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RESUMO 

 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu – Purus (RDS-PP), fica localizada na 

região central do Estado do Amazonas, em uma área que abrange parte dos municípios de Anori, 

Beruri e Tapauá, às margens do rio Purus, e parte do município de Coari, localizado às margens 

do Rio Solimões. O estudo foi desenvolvido em sete comunidades pertencentes à RDS-PP e em 

seu entorno, e teve por objetivo analisar o capital social de sistemas sociais de comunidades 

amazônicas em Unidades de Conservação. Para tanto, adotou-se uma visão sistêmica, com foco 

principal voltado para a abordagem de Capital Social, por meio de suas dimensões relacional, 

cognitiva e estrutural e suas tipologias bonding, bridging e linking, como fator mobilizador das 

demais abordagens e como mecanismo de redes, transitando por estratégias de tomada de 

decisão com base nos processos Top-Down e Bottom-Up, para conectar com a discussão da 

temática de Community-Based-Adaptation- CBA. A abordagem de sistema social de Luhmann 

(1977) embasou a análise da interação entre sistemas sociais, organizações ou sistemas de 

funções, e sistemas psíquicos, indivíduos, na produção de mudança e de inovação, e possibilitou 

relacionar as estruturas do sistema social em seu processo de diferenciação, onde os eventos 

foram divididos em o que pertence ao sistema e o que pertence ao ambiente, pelo mecanismo 

de internalização do contexto. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e 

descritiva, que utiliza a proposta metodológica de estudo de caso com uso da estrutura técnica 

de Design Thinking – DT. A escolha deste método se deve à proposta desenvolvida para análise 

multidimensional do desenvolvimento sustentável de comunidades amazônicas, com base no 

capital social. Esta perspectiva permite captar a diversidade de escolhas das atividades a serem 

desenvolvidas e organizar a sua discussão. Constatou-se a existência de aspectos tanto positivos 

quanto negativos nos tipos de capital social encontrados dentro da RDS-PP. O fator 

preponderante para o sucesso das associações que partem da iniciativa da própria comunidade, 

ou seja, uma decisão do tipo Bottom-Up (BtU), como no caso do manejo de pirarucu, é que este 

propósito surge de relações fortalecidas por um sistema de confiança e reciprocidade 

generalizada. Deste modo, uma rede de colaboração pode emergir de diferentes atores e níveis, 

incluindo iniciativas locais e governamentais, o que pode criar um ambiente propício para que 

o capital social seja aprimorado e onde as preocupações possam ser reformuladas para gerar 

inovação e nutrir a renovação em tempos de reorganização. Por fim, para que essas 

comunidades possam atingir resultados efetivos, é preciso que outros tipos de capital estejam 

presentes: o econômico, para financiamento de projetos; o material, por meio de equipamentos 

e infraestrutura, como: saneamento, saúde, comunicação, energia, entre outros; capital 

intelectual, por meio de treinamentos e apoio técnico, melhoria da educação de base local; e 

humano, por meio do desenvolvimento de habilidades e pessoas comprometidas e dispostas a 

fazer acontecer. Somente assim, será possível implementar ações coletivas que venham galgar 

o desenvolvimento de mecanismos de adaptação das comunidades, em detrimentos das 

adversidades encontradas dentro da RDS-PP. 

 

Palavras-chave: Capital Social. Sistemas sociais. Comunidades Amazônicas. Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus. 
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ABSTRACT 

 

The Piagaçu - Purus Sustainable Development Reserve (RDS-PP) is located in the central 

region of the state of Amazonas, in an area that covers part of the municipalities of Anori, Beruri 

and Tapauá on the banks of the Purus River, and part of the municipality of Coari, located on 

the banks of Rio Solimões. The study was conducted in and around seven communities that 

belong to the Piagaçu-Purus Sustainable Development Reserve (RDS-PP) and aimed to analyze 

the social capital of social systems of Amazonian communities, in Conservation Units. 

Therefore, a systemic view was adopted with the main focus on the social capital approach, 

through its relational, cognitive and structural dimensions and its bonding, bridging and linking 

typologies, as a mobilizing factor of the other approaches and as a mechanism of networks. , 

moving through top-down and bottom-up decision-making strategies to connect with the 

discussion of the Community-Based-Adaptation-CBA theme. Luhmann's (1977) social system 

approach based on the analysis of the interaction between social systems, organizations or 

function systems, and psychic systems, individuals, in the production of change and innovation, 

and made it possible to relate the structures of the social system in their process. of 

differentiation, where events were divided into what belongs to the system and what belongs to 

the environment, by the mechanism of context internalization. This is a qualitative, exploratory 

and descriptive research, which uses the methodological proposal of case study using the 

technical structure of Design Thinking - DT, the choice of this method is due to the proposal 

developed for multidimensional analysis of sustainable development. Amazonian communities 

based on Social Capital. This perspective allows us to capture the diversity of choices of the 

activities to be developed and to organize their discussion. Both positive and negative aspects 

were found in the types of social capital found within the RDS-PP. The major factor for the 

success of associations that start from the initiative of the community itself, that is, a Bottom-

Up (BtU) decision, as in the case of pirarucu management, is that this purpose arises from 

relationships strengthened by a system of general trust and reciprocity. In this way, a 

collaborative network can emerge from different actors and levels, including local and 

governmental initiatives, which can create an enabling environment for social capital to be 

enhanced and where concerns can be reshaped to drive innovation and nurture renewal across 

the board. reorganization times. Finally, in order for these communities to achieve effective 

results, other types of capital must be present: economic, for project financing; the material, 

through equipment and infrastructure, such as sanitation, health, communication, energy, 

among others; intellectual capital, through training and technical support, improvement of 

local-based education; and human, by developing skills and people who are committed and 

willing to make it happen. Only in this way, it will be possible to implement collective actions 

that may lead to the development of community adaptation mechanisms, to the detriment of the 

adversities encountered within the RDS-PP. 

 

Keywords: Social Capital. Social system. Amazon Communities. Piagaçu-Purus Sustainable 

Development Reserve. 



 
 

GLOSSÁRIO COMUNIDADES AMAZÔNICAS 

 

Ajato – serviço diário de embarcações do tipo lanchas de alta velocidade. 

Apoema - quando a pessoa está com preguiça, “fazendo corpo mole”.  

Ambulancha – embarcação com equipamentos médicos para transporte de doentes ou 

acidentados 

Aviamento – quando o comerciante (atravessador) adianta o pagamento ou a entrega de 

produtos de primeira necessidade, criando um sistema de crédito, para posterior cobrança por 

meio de produtos gerados no próprio local. 

Encomenda de recreio – mercadorias que são transportadas de um lugar para outro pelos donos 

de embarcações.  

Flutuantes – tipo de habitação construída com madeira, fixada sobre troncos enormes de 

árvores, que ficam ancoradas às margens do rio, o que permite que se adeque automaticamente 

às constantes cheias e vazantes fluviais.  

Palafita – habitações construídas de forma suspensa sobre troncos – toras de madeira – em 

forma de pilar.  

Panema - falta de sorte. 

Patrão – dono dos meios de produção, comércio local ou das terras. 

Pelada – jogo de futebol em campo de barro seco. 

Pesca de salga – pescados que são conservados no sal, também denominados como seco ou 

salgado.  

Pesca para caixinha – pescados que são conservados no gelo, após sua retirada do rio, em 

caixas isotérmicas com a capacidade aproximada de 180 litros. 

Pirralho – criança pequena.  

Recreio – barcos regionais para transporte de passageiros e cargas. 

Regatão – comerciante- atravessador, dono de barco, que adquire os produtos locais para 

vender nos centros urbanos. 

