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RESUMO  

Este artigo discute a participação social na Comunidade Nossa Senhora de Fátima para o acesso as 

políticas sociais, destacando a comunidade como protagonista do processo da organização política e 

caracterizar os serviços sociais ofertados na comunidade pelo poder público. A metodologia se 

configurou como documental, bibliográfica e de campo no uso de entrevista e observação participante. 

A história de luta e de organização social da população rural no Amazonas, a exemplo da comunidade 

supracitada, marca a luta pelo direito do acesso a bens e serviços sociais, luta esta que se expressa 

no cotidiano da comunidade Nossa Senhora de Fátima. 

 

Palavras-chave:  Participação Social, Comunidade, Políticas Sociais. 
 

ABSTRACT 

This article discusses social participation in the Our Lady of Fatima Community for access to social 

policies, highlighting the community as protagonist of the process of political organization and 

characterize the social services offered in the community by the public power. The methodology was 

configured as documentary, bibliographical and field in the use of interview and participant observation. 

The history of struggle and social organization of the rural population in Amazonas, like the 

aforementioned community, marks the struggle for the right of access to social goods and services, a 

struggle that is expressed in the daily life of the Nossa Senhora de Fátima community. 
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 INTRODUÇÃO 

A história de luta e de organização social da população rural no Amazonas, a exemplo 

da comunidade Nossa Senhora de Fátima, marca a história de participação social destas na 

luta pelo direito do acesso a bens e serviços sociais, uma vez que as comunidades rurais 

convivem com a ausência de implementação de forma efetiva das políticas públicas por parte 

do poder público. 

O tema Participação Social e políticas sociais na comunidade Nossa Senhora de 

Fátima, convida para o debate da participação e organização das comunidades rurais nos 

projetos de lutas que visem a garantia dos direitos sociais. A relevância deste estudo está 

atrelada a possibilidade de instrumentalizar os comunitários da comunidade supracitada, para 
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que os mesmos tenham subsídios para reivindicar as suas demandas, de forma a romper com 

a situação de exclusão do acesso a bens e serviços sociais. 

A metodologia adotada no estudo se configurou como documental, bibliográfica e 

pesquisa exploratória de campo, a partir de entrevistas e observação participante, com uso 

de roteiro, buscando-se analisar os dados a partir da perspectiva qualitativa e quantitativa. 

Assim, o estudo trata dos aspectos conceituais históricos da participação social, segundo a 

Comunidade enquanto Espaço de Construção das Relações Sociais e terceiro, Políticas 

Sociais no Contexto da Comunidade Nossa Senhora de Fátima.  

A organização comunitária da população rural na comunidade N. Sra  de Fátima tem 

possibilitado acesso a diversos bens e serviços sociais, os quais abrangem os serviços 

públicos coletivos na condição de direitos universalizados, tais como saneamento básico, 

energia, saúde, educação, equipamentos de uso comunitário, outras formas de assistência e 

de direitos sociais e trabalhistas, o que aponta para a importância da mobilização, participação 

e organização políticas dos moradores da comunidade na busca de reivindicar seus direitos, 

atendendo dessa forma interesses que são coletivos. 

 

1. ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

As contribuições sobre participação social no referido artigo parte do entendimento de 

Soares e Soares (2015, p.2) que afirma haver uma pluralidade de nomenclaturas, o qual 

afirma que participação social pode ser denominada como [...] inclusão social, participação de 

cidadãos, participação popular, participação democrática e participação comunitária, podendo 

uma mesma prática ter vários nomes ou um mesmo nome representar práticas distintas [...]”. 

Para Demo (2001, p.18), a participação social é compreendida como   “conquista para 

significar que é um processo no sentido legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, 

sempre se fazendo. Participação é em essência autopromoção e existe enquanto conquista 

processual”. 

Na concepção de Demo (2001), participação é um processo gradual que ocorre 

paulatinamente, não é algo pronto e completo, pois está em constante desenvolvimento. Os 

espaços para a consolidação da participação também são conquistados, e são o ponto de 

partida para o desenvolvimento processual da referida categoria, bem como para identificação 

de dominação pré-existentes em grupos sociais. 

