a resolução da questão
será bastante influenciado pelas Eleições de 2022, uma vez que
acreditam na possibilidade de o Poder Executivo municipal atuar na
regularização da área. Da mesma forma, entendem que muitos
candidatos podem fazer proselitismo com a questão. Os
participantes citaram que em ano eleitoral muitos candidatos
comparecem na comunidade para pedir voto, mas os mandatários
não levam soluções concretas para os problemas ou sequer falam
sobre a comunidade em seus pronunciamentos.

Parque das
Tribos

R. Dessana Tarumã Açu,
Manaus - AM

PARQUE DAS TRIBOS
Problemática: falta de regularização fundiária, mas no meio do
caminho reavaliaram e perceberam que a falta de comunicação
entre as lideranças é um problema mais urgente
Os participantes prosseguiram com discussões relacionadas às
estratégias que poderiam ser implementadas para melhor comunicar
a causa, externamente, garantindo, assim, que o Parque das Tribos
não seja invisibilizado.
As causas para o problema público perpassam pelo
desconhecimento da população em geral acerca das causas dos
povos indígenas, conforme identificado pelos participantes. Por isso,
ressaltaram a necessidade de mais união, organização e articulação
por parte das lideranças do Parque das Tribos para dar maior
evidência às causas indígenas e ao problema público sob análise.

Parque das
Tribos

R. Dessana Tarumã Açu,
Manaus - AM

PARQUE DAS TRIBOS
Problemática: falta de regularização fundiária, mas no meio do
caminho reavaliaram e perceberam que a falta de comunicação
entre as lideranças é um problema mais urgente
Noutro prisma, ao aprofundar as reflexões e avaliar o progresso na
construção coletiva do Canvas, os participantes identificaram que a
comunidade carece de melhorias na comunicação entre as
lideranças étnicas e entre Associação e a comunidade, merecendo
ser priorizada, para viabilizar o fortalecimento da Comunidade do
Parque das Tribos na agenda pela regularização fundiária.

Parque das
Tribos

R. Dessana Tarumã Açu,
Manaus - AM

PARQUE DAS TRIBOS
Problemática: falta de regularização fundiária, mas no meio do
caminho reavaliaram e perceberam que a falta de comunicação
entre as lideranças é um problema mais urgente
Como mudança proposta, as lideranças presentes, em consenso,
avaliaram que o fortalecimento do Conselho de Etnias, como
instância consultiva, bem como o aperfeiçoamento da comunicação
institucional da Associação de Comunitários do Parque das Tribos,
com o público externo e a comunidade interna, podem viabilizar a
ampliação dos espaços de diálogo e deliberação, bem como o
sentimento de representatividade pela organização.
Essas mudanças podem viabilizar a atuação junto ao Poder Público
e a sociedade, tendo como formas de atuação a realização de
campanhas de conscientização e projetos de informação e
mobilização da comunidade.

Parque das
Tribos

R. Dessana Tarumã Açu,
Manaus - AM

PARQUE DAS TRIBOS
Problemática: falta de regularização fundiária, mas no meio do
caminho reavaliaram e perceberam que a falta de comunicação
entre as lideranças é um problema mais urgente
A existência de embasamento para a proposta deve ser avaliada nos
atos constitutivos da Associação de Comunitários do Parque das
Tribos. A Associação é hoje a entidade com legitimidade para
protagonizar a estruturação da política. Para isso, os participantes
reforçaram o anseio pelo apoio da Fundação Amazônia Sustentável
(FAS) na implementação da proposta, auxiliando na construção
coletiva e no desenvolvimento de estratégias para participação
política ativa e no relacionamento com as partes interessadas.

Parque das
Tribos

R. Dessana Tarumã Açu,
Manaus - AM
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DIAGNÓSTICO FINAL
REDENÇÃO - REUSA

REDENÇÃO - REUSA
100%
Das participantes concordam que, apesar do voto ser
a forma de participação política mais conhecida,
existem outras formas de participação popular na
política institucional menos conhecidas como
acompanhamento em sessões parlamentares,
audiências públicas ou desenvolvimento de projetos
de lei populares.

78,6%
Se sentem preparadas se fossem
conversar de forma geral sobre política.

No primeiro diagnóstico, foi bastante nítido
que as participantes não achavam que
existiam meios de agir na política e promover
mudanças. Além disso, muitos não
enxergavam o potencial de transformação
social que a política possui.
Durante as oﬁcinas, foram abordados
espaços e instrumentos para outras
modalidades de representação política que
não necessariamente passam pelo vínculo
eleitor e eleito em uma relação limitada ao
consentimento por parte dos representados,
no intuito de sensibilizar e atiçar a
curiosidade das participantes para outras
formas de participação.

REDENÇÃO - REUSA

78,6%

57,1%

Concordam que pessoas que
possuem e expressam opiniões
políticas e morais opostas à minha
devem ser respeitadas

Se sentem preparados em
desenvolver uma estratégia de
participação política na sua
comunidade.

64,3%

100%

Se sentem preparadas para
conversar com uma pessoa com
visões políticas opostas à sua

Concordam que as eleições livres e
frequentes são fundamentais e
não devem ser abolidas em
nenhum contexto

05

DIAGNÓSTICO FINAL
PARQUE DAS
TRIBOS

PARQUE DAS TRIBOS
100%
concordam que, apesar do voto ser a forma de
participação política mais conhecida, existem outras
formas de participação popular na política
institucional menos conhecidas como
acompanhamento em sessões parlamentares,
audiências públicas ou desenvolvimento de projetos
de lei populares.

100%
Se sentem preparadas ou muito
preparados em conversar de forma geral
sobre política.

No diagnóstico inicial, 40% dos participantes
relataram que se sentiam despreparados
para conversar sobre políticas públicas. 40%
relataram que se sentiam preparados e
somente 20% se sentiam muito preparados.
No mesmo diagnóstico, identiﬁcou-se que
80% dos participantes se sentiam preparados
para conversar com uma pessoa com visões
políticas opostas à sua.
É importante frisar que o quórum do
diagnóstico inicial foi abaixo do número de
participantes nas oﬁcinas. Entretanto, o
resultado após a avaliação das oﬁcinas
mostrou que todos a partir dos conteúdos
implementados se sentiram preparados para
conversar sobre política.
Dessa forma, se o resultado alcançou 100%
dos participantes signiﬁca que tanto os
envolvidos no diagnóstico inicial quanto os
que participaram somente na fase ﬁnal foram
impactados positivamente.

PARQUE DAS TRIBOS

100%

83,3%

Concordam que pessoas que
possuem e expressam opiniões
políticas e morais opostas à minha
devem ser respeitadas

Se sentem preparados em
desenvolver uma estratégia de
participação política na sua
comunidade.

71,4%

100%

Se sentem preparadas para
conversar com uma pessoa com
visões políticas opostas à sua

Concordam que as eleições livres e
frequentes são fundamentais e
não devem ser abolidas em
nenhum contexto
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PRÓXIMOS PASSOS

PRÓXIMOS PASSOS

- Implementação, por parte da comunidade, das propostas de políticas
públicas desenvolvidas no REUSA e Parque das Tribos;
- Apoio da Fundação Amazônia Sustentável na execução das propostas e
na construção coletiva e no desenvolvimento de estratégias para
participação política ativa e no relacionamento com as partes
interessadas.

POLITIZE! MANAUS
embaixadamanaus@politize.com.br

@politizemanaus

Karla Pereira - 92 98161-6519
Antônio Neto
Efraim Fêlix
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