Voadeiras - embarcações de menor porte, tipo canoa, com motor de popa. 
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de desenvolvimento sustentável, desde que foi introduzido pela primeira 

vez para uso comum, pelo Relatório da Comissão de Brundtland "Nosso Futuro Comum", em 

1987, evoluiu significativamente, tendo sua popularidade crescida à medida que passou a ser 

adotado por governos, empresas e comunidades que enfrentam incertezas ambientais, sociais e 

econômicas (DALE; NEWMAN, 2006).  

Esta versão "institucional", segundo Lehtonem (2004), passou a ser conhecida como 

os “três pilares do desenvolvimento sustentável”, e deve ser entendida como dimensões 

hierarquicamente iguais e mutuamente interativas (LEHTONEM, 2004; DALE; NEWMAN, 

2006). Para Dale e Newman (2006) deve-se envolver a reconciliação de três imperativos: o 

imperativo ecológico, para viver dentro da capacidade biofísica global e manter a 

biodiversidade; o imperativo social, para garantir o desenvolvimento de uma sociedade 

saudável e funcional; e o imperativo econômico, para garantir que as necessidades básicas 

sejam atendidas em todo o mundo.  Porém, enquanto a importância de cada pilar pode variar de 

uma situação para outra, o modelo neste formato não consegue atribuir prioridade à nenhuma 

das dimensões (LEHTONEN, 2004).  

Para Buggy e Macnamara (2015), a introdução dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio, em 2000, ocasionou um novo ímpeto e enfoque dentro do discurso de 

desenvolvimento, visando indicadores sociais e ambientais, juntamente com o desenvolvimento 

econômico. Isto proporcionou um foco revitalizado e mais humano baseado no 

desenvolvimento de programas para ajuda internacional. Contudo, nesta perspectiva, a 

dimensão social aparece como o "pilar" mais fraco do desenvolvimento sustentável, no que diz 

respeito à integração das preocupações ambientais na tomada de decisão econômica 

(LEHTONEN, 2004). 

Embora os governos internacionais e nacionais tenham um papel significativo a 

desempenhar na implementação do desenvolvimento sustentável, grande parte do movimento 

prático em direção ao desenvolvimento sustentável está ocorrendo em nível de comunidade 

(NEWMAN; DALE, 2005). Assim, na última década, houve um ressurgimento do interesse 

pelas dimensões sociais de desenvolvimento (LEHTONEN,2004), onde os sistemas ecológicos 

passam a exigir uma sustentação por sistemas sociais, que precisam ser apoiados e mantidos 

por sistemas robustos de governança (DALE; NEWMAN, 2008).  

Nas atuais circunstâncias de complexidade, as decisões de uma comunidade afetam 
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todas as demais, e o nível local está inevitavelmente ligado ao global. Por conseguinte, as 

comunidades e a formação de redes são fatores condicionantes à para a implementação de 

imperativos de desenvolvimento sustentável (NEWMAN; DALE, 2007). Em uma época de 

profunda interconexão entre ecologia e sociedade, argumentar que o meio ambiente pode ser 

tratado separadamente das preocupações econômicas e sociais torna-se uma incongruência 

(DALE; NEWMAN, 2008). Assim, a maioria dos modelos de desenvolvimento comunitário 

sustentável passou a enfatizar a importância da participação generalizada da comunidade no 

processo de tomada de decisão, como forma de aumentar os esforços para criar estruturas mais 

sustentáveis e aumentar o estoque local de capital social (BRIDGER; LULOFF, 2001). Este é 

um processo muito promissor, pois o desenvolvimento sustentável fica facilitado quando os 

governos possuem parcerias locais (DALE, 2001).  

Para Dale e Newman (2008), às questões de desenvolvimento sustentável, portanto, 

implicam múltiplas escalas (micro, meso e macro), múltiplos níveis de governança (local, 

regional, nacional e global) e múltiplos e variados atores sociais. Uma vez que envolvem 

sistemas vivos complexos, dinâmicos e interativos, a ciência é sempre incerta e a informação é 

incompleta. Como nenhuma comunidade tem a capacidade de implementar seu próprio 

desenvolvimento sustentável desconectado de outras comunidades (pois as comunidades são 

um sistema aninhado de redes comunitárias incorporadas em escalas cada vez maiores), exige-

se que busquem por múltiplos conhecimentos e envolvimento multisetorial para quaisquer 

soluções potenciais. Desta maneira, é possível ocorrer a dinâmica de coevolução de sistemas 

naturais e humanos. Com base nisto, pode-se afirmar que os modelos tradicionais de tomada de 

decisão hierárquica são inadequados para lidar com a natureza altamente interdependente do 

desenvolvimento da comunidade em uma economia cada vez mais global (BUGGY; 

MACNAMARA, 2015).  

Ao envolver sistemas complexos, percebe-se que a teoria de diferenciação social de 

Luhmann (1977) passa a ser uma possível forma de reproduzir sistemas dentro de sistemas, 

limites dentro de fronteiras e, para sistemas de observação, quadros dentro de quadros, e 

distinções dentro do distinto. Onde pressupõe-se que a estabilidade das fronteiras é resultado e 

uma condição de evolução, onde somente dentro de seus limites um sistema pode crescer em 

complexidade (LUHMANN,1977), pois somente dentro de seus limites, um sistema pode 

operar, construir, mudar ou esquecer estruturas.  

Assim, ao analisar o desenvolvimento sustentável em termos locais, busca-se por 

características positivas e negativas dessas regiões, algo possível somente quando se analisa as 

comunidades por um novo olhar, onde cada comunidade passa a executar suas operações 
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seletivas para escolher o que fará parte do sistema e o que fará parte do ambiente, conforme 

proposta de diferenciação sistema-ambiente (LUHMANN, 1977). Somente assim poderá 

acontecer a coordenação e a gestão para coletar, analisar e avaliar as informações por um grau 

de solidariedade interpessoal, que busca a construção de um consenso como forma de alcançar 

uma base para a ação coletiva (UPHOFF, 1992).  

1.1 Problema da Pesquisa 

Os relacionamentos passam a desempenhar um papel importante tanto para o 

desenvolvimento de uma determinada localidade quanto para o bem-estar da vida cotidiana de 

uma sociedade. Isto decorre da forma como os relacionamentos nutrem a confiança e os valores 

compartilhados entre os indivíduos, reduzindo os custos de transação e facilitando o seu 

monitoramento (GRANOVETTER, 1985; SABATINI, 1999). Diante deste contexto, adota-se 

que a perspectiva de desenvolvimento deve ser um processo consistente e sustentável para 

garantir as oportunidades sociais, a viabilidade e a competitividade da economia local, por meio 

do aumento da renda e das formas de riqueza e, paralelamente, assegurar a conservação dos 

recursos naturais (BUARQUE,1999). 

Para Uitto e Shaw (2006), o desenvolvimento pode ser impulsionado quando ocorre 

adaptações baseadas nas atividades organizacionais e comunitárias de uma determinada 

localidade ou região, considerando seus aspectos sociais e culturais, onde é permitido que os 

atores expressem suas reais necessidades e prioridades, possibilitando que os problemas sejam 

definidos corretamente e que medidas responsivas sejam projetadas e implementadas 

adequadamente à realidade local. Segundo Ayers e Forsyth (2009), essa aproximação da 

adaptação com o desenvolvimento pode ser encontrada na abordagem de Community Based 

Adaptation (CBA). 