Na concepção de Peruzzo (1988), a categoria participação apesar de ter se tornado 

modismo, podendo significar desde o mero “assistir” até o pleno “tomar parte ativamente”, se 

estabelece na sua relação com o poder, seja no processo de acesso às decisões, ou no 

envolvimento da comunidade em programas públicos e/ou a ação propriamente que leva a 

execução desse exercício, efetivando-se assim a participação. Para a autora o nível de 
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envolvimento é que caracterizará a relação compartilhada do poder, elemento fundamente no 

processo de tomada de decisão, sobretudo no que se refere a atenção para as demandas 

coletivas. 

Peruzzo (1988) destaca que nas últimas décadas a sociedade vem sofrendo com o 

modelo de gestão política que vem favorecendo a desigualdade social nas grandes cidades. 

Dentre as mudanças a autora cita o condicionamento das políticas públicas em favor do ajuste 

fiscal, parca intervenção estatal, políticas sociais focalizadas etc. Diante dos fatos, há ainda 

uma tangente diminuição da participação popular da sociedade civil, bem como nas 

organizações sociais, políticas, culturais entre outras.  

 

Demo (2001) pontua, que muitas vezes o próprio governo cria campanhas que 

promovem a participação popular, porém muitas delas têm um fundo assistencialista, e 

acabam por camuflar a participação em prol do controle social. No entanto, isso não significa 

que o Estado seja incapaz de fomentar o processo de participação, ao contrário, esse seria o 

lócus essencial para a promoção da mesma. O fenômeno da participação estabelece uma 

luta com o poder, sendo necessário encará-lo de frente, aliás, o poder é uma fonte privilegiada 

para a participação.  

 

Peruzzo (1988,p.93) afirma que no sistema democrático, centrada na ideia socialista 

de autogestão, os próprios participantes do regime devem administrar, de forma igualitária, 

sem que haja um patrão e ainda destaca nitidamente a sua ótica socialista, levando em 

consideração a relevância da participação ativa nesse processo, a fim de promover o 

envolvimento dos atores sociais nas decisões diretas e indiretas que toma a rédea e o 

direcionamento das ações do país. 

Demo (2001) destaca que no processo de participação, há um conjunto de 

contradições, configurando-a como uma árdua tarefa, principalmente ao se referir as 

comunidades de baixa renda que sofreram maior processo de banalização, especialmente 

pelo descaso que é dado às políticas sociais e o tratamento da economia. Assim, a 

participação, mesmo que em um processo lento e gradual, torna-se relevante mas que se 

configure a partir do comprometimento dos interessados para que haja mudanças nesse 

processo banalizado.  Para tal é necessário assumir uma postura de compromisso, 

envolvimento e presença em ações ainda que arriscadas e temerárias. 

Demo (2001) concebe a participação enquanto mecanismo necessário, que requer um 

compromisso com a cidadania, uma vez que busca a luta por direitos sociais já instituídos, 

reconhecendo e identificando os reais direitos e deveres da população envolvida. Demanda 

ainda, a quebra entre os direitos sociais e as políticas assistencialistas que acomodam as 

pessoas e fragilizam todo o processo de participação enquanto mecanismo fundamental na 

constante busca por direitos. Pois, a questão da participação ainda é a algo a ser conquistado, 
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uma vez que as forças políticas desencadeiam fragilidades e descrédito por parte da 

sociedade, especialmente, os que estão excluídos do processo de tomada de decisão e do 

acesso a bens e serviços sociais. 

Para Demo (2001), torna-se essencial entender o processo sócio histórico de 

participação, pois compreende-se que a fragilização da categoria em análise é provocada pelo 

modelo de sociedade solapada por regimes autoritários, onde não interessa para o sistema 

capitalista de produção a participação social, pois esse processo poderia por em risco a parte 

privilegiada que compõe o grupo dominante. Por outro lado, a participação é um grande 

desafio que deve ser encarado de forma séria a fim de buscar, por meio da organização 

popular, a luta por direitos sociais. 

Dessa forma, entender a complexidade da categoria analítica participação requer 

compreender o porquê de a mesma estar experimentando na atualidade uma banalização, 

bem como os entraves para o desenvolvimento ativo da participação popular nas decisões da 

comunidade, do estado, e do país em que estão inseridas. 

Para Demo (2001), faz-se necessário, por sua vez, desenvolver a organização política 

como elemento decisivo no confronto entre sociedade e Estado, já que este último atua para 

manutenção de sua ação controladora, manipulando a primeira em favor de seus interesses.  

