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OS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA 

 Territórios da Cidadania 

(2008) 

 Desigualdades e pobreza  

 120 Territórios hoje 

 28 na Amazônia 

 No Brasil :  
 1.830 municípios 

 42 milhões de habitantes 

 13 milhões de população rural 

e cerca de 1.900.000 de AF  

 Um colegiado territorial 

 

 

Espaço de participação social, 

representação e concertação política 



OBJETIVOS DA PARCEIRIA 

 Fornecer uma informação 

 Avaliar os processos 

 Construir um processo de acompanhamento 

 Com uma diversidade de atores, de 

dispositivos de ações as diferentes níveis 

 



APOIO AOS GESTORES LOCAIS 

 Territórios BAM (dialogos), Baixo Tocantins, 

Nordeste paraense com Cnpq, Ufpa, Cirad 

 Publico: núcleo diretivo, colegiado, NEDETS 

 

 

 

 

 

 Acompanhamento:  
 AGIS (3 turmas de 30 alunos) 



APOIO AOS GESTORES ESTADUAIS 

 Comparação dos indicadores de desempenho 

dos colegiados no Para 

 Público: articuladores estaduais,  

rede estadual dos colegiados, Nedets 

 

 



NA REGIÃO AMAZÔNICA 

 1. Formação dos colegiados dos 34 territórios 

 SDT/IADH/CIRAD 

 250 participantes, 10 semanas de formação 

Dinâmicas territoriais e gestão de conflitos 

 Público : prefeitos, núcleo diretivo dos colegiados, 

delegacia MDA, articulador estadual 

 Um conteúdo especifico, racional ou emocional 

 

 

 



 2. Células de acompanhamento e avaliação: 

(MDA/Cnpq) em 8 Territórios 

 Indicadores ICI e IGS 

 Acompanhamento com a SDT, os Estados e os 

Territórios 



TRABALHAR PARA AS POLITICAS PUBLICAS 

UMA INFORMAÇÃO ÚTIL, UTILIZÁVEL E USADA 

 

Dispor de referência de pesquisa-ação (BAM, Alta 

Floresta, Baixo Tocantins, Nordeste) 

 Capacidade de comparação entre territórios 

 As diferentes escalas, do local ao global, com uma 

dimensão temporal 

 Tradução em indicadores e espacialização 

Dar um sentido aos indicadores a partir de uma 

analise das dinâmicas territoriais 

Horizontalidades dos saberes 

 

 

 

 



O ACOMPANHAMENTO 

 

 Criar as condições de parceria: inserir-se nos 

dispositivos das universidades específicos (GT 

células) 

 Construção de uma relação de confiança com os 

gestores públicos (Ministério, Estatal, local) mas 

com muita negociação e paciência 

 Inscrever-se no tempo 

 Uma proposta de formação diferenciada 

Não ficar “preso” das politicas publicas 

 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO 