Existe uma discussão sobre como devem ser conduzidas as políticas de comunidades, 

as quais se concentram em resultados coletivos, como a distribuição de renda, ou na construção 

de capacidades individuais e na garantia de que as pessoas tenham a liberdade de converter a 

riqueza econômica em resultados desejados (LEHTONEN, 2004). Para os sociólogos e 

estudiosos da área de desenvolvimento e de administração, o capital social é um ingrediente 

necessário para o desenvolvimento da comunidade, podendo fornecer a ponte necessária para 

interligar os indivíduos menos favorecidos e os recursos disponíveis através de grupos ou 

instituições externas (ANSARI; KAMAL; GREGG, 2012). Em face do exposto, ocorreu uma 

virada nos estudos e na prática de desenvolvimento voltados para a "participação", os quais 
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passaram a priorizar o papel dos indivíduos locais e das organizações comunitárias no processo 

de retomada ao controle de seus próprios processos de desenvolvimento (DODMAN E 

MITLIN, 2013).  

Nesta perspectiva, a adaptação passa a ser um desafio imediato e transversal para o 

desenvolvimento, como forma de oferecer uma oportunidade para melhorar o bem-estar dos 

seres humanos e do ecossistema (HABTEZION, 2012). As respostas de adaptação, inclusive 

para a redução do risco de desastres, segundo Habtezion (2012), podem ser mais eficazes se as 

capacidades e os pontos fortes individuais existentes dentro da comunidade forem incorporados 

na elaboração de proposta de desenvolvimento local. Por conseguinte, a CBA pode ser vista 

como uma tendência mais ampla de desenvolvimento, capaz de identificar as forças 

impulsionadoras sociais, políticas e econômicas mais completas para a vulnerabilidade. É o 

caminho que tornará possível a elaboração de projetos para alcançar modelos de crescimento 

mais resilientes e socialmente inclusivos, considerando as necessidades locais de maneira 

simultânea, resultando no aumento da probabilidade de sucesso das intervenções para 

adaptação (FORSYTH, 2013). 

Por conseguinte, há cada vez mais evidências da necessidade de uma abordagem mais 

holística para adaptação, que possibilite garantir que as atividades não sejam mal executadas e 

que possam responder de forma mais adequada às necessidades e prioridades das comunidades 

locais, as quais estão sujeitas ao impacto das mudanças climáticas (HELTBERG et al., 2009), 

sociais e econômicas, em mundo cada vez mais globalizado. 

A partir desta análise, Ayers e Forsyth (2009) abordam que o CBA é uma oportunidade 

para abordar as questões de governança e assegurar a mobilização eficaz e eficiente de recursos 

para beneficiar as populações carentes, por considerar que as estratégias devem envolver 

processos participativos, abrangendo tanto os interessados locais quanto os gestores de 

desenvolvimento. Logo, os processos de adaptação passam a exigir a interdependência dos 

agentes por meio de relações mútuas com as instituições em que residem e com a base de 

recursos dos quais dependem. Neste contexto, o capital social passa a descrever as relações de 

confiança, reciprocidade e troca, numa evolução das regras comuns e do papel das redes 

(ADGER, 2003). O novo cenário exige priorizar a construção de conhecimentos e habilidades 

para a gestão de ecossistemas e o desenvolvimento de conhecimentos adaptativos (ADGER, 

2003; FOLKE et al., 2005).  

Portanto, as pesquisas de adaptação modernas passaram a destacar a importância do 

contexto social e, particularmente, da dinâmica social dentro de comunidade, como forma de 

influenciar a vulnerabilidade e capacidade adaptativa, também para alcançar o desenvolvimento 
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sustentável local (ADGER, 2001, 2003; PELLING; HIGH, 2005; ARTHURSON; BAUM, 

2015). Para Adger (2001, 2003), essa capacidade inerente de adaptação está interligada à 

capacidade de agir de forma coletiva. 

Na presente pesquisa, buscou-se analisar os fatores associados à CBA que possibilitam 

identificar as capacidades, habilidades e talentos para adaptação dos atores de uma comunidade, 

como forma de utilizar a capacidade de reorganizar a estrutura social de acordo com o que é 

desejado, em resposta às mudanças em condições e eventos de perturbação. Para chegar nesta 

análise, usou-se a abordagem de diferenciação sistema-ambiente de Luhmann (1977), para 

checar as escolhas feitas pelas comunidades sobre os componentes que fazem parte do sistema 

que permitem uma melhor adaptação aos eventos de perturbação. Em resumo, analisar as 

escolhas que permitem a gestão dos recursos e ações coletivas que advêm das relações sociais, 

do trabalho em rede, da troca de informações e do “aprendizado social”.  

Nesta perspectiva, o conceito de capital social passou ser introduzido como forma de 

elucidar uma ampla gama de fenômenos sociais, mas, principalmente, com o foco voltado para 

o seu papel de influenciar não somente o desenvolvimento do capital humano, mas também o 

desempenho econômico das empresas, regiões geográficas, nações (NAHAPIET; GHOSHAL, 

1998) e comunidades. Além de ser visto como parte de uma explicação das diferenças no 

desempenho institucional, governança e desenvolvimento (LEHTONEN, 2004; PELLING; 

HIGH, 2005). Outrossim, o capital social possibilita estudar a coevolução das redes sociais e 

das normas que regem a produção de capacidade adaptativa entre a coletividade, tais quais: 

comunidades, organizações e estados. Observa-se, portanto, que o conceito se tornou um 

elemento altamente visível em uma diversidade de políticas sociais, incluindo saúde, educação, 

regeneração, desenvolvimento comunitário e exclusão social e alívio da pobreza (PELLING E 

HIGH, 2005). 

O capital social pode ser visto como conexões que um grupo pode utilizar para atingir 

seus objetivos (NEWMAN e DALE, 2007). Um recurso eficaz capaz de incentivar certas ações 

e que facilita a realização de fins mutuamente benéficos, onde os indivíduos são atraídos para 

estruturas sociais caracterizadas por altos níveis de responsabilidade e sanções efetivas que 

obrigam o seu cumprimento. Desempenhando, assim, um papel crucial na criação de capital 

humano, como capacidades e habilidades individuais para gerações futuras (LEONARD, 2004).  

 

1.1.1 Delimitação do Problema 

 

No Estado do Amazonas, cerca de 27% de seu território é formado por Unidades de 
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Conservação - UC, entre federais (15%) e estaduais (12%), um total de 42.335.533,20 milhões 

de hectares. Em 2007, a Assembleia Legislativa do Estado, por meio da Lei Complementar n.º 

53/2007, instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC, que, atualmente, 

controla mais de 41 UC, sendo 16 do tipo Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS, 

cuja definição consta em seu artigo 21.  

A RDS é uma área natural. Abriga comunidades tradicionais que precisam utilizar os 

recursos naturais de forma sustentável, desempenhando um papel fundamental para a proteção 

da natureza e para a manutenção da diversidade biológica. Possui como objetivo básico 

preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 

reprodução e a melhoria do modo e da qualidade de vida das comunidades tradicionais, por 

meio do manejo ordenado dos recursos naturais. Também tem como objetivo valorizar, 

conservar e aperfeiçoar o saber e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvidas por tais 

populações. É uma área de domínio público, mas que pode ter territórios particulares incluídos 

em seus limites. Quando há conflitos entre as comunidades e os que alegam ser "proprietários" 

das terras, onde residem os comunitários, o Governo pode desapropriar estas áreas. Conflitos 

oriundos da resistência, por parte dos "donos da terra", em aceitar os termos propostos pelo 

poder público, também são recorrentes.  