Dessa forma, a organização política se configura como canal de luta pela conquista de direitos 

no âmbito do modelo de sociedade que vivemos, modelo centralizador, despolitizante, 

burocrático, em que os próprios espaços de luta, bem como os participantes desses espaços 

são definidos a partir da força que o Estado consegue exercer até mesmo no bojo dos 

movimentos sociais, uma vez que a participação se efetiva a medida que a organização 

política dos envolvidos se fortalece. 

Para Demo (2001) a participação se configura num processo fundante para a mudança 

das condições de vida das populações empobrecidas pelo sistema, contexto que se encontra 

as comunidades rurais na Amazônia, os quais vivenciam uma história de abandono por parte 

do poder público.   

Assim, a participação social se efetiva como conquistas sociais, políticas e econômicas 

que tangem a sociedade civil organizada, bem como sua influência no processo sociopolítico, 

que vai desde a eleição de representantes políticos e sociais até a fiscalização dos direitos 

sociais conquistados.  

 

2. A COMUNIDADE ENQUANTO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL  

A comunidade apresenta-se como elemento chave na construção das relações sociais 

estabelecidas na sociedade capitalista. Nesse enfoque o debate s das autoras Bravo (1983) 
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e Souza (2010), destacam os aspectos conceituais e históricos a partir do contexto de técnicas 

para se trabalhar o Desenvolvimento de Comunidade (DC). 

Souza (2010, p.60) relata que:  o sentido histórico de comunidade guarda relação com 

a concepção grega de cidade (polis), ou seja, é uma organização cujos assuntos eram de 

interesse coletivo. A polis foi o âmbito de encontro interpessoal, do diálogo e das celebrações 

(...). É relevante destacar que a concepção de polis está interligada ao reconhecimento de 

identidade e a valorização dos interesses coletivos de um grupo. Porém, alguns aspectos 

acabam por enfraquecer esse processo existente nas comunidades, entre eles destacam-se 

os limites do espaço físico e o pequeno contingente de habitantes. 

Em relação ao conceito de comunidade, pode ser concebido na visão de Bravo (1983) 

como: o agrupamento de determinada camada populacional, em lugar ou atividade com forma 

de vida similar, necessidade e possibilidades de mudanças similares. Ressaltando que a 

comunidade não precisa ter um território fixo, mas um espaço. 

A comunidade para Souza (2010) veio se metamorfoseando paulatinamente. Antes a 

concepção de comunidade estava relacionada ao auxílio mútuo, a solidariedade para bem 

comum. O referido autor trás a baila a ideia de que temos que resgatar os primórdios desses 

valores, porém compreendendo a sua realidade social global, com o intuito de identificar suas 

particularidades, pois se sabe que as ações de interesses comuns vêm sendo prejudicadas e 

diluídas com o desenvolvimento exploratórios do capitalismo. 

A partir da afirmativa, destaca-se que o conceito atual de comunidade está voltado a 

uma associação de grupos em constante interação, que vai além de um espaço físico, muitas 

vezes precário. É uma área de vida comum que reunidas em qualquer área geográfica, grande 

ou pequena, buscam o bem estar social e a luta por interesses comuns. Assim, desvelar a 

dinâmica de uma comunidade é, portanto, a válvula propulsora para estimular níveis de 

desenvolvimento, uma vez que estas têm suas particularidades nem sempre aparentes, para 

que haja de fato a participação dos que fazem esta realidade. 

A complexidade em torno do significado da categoria comunidade associa-se as 

múltiplas relações estabelecidas no espaço-tempo, sendo estas metamorfoseadas 

constantemente. É na comunidade que se desenrola as problemáticas sociais vivenciadas 

pela sociedade em geral, suas histórias, a vida de cada um e a de todos como uma 

coletividade una. Onde a participação, é vista como válvula propulsora na melhoria da vida 

comunitária, uma vez que os problemas devem ser vistos de maneira coletiva, assim como 

seu enfrentamento.  

