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Resumo: O trabalho começou em 1999, na comunidade São Bento, município
de Sena Madureira - AC. Os principais objetivos são caracterizar os
condicionamentos sócios culturais que interferem no processo associativista e
nas formas de organização e identificar os limites econômicos e tecnológicos dos
sistemas de produção em uso nas comunidades selecionadas. Nessa comunidade
foram realizados o ZOPP ( identificação de causas, problema central e
conseqüência), aplicação de questionário e sondeio. Destes instrumentos se
extraiu as observações seguintes, para discussão e elaboração da proposta
pedagógica: o individualismo, dependência de ajuda externa, comportamento
passivo (sensitivo) e incompreensão do papel da associação. Estes são atributos
que constituem uma forma de vida que dificulta o acesso desses indivíduos (na
qualidade de produtores / proprietários) a duas condições fundamentais e
interligadas requeridas pelo ser humano: 1) o acesso à condição de cidadão (as
realizações sociais, econômicas e políticas) e 2) suas relações com o mercado são
fragilizadas de maneira que só marginalmente, interagem com esse espaço. A
partir do sondeio, foram identificados alguns pontos críticos: a população
apresenta deficiências nutricionais de proteínas animais e vegetais; manejo
inadequado de pequenos e grandes animais; a produção agrícola apresenta
problemas com pragas e baixa produção devido ao uso de variedades
tradicionais; manejo inadequado de pastagens, pois usam de 0,8 a 3 cabeças por
hectare. Foram introduzidas de forma participativa, através de discussões em
reuniões e cursos, algumas variedades como pupunha, com 3.000 pés plantados;
açaí, com 850 pés; cupuaçu, com 2.000 pés; laranja, com 600 pés; café, num
total de 6.300 pés plantados, além de milho, arroz, feijão e mandioca.
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