Por conseguinte, a presente pesquisa volta-se para comunidades localizadas no 

megabioma amazônico, em Unidades de Conservação, mais especificamente em uma Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável, circundada por um ambiente natural: a floresta amazônica e 

seus rios de grandeza e riquezas singulares. Os habitantes usam os recursos naturais, cada um 

à sua maneira e de acordo com as interações entre indivíduos e ambiente, onde geralmente são 

desenvolvidas atividades agroextrativistas, de pesca e artesanais, as quais requerem o esforço 

individual e articulações coletivas para viabilizar a exploração dos recursos naturais locais sem 

que ocorra a devastação e depredação do meio ambiente de onde são extraídos.  

Além disto, a maior parte das comunidades está isolada ou com dificuldades de acesso 

aos meios urbanos, tendo frequentemente a necessidade de usar meios de transporte fluviais 

para o escoamento de seus produtos. Portanto, a discussão sobre capital social foi influenciada 

pelo sistema comunitário formado a partir da interação com seu ambiente. Neste sentido, adota-

se a abordagem de diferenciação sistema-ambiente de Luhmann (1977) para se compreender a 

formação de cada sistema comunitário, assim como os componentes que fazem parte do mesmo. 

Diante do cenário exposto, emergiu-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o papel 

do capital social em sistemas sociais de comunidades amazônicas localizados em uma 

Unidade de Conservação? 
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1.2 Objetivos 

A partir do questionamento, apresentou-se o objetivo geral e os específicos para a 

presente pesquisa. 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral compreende: analisar o capital social de sistemas sociais de 

comunidades amazônicas, em Unidades de Conservação de reservas florestais. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Como forma de alcançar este objetivo, propôs-se os seguintes objetivos específicos: 

• Caracterizar a Reserva de Desenvolvimento Sustentável estudada; 

• Representar o sistema social de cada comunidade analisada, diferenciando-a 

do seu meio ambiente, baseado na diferenciação sistema-ambiente de 

Luhmann (1977); 

• Caracterizar as relações de capital social existentes em cada comunidade, 

baseando-se nos capitais sociais bonding, bridging e linking; 

• Propor um esquema bottom up para ser usado complementarmente ao 

tradicional processo top-down, baseados nas discussões anteriores e em 

mecanismos de Community-Based-Adaptation (CBA). 

1.3 Justificativa 

A presente pesquisa se justifica por sua adequação ao Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Administração – PPGA, da Fundação Universidade de Rondônia – UNIR, por 

meio da área de concentração: Gestão e Sustentabilidade, que possui, entre suas linhas de 

pesquisa, questões voltadas à Governança, à Sustentabilidade e à Amazônia, as quais permitem 

o direcionamento do trabalho ao eixo temático Organizações e Ações Coletivas. Desta forma, 

o estudo investiga as relações entre produção e meio ambiente, visando entender as formas de 

organização coletiva, o capital social e seu produto socioeconômico e ambiental.  

A proposta de eixo temático definida pelo PPGA/UNIR permitiu que a presente 

pesquisa fosse vinculada ao Projeto Diversidade Amazônica: Capital Social, Recursos e 

Políticas para um desenvolvimento sustentável, que recebe apoio institucional do PROCAD 

Amazônia – CAPES. 

Ademais, a presente pesquisa apresenta como contribuição teórica a resistematização 

e aplicação da teoria de Luhmann (1977), tanto do ponto de vista da diferenciação sistema-
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ambiente quanto da representação esquemática de sistemas sociais de comunidades amazônicas 

de Unidades de Conservação de reservas florestais. Por meio dela foi possível embasar a análise 

da interação entre sistemas sociais (organizações ou sistemas de funções) e sistemas psíquicos 

(indivíduos) na produção de mudança e de inovação, o que possibilitou relacionar as estruturas 

do sistema social em seu processo de diferenciação. Neste campo, os eventos foram divididos 

em o que pertence ao sistema e o que pertence ao ambiente, pelo mecanismo de internalização 

do contexto.  

Foi elaborada uma estruturação para o uso do capital social, englobando as seguintes 

dimensões: cognitiva (significados compartilhados entre atores); relacional (canais de 

informações entre os níveis relacionais individual, coletivo e institucional); estrutural (fluxo de 

informações por meio das funções – bonding, bridging e linking). Ademais, o capital social 

embasa e perpassa as demais discussões, o que possibilitou abordar uma série de reflexões 

teóricas, tais como, a discussão sobre os processos de top-down e bottom-up para apresentar o 

funcionamento da estrutura social nos aspectos de tomada de decisão  e os aspectos relacionados 

à abordagem de CBA, que serviram para compreender o contexto das comunidades locais por 

meio de suas habilidades, experiências, conhecimentos e redes, como forma de empreender 

atividades localmente apropriadas para aumentar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade. Desta 

forma, verificou-se um interesse teórico e metodológico geral, capaz de promover a melhoria 

dos relacionamentos das comunidades e do fortalecimento do processo de empowerment 

comunitário, por meio da identificação dos tipos de capital social e as características de 

resiliência. Como resultado, foi possível apresentar a estrutura de organização social, a 

capacidade de mobilização e a efetiva implementação de práticas pelas comunidades para ações 

coletivas. 

Em termos de contribuição metodológica, a pesquisa trouxe as ferramentas de Design 

Thinking (DT) para estruturar o método de pesquisa de estudo de caso, uma vez que o DT não 

adota um padrão linear de processo, mas sim uma visão holística das partes entrelaçadas entre 

si, onde cada etapa permeia a outra, ou seja, pode ser moldado e configurado para que se adeque 

à natureza do projeto e do problema em questão. Portanto, não precisa esperar o término de 

uma fase para iniciar outra etapa da pesquisa. Tratou-se de um aspecto necessário devido à 

diversidade de comunidades presentes na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Piagaçu-

Purus (RDS-PP). Por meio dele, foi possível escolher diferentes caminhos oferecidos e 

viabilizou a observação e análise das características do ambiente, no contexto de sistema social, 

bem como a compreensão da dinâmica das relações existentes e as decisões dos atores locais 

que visassem alcançar o desenvolvimento sustentável local. Ademais, o DT possibilitou a 
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concepção de um protótipo de estrutura básica para melhores práticas de desenvolvimento 

participativo em Community Based Adaptation (CBA), com base nos conceitos de processos 

Bottom-up. 

Em termos de contribuição prática, o framework desenvolvido na presente pesquisa, 

contribuiu para a adequação de projetos direcionados à população local de comunidades em 

Unidades de Conservação, de forma que possam ser melhor planejados, executados, previstos 

e avaliados, por meio da identificação dos tipos de capital social e as características da estrutura 

de organização social, a capacidade de mobilização para ações coletivas a longo prazo e a 

efetiva implementação de práticas sustentáveis pela comunidade, possibilitando o 

direcionamento de estratégias para o desenvolvimento sustentável comunitário. A presente 

pesquisa é parte do Projeto Vinculado ao PROCAD Amazônia – CAPES: Diversidade 

Amazônica: Capital Social, Recursos e Políticas para um desenvolvimento sustentável. Com 

base nos resultados, foi elaborado um treinamento de gestão e vendas direcionado à comunidade 

Surara. A escolha de apenas uma comunidade se deve ao alto custo do deslocamento, tornando-

se inviável entregar um treinamento direcionado para cada uma das comunidades foco de 

entrevista da presente pesquisa. No caso de Surara, a escolha considerou a proximidade com a 

sede do município de Beruri e a circulação de barcos do tipo recreio no local, uma vez que o 

treinamento ocorreu após as entrevistas, o que facilitou o acesso. Outrossim, foi elaborado um 

relatório técnico, entregue à Fundação Amazonas Sustentável (FAS), uma vez que esta ofereceu 

apoio logístico concedido no período da pesquisa. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Além da introdução, a presente pesquisa está estruturada em mais três capítulos: o 

segundo apresenta o referencial teórico, no qual são discutidas as principais contribuições 

teóricas que embasaram a presente pesquisa e demonstra a perspectiva de convergência das 

abordagens que serão interrelacionadas para embasar a análise. No terceiro capítulo, constam a 

metodologia e os procedimentos metodológicos adotados, a saber, o tipo de pesquisa, 

informações sobre o local de estudo e população da pesquisa; o método, estudo de caso com 

uso de procedimentos de design thinking como estrutura para coleta de dados, além dos aspectos 

relacionados à operacionalização das diferentes etapas da pesquisa. O quarto capítulo destina-

se aos resultados. Nele estão dispostos: 