Para que uma comunidade se desenvolva e alcance um nível de maturidade 

satisfatório, capaz de promover ações que contribuam para uma melhor qualidade de vida 

desejada por seus membros, ela precisa se organizar, buscando alcançar uma “comunidade 

ideal”, que seria aquela, onde seus membros vivem de forma harmônica, e que o problema 
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de um, é também o problema de todos os outros, e juntos buscam melhorias. Sauer (2003, 

p.18), afirma que “o envolvimento nas lutas é um processo social que possibilita a 

reorganização das diversas representações, provocando alterações da percepção da própria 

identidade”. A percepção da comunidade sobre a organização social através de seus 

envolvimentos na participação política são questões que se relacionam com a historicidade 

dos que vivem nestes locais bem como à identidade rural.    

Bonomo (2010, p.103) corrobora afirmando que a identidade atribuída à comunidade, 

foi marcada por um processo sócio histórico de grande contradição, uma vez que os centros 

urbanos iam se desenvolvendo rapidamente, assim distinguindo o âmbito rural do urbano, 

como espaços antagônicos e distintos. Souza (2004, p. 61) destaca que “o desenvolvimento 

das forças produtivas presentes à revolução industrial cria a dissolução de antigos laços de 

autoridade e poder existentes no seio da comunidade, deslocando-os para a engrenagem de 

relações que se estrutura na empresa”. 

Nesse contexto, o processo de Desenvolvimento de Comunidade contribui para que 

os comunitários identifiquem as causas de seus problemas. Uma liderança comunitária que 

realmente esteja comprometida com melhorias para a comunidade, possibilita conquistas e 

alcança um nível de (qualidade de vida) comunitária. Através de técnicas e comprometimento, 

o líder irá mobilizar a comunidade, com vistas à participação para a resolução dos problemas 

vivenciados pelos comunitários, é observado pelo autor como um agente fundamental para o 

desenvolvimento da comunidade.  

Bravo (1983 p. 89) afirma que  é imprescindível que o pesquisador compreenda todo o 

processo que se desenrola e as perspectivas vivenciadas pelos comunitários, considerando 

a participação e liderança comunitária  como  aspectos fundamentais para possibilitar o 

desenvolvimento de técnicas, que possam auxiliar no desenvolvimento da comunidade, 

proporcionando aos comunitários uma auto reflexão acerca dos entraves e possibilidades da 

vida em comunidade, fazendo-os identificar a mobilização comunitária como instrumento de 

avanço e melhorias para a comunidade. 

Dessa forma, destaca-se que no contexto das comunidades identifica-se  forças 

políticas, onde os sujeitos envolvidos estabelecem articulações políticas com os agentes 

internos e externos. E nesse contexto, das relações de força, identifica-se a possibilidade da 

garantia da participação da comunidade no processo de tomada de decisão no que tange a 

reivindicação de políticas sociais para a comunidade, atendendo assim interesses coletivos.   

 

3. SERVIÇOS SOCIAIS OFERTADOS NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 

Os serviços sociais ofertados na comunidade Nossa Senhora de Fátima, indica que as 

políticas sociais no contexto das comunidades no contexto amazônico ‘é uma questão social a ser 
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resolvida no campo, pois esses instrumentos são de essencial relevância ao desenvolvimento rural de 

uma localidade”. (SOUZA, 2015, p.63) 

Faleiros, (1991, pg.33) ressalta que as políticas sociais são “formas e mecanismos de relação 

e articulação de processos políticos de obtenção de consentimento do povo, da aceitação de grupos e 

classes e de manutenção da ordem social [...]”. Para tanto, a comunidade deve ter possibilidade de 

acessar os bens e os serviços com conhecimento do que está sendo proposto ou ofertado. Nesse 

contexto, a comunidade se constitui como espaço de luta em defesa dos interesses coletivos, sobretudo 

no que se refere o acesso aos bens e serviços sociais. 

A comunidade Nossa Senhora de Fátima localizada na confluência do igarapé do 

Tarumã-Mirim com o rio Negro, próxima da capital Manaus (aproximadamente 10 km), 

considerada uma das maiores com 1.200 (hum mil e duzentos) metros de frente e 7 km de 

fundos e a mais movimentada dessa região. O acesso ocorre pelo Porto principal da Marina 

do Davi que dá acesso aos moradores do Tarumã a zona urbana da cidade de Manaus, 

quanto por via terrestre por meio da BR-174 (Manaus-Boa Vista) final do ramal do km 21.  

De acordo com o Censo do IBGE de 2010 a população está estimada em 3005 

habitantes, dentre os quais 1496 são homens e 1509 são mulheres, distribuídos em 716 

domicílios, o que é considerado um número expressivo em comparação as demais 

comunidades localizadas nessa região. 