1) A estruturação dos dados coletados por meio da caracterização da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus; 

2) Apresentação das comunidades segundo a diferenciação sistema e ambiente, sob o 
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enfoque Luhmanniano; 

3) Apresentação das dimensões do capital social e suas tipologias (bonding, bridging 

e linking); 

4) A discussão sobre o contexto do capital social como força motriz para desenvolver 

a capacidade de adaptação de comunidades locais, englobando a discussão de CBA 

e processos de decisão do tipo top-down e bottom-up;  

5) Finalmente, apresentação das considerações finais da presente pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse capítulo apresenta a estrutura das abordagens teóricas da presente pesquisa. 

Inicia-se a explanação a partir da perspectiva de diferenciação de sistemas sociais com base em 

Luhmann (1977) e a influência das operações seletivas com base na proposta de Duek, 

Brodjonegoro e Rusli (2010). Com fundamentos teóricos de Capital Social, apresenta-se uma 

breve contextualização da evolução conceitual por meio de seus principais autores; e se 

apresenta o contexto de Capital Social como mecanismo de desenvolvimento comunitário. Por 

fim, apresenta-se uma perspectiva de uso da abordagem Community Based – Adaptation (CBA) 

para intervenções institucionais de desenvolvimento comunitário sob a ótica do capital social.  

2.1 Uma breve contextualização sob a perspectiva de sistema social 

A abordagem de sistema, para Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), oferece diretrizes 

e técnicas para uma melhor compreensão dos processos sociais e implicações políticas, uma 

vez que em qualquer organização social, indivíduos com objetivos são capazes de fazer escolhas 

com respeito não apenas a seus próprios propósitos, mas também ao propósito de outros. Assim, 

tornou-se óbvio que a percepção deve começar por captar estruturas estáticas e inter-relações 

dinâmicas entre elementos, isto é, uma percepção sistêmica dos processos sociais.  

A teoria geral dos sistemas, assim como a cibernética, substituiu o modelo conceitual 

clássico de um todo que consiste em partes e relações entre partes, por um modelo que foca a 

diferença entre sistema e ambiente (LUHMANN, 1977). Essa ideia de que nenhum sistema 

pode sobreviver sem a capacidade de manter e reproduzir seu próprio comportamento e 

organização trouxe enormes progressos na visão sistêmica (FRANÇOIS, 1999). 

Esta visão sistêmica e cibernética, conforme François (1999), teve seus representantes 

que marcaram tais abordagens, podendo ser vista como uma metalinguagem de conceitos e 

modelos para uso transdisciplinar, ainda em evolução e longe de serem estabilizados, os quais 

foram apresentados em seus estudos, a seguir discutidos. Contudo, ressalta-se que, para essa 

pesquisa, foram citados apenas os autores que apresentam conceitos congruentes que 

possibilitem o entendimento acerca do contexto da abordagem de sistema sociais.  

Von Bertalanffy, na visão de François (1999), foi importante por seu papel catalisador 

da visão sistêmica, criou uma abordagem multidisciplinar ao propor a "teoria geral do sistema", 

generalizando alguns princípios específicos, como competição entre partes, finalidade e 

equifinalidade, além de sistemas fechados e abertos.  

François (1999), cita Prigogine como o primeiro a entender claramente a compensação 
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da degradação energética (dissipação da energia) em termos de estruturação, contribuição 

importante para o surgimento de sistemas mais complexos. Prigogine estabeleceu uma 

abordagem para explicar que os sistemas energizados são praticamente ao mesmo tempo 

aceleradores de entropia, pois podem construir suas estruturas e mantê-las apenas extraindo 

uma energia mais importante do ambiente; e, aumentando a produção de entropia, é possível 

atingir um nível estável de energia, capaz de dissipá-la quando perto do ponto de equilíbrio e 

com um grau adquirido de organização estrutural. Este estudo é conhecido como Teorema de 

Prigogine da produção de entropia mínima (1945). Posteriormente, segundo François (1999), 

Prigogine apresentou a abordagem do que acontece quando um sistema é empurrado para longe 

do equilíbrio, devido a uma enorme absorção de energia. Demonstrando que tal processo produz 

oscilações cada vez maiores na dinâmica do sistema até que um limiar crítico de instabilidade 

fosse cruzado. Neste ponto, as bifurcações tornavam-se possíveis para uma complexidade mais 

alta através de estruturas dissipativas estabilizadas e um nível correspondentemente maior de 

produção de entropia mínima. Ele também introduziu o conceito de nucleação, mostrando que, 

no ponto de bifurcação, qualquer evento aleatório pode se tornar decisivo na seleção do tipo de 

nível superior de organização. Estas contribuições foram importantes para a compreensão geral 

da evolução, aplicáveis a qualquer classe de sistemas em evolução, como da química à 

bioquímica, e para as áreas biológica e social. 

Dentro do contexto de sustentabilidade, há uma constante necessidade de as estruturas 

sociais aumentarem a produção de entropia com a finalidade de estabilizar a energia existente 

no ambiente, buscando um equilíbrio entre os diversos sistemas com os quais mantêm interação, 

assim, atingindo a melhor forma de organização estrutural para sua permanência. Ou seja, a 

evolução do sistema social. 

 Von Foerster é apresentado por François (1999) como uma das revelações entre os 

cientistas humanistas que ilustraram a visão sistêmica e a cibernética, assim como Bertalanffy. 

O código básico de Von Foerster foi a revelação da palavra alemã Eigen, ou seja, auto, agora 

incorporada na linguagem sistêmica, tais como: autoformação, autoprocessamento, autofunção, 

autoprodução, autovalor e outras similares; além das numerosas expressões que começam com 

“auto”. Para ele, nenhum sistema poderia sobreviver sem a capacidade de manter e reproduzir 

seu próprio comportamento e organização. Para François (1999) esse trabalho de Von Foerster 

foi a raiz dos estudos de Maturana em parceria com Varela, em 1973, que descobriram e 

elaboraram o conceito de autopoiese ou autopoiesis (do grego auto “próprio”, poiesis 

“criação”), que deu origem à palavra autoprodução, a capacidade dos seres vivos de produzir a 

si próprios. Assim, para Maturana e Varella, segundo François (1999), o ser vivo é um sistema 



28 
 

autopoiético, caracterizado como uma rede fechada de produções moleculares (processos), 

onde as moléculas produzidas geram com suas interações a mesma rede de moléculas que as 

produziu. Tornou-se um conceito de suma importância para problemas de cognição e, também, 

para a autorreprodução de sistemas vivos. 

A conservação da autopoiese e da adaptação de um ser vivo ao seu meio são condições 

sistêmicas para a vida. Por meio da elaboração do conceito de autopoiese, o trabalho publicado 

por Maturana et al. (1980) demonstraram que aquilo que é observado não pode ser 

abstratamente desassociado da própria condição do observador. Assim, para todo e qualquer 

ser vivo não existe o mundo em si, pois cada um pode criar o seu próprio “mundo”. E esse 

mundo é criado e renovado a partir daquilo que o “ser” é – até aquele instante. Portanto, 

associados ao conceito de autopoiese estão os conceitos significativos de autofechamento, 

autorreferência e processo de autoprodução. Aqui também se encontra o conceito que permite 

visualizar a dinâmica social, ou seja, toda vez que um fenômeno social ocorre existe um 

processo de acoplamento estrutural caracterizado pela comunicação, portanto, neste processo, 

cada pessoa passa a interpretar a realidade de acordo com a sua própria determinação estrutural. 

Assim, considerando as interações entre os seres vivos e o meio ambiente dentro da congruência 

estrutural, as perturbações do ambiente não determinam o que acontece com o ser vivo, ao 

contrário, é a estrutura do ser vivo que determinará o que deverá ocorrer com ele. 

Para Luhmann (1977), este novo paradigma desenvolvido por Maturana e Varela 

possibilitou relacionar as estruturas de sistema (incluindo formas de diferenciação) e os 

processos do sistema com o seu ambiente. E, a partir de então, passou a visualizar a sociedade 

como uma coleção de sistemas sociais interagentes, como um vasto sistema de comunicação. 

Além disso, a diferenciação interna passou a preencher uma das funções evolutivas, fornecendo 

o mecanismo de estabilização. Criou-se, dessa maneira, uma visão de sistemas dentro de 

sistemas que reproduzem padrões de comportamento e soluções de problemas cada vez mais 

improváveis e mantêm realizações evolutivas (mas também características não funcionais, 

disfuncionais ou até sobrevivências) dentro de uma zona de indiferença contra as flutuações 

dos ambientes externos e internos. Por meio desta teoria, é possível visualizar o contexto das 

comunidades sob um novo enfoque no que tange a distinção sistema e ambiente, onde os 

sistemas passam a ser uma série de eventos ou de operações relacionadas entre si, que só se 

formam quando se diferenciam de seu ambiente. 

Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010) abordam que não existe uma definição única para 

sistema, por ser um conceito abstrato baseado em um procedimento racional que permite 

distinguir um fenômeno. Em geral, um sistema é considerado como um todo fechado e 
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determinístico. Portanto, um sistema é composto por qualquer conjunto ou combinação de 

elementos reais e / ou imaginários que estão interconectados, formando um todo. Porém, nem 

todos os elementos relacionados ao sistema pertencem a ele, mas compreendem o ambiente do 

sistema.  Em suma, as partes e relações que estão dentro e fora do sistema são escolhidas quando 

um sistema é representado em um modelo. Desta maneira, sempre que alguém olha para um 

sistema, está observando uma realidade limitada, ou seja, olhando para um modelo ou 

representação particular. 

Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010) esclarecem que os sistemas, especialmente os 

sociais, estão em constante mudanças, que ocorrem ao longo do tempo, e, muitas vezes, 

apresentam características não observadas que não podem ser dedutíveis das propriedades das 

partes isoladas. Assim, a complexidade dos sistemas sociais é caracterizada pela possível 

ocorrência de processos simultâneos ou sequenciais de mudança estrutural. Em suma, esses 

sistemas são dinâmicos, porque os propósitos podem mudar ao longo do tempo, provocando 

mudanças estruturais. 

A seguir, busca-se esclarecer as abordagens da Teoria de Sistemas Sociais de Luhmann 

(1977), que explica as estruturas de diferenciação da sociedade e a relação dos processos com 

o seu ambiente. 

2.2 Diferenciação de Sistemas Sociais e as operações seletivas 

A sociedade moderna possui características básicas, segundo Luhmann (1977), de 

diferenciação social e de formação de sistemas, criando uma dependência entre Teoria dos 

Sistemas e Teoria da Sociedade. Para ele, uma sociedade não é a soma de todas as interações 

atuais, mas sim, um sistema de ordem superior, um tipo diferente determinado pela 

diferenciação entre sistema e ambiente. 

Para o autor, a diferenciação do sistema, então, é a técnica estrutural para resolver o 

problema temporal de sistemas complexos, que precisam de tempo para processar informações 

e selecionar reações existentes em ambientes também complexos, e que presumem que 

estruturas ou outras partes do sistema não estejam envolvidas na elaboração de reações 

específicas. Portanto, a diferenciação do sistema pode ser entendida como a reduplicação da 

diferença entre sistema e ambiente dentro dos sistemas.  

Pode-se dizer, no caso em questão, que a complexidade designa a falta de informação 

que impede um sistema de se observar completamente ou mesmo de observar o seu ambiente. 

Assim, a complexidade impõe a seletividade que, por sua vez, acarreta numa redução da 
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complexidade por meio da formação de sistemas que são menos complexos do que o seu 

ambiente. Portanto, o papel da seletividade é reduzir a complexidade do sistema. 

Nesta perspectiva, para Luhmann (1977), o mundo (passa a ser o horizonte de 

possíveis descrições) é expresso por meio de uma rede de distinções e rótulos contingentes que 

sempre devem ser entendidos no contexto em que um observador possa rotular “isso como isso 

e não como aquilo”. Isso ocorre devido a uma distinção feita em momentos, separados uns dos 

outros, e só pode ser entendido se relacionados um ao outro. Para o autor, a unidade distintiva 

só possui sua própria identidade quando encontra a diferença em relação à outra unidade, ou 

seja, para ser capaz de caracterizar algo como algo é preciso inicialmente distingui-lo de seu 

outro distintivo: o que merece ser chamado de verdadeiro, por exemplo, é medido pela diferença 

da aparência do que é falso; e falar do passado somente faz sentido quando se tem uma 

referência a um presente que pode ser distinguido (constitutivamente) dele. Tornando-se um 

horizonte permanente, onde é possível mudar de lado a qualquer momento, assim, trazendo o 

distinto momento da forma (falso para a verdade ou presente para o passado) para o foco da 

atenção, tornando-o o ponto de partida para futuras deliberações. O principal interesse é um 

tratamento deliberado do eu e do mundo, onde é inevitável distinguir e rotular. Tais operações 

são o começo de toda percepção e reconhecimento (LUHMANN, 1977). 

O autor esclarece que esta limitação resulta do fato de que a diferenciação do sistema 

requer uma combinação de duas dicotomias, ambas assimétricas: sistema/ ambiente e 

igualdade/ desigualdade. E, para este tipo de estrutura, existem dois tipos de ambiente: o 

ambiente externo, comum a todos os subsistemas, e o ambiente interno, especial para cada 

subsistema. Logo, a diferenciação realiza a reprodução do sistema em si, multiplicando versões 

especializadas de sua própria identidade, dividindo-a em sistemas e ambientes internos, não 

sendo simplesmente a decomposição em pequenos pedaços, mas, na realidade, um processo de 

crescimento por separação interna.  

Ademais, Luhmann (1977) revela que a principal função do sistema da sociedade é 

ampliar e reduzir a complexidade dos ambientes externos e internos, fazendo com que outros 

sistemas encontrem estrutura suficiente para suportar limites e estruturas de maior seletividade. 

Dessa forma, a função de diferenciação do sistema pode ser descrita como intensificar a 

seletividade, onde a sociedade moderna cria um ambiente interno altamente incerto, em 

movimento, porém domesticado, como condição para o desenvolvimento de outros sistemas 

sociais, esse processo também é contínuo em nível de subsistemas, repetindo os mesmos 

mecanismos para chegar à organização e à interação de alta especificidade. 
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De acordo com a abordagem da teoria de sistemas de Niklas Luhmann, a evolução da 

sociedade não começa assumindo um mundo indeterminado, ou seja, a evolução ocorre, 

primeiro, por meio de reação a fatos ambientais concretos e generalizando suas concepções de 

mundo como correlatos de diferenciação social. Desta forma, aumentam-se as contingências 

concebíveis na medida em que se pode ter certeza sobre seu próprio potencial seletivo. Assim, 

é preciso distinguir perspectivas genéticas e funcionais por meio de uma concepção de 

autoseleção estrutural.  