As terras da comunidade Nossa Senhora de Fátima são habitadas por gerações que 

iniciaram seu processo de ocupação na década de 1960, formando a comunidade rural 

alicerçada nas relações de trabalho, parentesco e vizinhança. Essa formação favoreceu a 

superação de limitações para as condições básicas de moradia, (saúde, educação, 

segurança, lazer) e econômicas e de trabalho com a organização de estratégias coletivas para 

superação das dificuldades encontradas.  

A infraestrutura da comunidade de Nossa Senhora de Fátima é considerada como a 

melhor dentre as comunidades localizadas nessa região, pois existe: uma Unidade Básica de 

Saúde, um Posto de Prevenção de Endemias, uma escola Municipal com oferta de ensino 

fundamental e médio, transporte escolar pelas vias fluvial e terrestre, um Posto de 

Policiamento, serviço de iluminação pública, oriunda do Programa Luz para Todos que passou 

a fornecer energia elétrica a partir de 2004 e Coleta de Lixo. Na estrutura da organização 

informal existe uma Associação de Moradores, uma Cooperativa de Polpas de Frutas, cinco 

templos religiosos de diferentes segmentos. 

A comunidade não dispõe de saneamento básico, regularização fundiária, cobertura 

asfáltica para a principal vicinal que liga a comunidade a cidade de Manaus. Em relação a 

água utilizada pelos moradores, esta não é tratada, onde os que possuem condições 

financeiras fazem uso do sistema de captação de água via poços que são perfurados em seus 

quintais e os que não possuem utilizam as bicas rio ou igarapés, não possui ainda, tratamento 
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de esgoto. Outro ponto que foi identificado é a não regularização fundiária, onde os moradores 

detêm apenas o documento de posseiros da terra ocupada e estão aguardando providencias 

do Estado para obtenção do título definitivo.  

A oferta desses serviços é alvo de muitas críticas pelos moradores, considerando que 

se dão de forma restrita, por questões do horário de funcionamento, como no caso do 

deslocamento dos moradores pela via terrestre, estes consideram que o não asfaltamento da 

via principal que liga a comunidade a Manaus, acarreta grande prejuízo aos produtores rurais, 

uma vez que estes não tem como escoar sua produção, (agricultura e avicultura) tendo que 

arcar com as despesas dos transportes fluviais para fazer a travessia do rio negro e terrestre 

ao chegarem a Manaus para o produto chegar até as feiras, o que se torna para estes 

oneroso.  

A questão da oferta dos serviços de Saúde é vista como paliativa, uma vez que a 

Unidade Básica de Saúde – UBS que tem seu horário de funcionamento de 9:00 as 14:00 

horas de segunda a sexta-feira, não dispondo de atendimento nas horas seguintes e nos finais 

de semana,  pela falta de médicos que já chegou a durar meses um processo de substituição 

ou pela ausência de medicamentos, sendo que em casos emergências estes precisam se 

deslocar para Manaus, pela via fluvial, considerado o trajeto mais rápido e seguro.  

A população da cidade em pleno século XXI ainda tem seus direitos transgredidos, 

contudo a população rural no Amazonas sofre em níveis bem mais categóricos ou invisíveis 

ao acesso a serviços públicos de qualidade, principalmente, o transporte, a saúde e a 

educação. Nesse sentido, a população rural são as mais invisíveis a ótica da política pública, 

com um índice de vulnerabilidade e desigualdades,  que conforme o debate, estas são 

históricas  e estruturais o que pontuam como  mais graves no que diz respeito a falta de 

acesso aos serviços de saúde e ao saneamento para a população rural. 