Face a dificuldade em se comparar todos os tipos de sociedades quanto ao seu grau de 

diferenciação e complexidades, são produzidos e estabelecidos parâmetros a partir de formas 

de diferenciação, que diferem na maneira como estabelecem limites internos entre subsistemas 

e ambientes internos. Para tal, apresenta três combinações possíveis: segmentação, 

estratificação e diferenciação funcional, que seguem a lei das possibilidades limitadas.  

A segmentação diferencia a sociedade em subsistemas iguais. Sendo a igualdade, o 

princípio da construção dos sistemas autosseletivos, ou seja, os subsistemas serão formados 

internamente por meio de autosseleção, buscando aquilo que for equivalente: associando-se 

“isso com isso e aquilo com aquilo”. E a desigualdade é vista como um efeito de diferentes 

condições ambientais, sendo fundamental para o processo de diferenciação evolucionária de 

diferentes sistemas sociais. O que for desigual fará parte do ambiente. Assim, as sociedades 

segmentárias possuem baixo grau de variação, pois as expectativas ocorrem a partir da repetição 

dos comportamentos cotidianos. A estratificação diferencia a sociedade em subsistemas 

desiguais, onde a igualdade se torna uma norma para a comunicação interna e a desigualdade 

se torna uma norma de comunicação com o meio ambiente. Um exemplo que ilustra 

perfeitamente esta abordagem é a distribuição desigual de riqueza e poder ou, em outras 

palavras, distribuição desigual do potencial de comunicação.  

Assim, na estratificação, a premissa de igualdade facilita o acesso a um grupo 

selecionado de parceiros, que permite atravessar uma diferenciação de função inicial. Contudo, 

o problema estrutural da diferenciação por estratificação é que ela restringe a complexidade do 

sistema social; só pode ser institucionalizado se a complexidade mais alta não for atingível de 

qualquer maneira. Significa afirmar que as partes precisam ser diferenciadas em partes 

superiores e inferiores com afinidade diferente ao todo, como, por exemplo, o que ocorre no 

contexto de governança ou dominação, representação e participação, onde cada um exerce um 

papel, mas são divididas em grupos superiores e inferiores. Deste modo, os subsistemas podem 

manter sua identidade e seus limites apenas definindo o caractere de outros subsistemas.  
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A conduta desviante é avaliada como algo interno à sociedade e que deve ser tratado 

por procedimentos de aplicação jurídica fundada em representações morais, de modo que o 

processamento da informação é feito por ordem hierárquica. Neste sentido, os estratos mais 

elevados têm que fundir sua própria identidade com uma concepção hierárquica para toda a 

sociedade, definindo os lugares para os outros. Logo, a comunicação entre iguais, apesar das 

condições que a dificultam, é a principal conquista da diferenciação estratificada, pois o 

ambiente é tido como garantido por essas diferenças.   

No caso da diferenciação funcional, esta seleciona processos de comunicação em torno 

de funções especiais a serem cumpridas no nível da própria sociedade. Para Luhmann (1977), 

a sociedade moderna é vista como um sistema funcional que produz subsistemas exclusivos 

para cumprimento de funções específicas de redução de complexidade do ambiente. Os 

subsistemas gerados trabalham com códigos próprios, visando o benefício do sistema global a 

partir de sua própria perspectiva (abertura cognitiva). Uma vez que todas as funções necessárias 

devem ser preenchidas e interdependentes, nesta situação, a própria sociedade não pode dar 

primazia funcional às demais; para tanto, é necessário usar um segundo nível de construção de 

subsistema para institucionalizar primazia de funções específicas para um conjunto especial de 

sistema / ambiente de valores. Esta é a forma de combinação adotada na presente pesquisa. 

Para que ocorra a construção de subsistemas, cria-se a diferenciação de papéis, onde 

há necessidade de, pelo menos, dois papéis diferentes para iniciar o processo de organização 

das expectativas complementares em torno de uma função específica, como, por exemplo, 

políticos e público, clérigos e leigos. Nestes casos, esses papéis precisam transformar as 

relevâncias não-políticas em políticas (público), não-religiosas em religiosas (leigos). Deste 

modo, os subsistemas vão construindo uma especificidade própria (código operacional binário) 

para lidar com o complexo: direito (código lícito/ilícito), dicotomia (código lucro/prejuízo), 

política (código progressista/conservador), ciência (código verdadeiro/falso), educação (código 

ensino/não ensino), moral (código bem/mal). Cada um com função e operação autopoiética 

própria (um não está em vantagem sobre o outro) para reduzir a crescente complexidade social 

e aumentar a própria. Sendo a condição para que se possam ser cumpridas as comunicações 

funcionais, em uma escala maior, tornando subsistemas de orientação para suas operações em 

um ambiente comum específico dentro da sociedade. Cenário este onde é possível recorrer, por 

exemplo, com uso da dicotomização de estado versus sociedade ou igreja versus sociedade, 

para articular suas relações com um ambiente que inclui todos os outros subsistemas. Assim, o 

ambiente e a sociedade tendem a se fundir nesta perspectiva. 

Para Luhmann (1977) a “diferenciação funcional é o resultado mais recente da 
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evolução sociocultural”, pois muda novamente a distribuição da igualdade e da desigualdade. 

Portanto, os subsistemas funcionais precisam da desigualdade, mas seus ambientes devem ser 

tratados como ambientes de iguais, porque nada além de função justifica a discriminação. Uma 

sociedade funcionalmente diferenciada, portanto, tornar-se-á, ou terá que fingir ser, uma 

sociedade de iguais, na medida em que é o conjunto agregado de ambientes para seus 

subsistemas funcionais. 

No Quadro 1 são apresentadas as vantagens da diferenciação funcional quando 

comparada com as sociedades estratificadas. 

 

Quadro 1 - Vantagens da diferenciação funcional em relação às sociedades estratificadas. 

Vantagem Como ocorre? 

Os subsistemas funcionais não 

dependem de uma definição 

complementar de seu ambiente nem 

prescrevem o status de seu ambiente 

em relação a eles mesmos. 

Cada subsistema consegue tolerar um ambiente aberto e flutuante, por 

meio de um ajuste seletivo constante de influência e adaptação ao 

ambiente interno. Para que isto ocorra, os outros subsistemas em seu 

ambiente precisam cumprir a sua função, sendo estruturalmente 

induzidos a processar informações sobre seu ambiente; assim, não 

precisam, como grupos de status, de ocasiões excepcionais para fazê-lo. 

É possível multiplicar a 

especificidade das relações 

funcionais e, ao mesmo tempo, 

multiplicar a abertura dos ambientes 

internos em relação aos quais os 

subsistemas cumprem suas funções. 

As funções são especificadas e institucionalizadas para ajudar a 

sociedade a aumentar suas interdependências internas; reduzindo as 

complementaridades estruturais de sistemas e ambientes, e 

proporcionando a indiferença. Assim, a sociedade aumenta as 

dependências internas e independências de uma só vez, ou seja, atinge 

um nível mais alto de compatibilidade de dependências e 

independências. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Luhmann (1977). 