A questão da Segurança Pública é proposta pelo Estado assim como ressaltada na 

Carta Maior de 1988, nos seguintes incisos do art. 144, que estabelece os seguintes órgãos 

para desempenhar o importante papel: I – polícia federal; II – polícia rodoviária federal; III – 

polícia ferroviária federal; IV– polícias civis; V– polícias militares e corpos de bombeiros 

militares. Entretanto, se constitui como um dos problemas que preocupam a comunidade, pois 

o posto policial conta com um efetivo de 02 policiais para toda a comunidade e um transporte 

policial, o que é considerado insuficiente, para o atendimento das ocorrências, que lida com 

situações de furto, roubos, tráfico de entorpecentes, violência doméstica, bem como a 

estrutura do posto que não dispõe de espaço adequado para o preso após efetuada a prisão, 

sendo necessário o deslocamento até Manaus. Nota-se então, que a materialidade não se 

cumpre como estabelecido na Constrição.  
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Em relação ao sistema de fornecimento elétrico, este sofre várias interferências, sendo 

recorrente o uso de geradores de energia nos estabelecimentos públicos e nos comércios, e 

o serviço de manutenção da iluminação pública quando solicitado leva em média de três a 

cinco dias para ser atendido, ou seja, a forma como os serviços públicos estão sendo 

ofertados não atendem a realidade da comunidade. 

Ressalta-se, portando, que a infraestrutura existente na comunidade existe em 

decorrência das reivindicações comunitárias, os quais precisaram se organizar para a busca, 

junto ao poder público, de benefícios que pudessem melhorar as condições de vida na 

comunidade, assim como manter sua população na comunidade. Porém, a partir do trabalho 

realizado na comunidade, é perceptível a necessidade de investimentos em políticas sociais. 

Nesse contexto, a participação social tem sido fundamental, a despeito de fragilidades 

identificadas, pois é a partir da participação social, desencadeada pela mobilização na 

comunidade, que esta tem conseguido avançar na atenção as suas necessidades, mesmo 

que de forma não plena. Assim, observa-se a importância da participação social da 

comunidade nas lutas coletivas na busca de melhores condições de vida.  
 

CONCLUSÃO 

A discussão desenvolvida acerca da Participação e políticas sociais na comunidade 

Nossa Senhora de Fátima, nos remete a reflexão do processo de construção social de uma 

comunidade, as relações sociais construídas, bem como ao modo de participação social na 

construção de estratégias para a reivindicações de políticas sociais para um contexto, na 

maioria das vezes excluídos pelos organismos públicos se apresenta como campo de 

possibilidades. 

A participação balizada pela organização comunitária, no campo das comunidades 

rurais, tem se configurado como um mecanismo de luta política para acesso a bens e serviços 

sociais, onde as lutas e conquistas vão se construindo a partir da dinâmica da comunidade, 

sobretudo no que se refere ao tempo que isso ocorre, pois o tempo da comunidade é um 

tempo diferente do tempo das cidades, embora a comunidade Nossa Senhora de Fátima 

esteja bem próxima da capital Manaus. Tal dinâmica, refere ao tempo que identificam suas 

demandas, o tempo que levam para se organizar, o tempo para a articulação junto ao poder 

público, que será influenciada pelo deslocamento da área urbana até a área rural pelos 

organismos públicos.  

A partir dos estudos empreendidos no decorrer da pesquisa, é consenso que a história 

dos movimentos sociais indicam que independente das fragilidades, desmobilizações, 

desarticulações entre outros fatores, a busca por juntar forças no sentido de encontrar 
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alternativas para solução dos problemas de forma coletiva, tem encontrado na  participação 

comunitária um instrumento unificador de forças. 

Nesse contexto, a participação social e a organização comunitária na Comunidade 

Nossa Senhora de Fátima, é uma constante na luta por políticas sociais. Dessa forma, 

destaca-se que o papel da comunidade como protagonista do processo da organização 

sociopolítica tem sido fundamental no processo de acesse as políticas sociais pela 

comunidade. Com isso, observa-se que ainda é constante e visível a falta de atenção pelo 

poder público em atender as necessidades das comunidades rurais no Estado do Amazonas. 

Portanto, em meio a ausência do poder público em atender as demandas da 

comunidade Nossa Senhora de Fátima, de forma a proporcionar melhores condições de vida, 

pontua-se a participação social como estratégia para conquistas e acesso a bens e serviços 

sociais. A partir do estudo, foi possível identificar que esta participação é permeada por 

contradições e interesses outros, envolvendo forças políticas internas e externas a 

comunidade e, apesar dos interesses serem coletivos, os interesses individuais tentam 

influenciar nos processos de tomada de decisão. Porém, no que tange essas contradições, a 

participação se configura como mecanismo importante para acesso as políticas sociais, 

proporcionando assim melhores condições de sobrevivência da população rural residente na 

comunidade supracitada. 
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