Para Luhmann (1977), ao aplicar uma teoria de sistema/ambiente para analisar 

cuidadosamente os ambientes internos de sociedades funcionalmente diferenciadas, é possível 

visualizar um ponto crucial: a relação de cada subsistema funcional único com a sociedade não 

é idêntica à relação de cada subsistema com seu ambiente social; nem esta relação com o 

ambiente interno, é simplesmente um conjunto de relações entre os sistemas. Portanto, a 

sociedade pode usar um esquema altamente diversificado de diferenciação funcional, para 

poder reduzir suas complexidades internas por meio de operações seletivas, onde todos os 

subsistemas se concentram em seus ambientes correspondentes.  

Luhmann (1977) esclarece que a comunicação tem um significado ligado à reprodução 

autopoiética. Significa que a sociedade é uma ordem autosubstitutiva que só pode mudar a si 

mesma e através de si mesma. Desta forma, a comunicação se torna a estrutura básica da 

sociedade, onde a relação entre comunicação e sociedade é circular: nenhuma comunicação 

existe sem sociedade, nem a sociedade existe sem comunicação. 

Ao considerar que os subsistemas são desiguais e que a sua relevância para o sistema 

abrangente é reduzida a uma função especial, novas formas de autonomia do sistema podem 
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surgir, por meio de operações seletivas de direção, resultando em três diferentes padrões para 

direcionar o sistema da sociedade: (1) em termos de sua função; (2) a outros subsistemas dentro 

do ambiente interno da sociedade, em termos de desempenho de entrada e saída; e (3) para si, 

em termos de reflexão. O Quadro 2, a seguir, descreve as características dos três padrões. 

 

Quadro 2- Padrões de diferenciação do sistema. 

Função Desempenho Reflexão 

A função de um subsistema pode 

ser usada como um endereço nas 

relações comunicativas. Tem, 

portanto, de ser uma realidade 

presente que direciona e justifica as 

comunicações. 

A orientação de desempenho 

concede prioridade ao horizonte de 

tempo para o futuro. Requer a 

temporalização da relação de fins e 

meios, substituindo a distinção 

medieval de fins intrínsecos e 

extrínsecos. 

A reflexão busca analisar o 

passado. Reforça a identidade do 

sistema para que ele possa 

sobreviver a escolhas 

reconstruindo sua história passada 

como uma cadeia consistente de 

intenções e ações. 

Fonte: elaborado pela autora, com base em Luhmann (1977). 

Luhmann (1977) aborda que a diferenciação funcional requer um deslocamento de 

problemas do nível da sociedade para o nível dos subsistemas. Isto exige uma capacidade 

suficiente no nível dos subsistemas para diferenciar e reintegrar a função, o desempenho e a 

reflexão. Para tal, requer uma história do sistema que possa ser reduzida e reconstruída como 

prova e provando problemas, soluções, concepções e construções de realidade.  

Portanto, os subsistemas não são iguais em sua capacidade de diferenciar função, 

desempenho e reflexão. Esse deslocamento passa a integrar cada função específica em um novo 

conjunto de referências de sistema / ambiente e produz tipos de problemas e soluções de 

problemas que não seriam, e não poderiam surgir no nível do sistema abrangente. A preferência 

funcional no nível dos subsistemas significa “coisas diferentes para funções diferentes”. Formas 

e urgências de integração temporal de sistema e ambiente diferem dependendo das relações 

entre função e desempenho. Sendo a única maneira pela qual os subsistemas podem obter 

autonomia operativa como sistemas-em-seu-ambiente. Por fim, Luhmann (1977) revela ser 

possível iniciar processos de crescimento em torno de funções específicas e inibir o 

desenvolvimento de outros. Assim, como qualquer forma de diferenciação, a diferenciação 

funcional é um dos fatores que determina o resultado da evolução. De modo que a complexidade 

dos sistemas sociais é caracterizada pela possível ocorrência de processos simultâneos ou 

sequenciais de mudança estrutural (DUEK; BRODJONEGORO; RUSLI, 2010). 

É possível descrever a dinâmica concreta dos sistemas nas esferas política, econômica 

e social, segundo Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), por meio de dois tipos básicos de 

mudança estrutural: (i) aquelas produzidas por montagem e desmontagem e (ii) aquelas 

resultantes de processos decisórios e / ou comportamentais, incluindo processos de baixo para 
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cima (Bottom-Up) versus de cima para baixo (Top-Down). 

O Quadro 3 apresenta de forma resumida as tipologias de mudança estrutural. 

 

Quadro 3 - Tipologias de mudança estrutural. 

Processo Definição Como ocorre 

Montagem Processo pelo qual vários 

elementos se unem para 

formar um todo (ou um 

sistema). 

Certas propriedades "novas" ou emergentes, que não 

estavam presentes nas partes individuais do sistema, 

aparecem no todo por meio da interação entre partes 

dentro do sistema. Desta forma, podem perder ou ganhar 

propriedades, bem como relacionamentos, quando se 

unem ao novo sistema. 

Desmontagem Desagregação de um todo (ou 

de um sistema) em elementos 

(partes ou outros 

subsistemas).  

O sistema é dividido em dois ou mais elementos ou 

subsistemas separados. As propriedades do todo podem 

desaparecer completamente, pois podem não mais 

caracterizar as partes isoladas, e as partes ou subsistemas 

podem ganhar ou perder propriedades ou 

relacionamentos, ou seja, o processo pode formar 

diferentes sistemas. 

Top – Down Quando o sistema determina o 

comportamento das partes, 

restringindo ou permitindo 

certas propriedades e / ou 

relações entre elas. 

Ocorre quando todo o sistema determina o 

comportamento das partes, restringindo ou permitindo 

certas propriedades e / ou relações entre elas; quando 

envolvem processos de montagem são chamados 

processos de integração. 

Bottom-up Quando a interação das partes 

tem consequências para todo o 

sistema (ou um subsistema).  

As partes interagem por meio de relacionamentos para 

formar um sistema; quando envolvem desmontagem são 

chamados processos de diversificação. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010). 

 

Para Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), interações do tipo top-down e bottom-up, 

particularmente nas ciências sociais, são entendidas como intimamente relacionadas aos 

processos de tomada de decisão e, portanto, à organização de um sistema. Além disso, definidas 

como estratégias, as relações bottom-up e top-down têm sido usadas para definir e coordenar 

ações nos sistemas econômicos para atingir certas metas e objetivos. Estes dois processos são 

representados em termos gerais na Figura 1. 

Figura 1- Processos Top-Down e Bottom-Up. 

 
Fonte: representação de Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010). 

Processo Top-Down  

Process Bottom-Up  

Fatores Top- Down: 
• A 

• B 

• C 

Fatores Bottom- Up 
• A 

• B 

• C 
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Para Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), quando os processos top-down envolvem 

processos de montagem são chamados processos de integração. A integração (ou, em casos 

extremos, unificação forçada) ocorre quando processos top-down resultam na montagem de 

uma ou mais partes em um sistema mais homogêneo, como é o caso de cooperativas. E, quando 

os processos de bottom-up envolvem desmontagem são chamados processos de diversificação, 

que ocorre quando processos bottom-up desmontam peças para se tornarem unidades mais 

independentes e diversificadas, que então realizam novas atividades e possuem novos objetivos. 

Um resultado extremo do processo posterior é a desintegração completa do sistema. Embora os 

sistemas sociais sejam sistemas intencionais com apenas elementos propositais, há uma 

tendência constante para aumentar ou diminuir a variedade de comportamentos entre os 

elementos. Os processos de diversificação e integração, definidos acima, referem-se a essa 

variedade emergente - crescente ou decrescente.  

Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010) esclarecem que os processos bottom-up ou top-

down podem resultar na montagem de partes para formar um sistema ou na desmontagem do 

todo em partes para formar diferentes sistemas. As mudanças podem ser aceleradas ou 

retardadas por meio de mecanismos de autorreforço ou autoextinção, respectivamente (também 

referidos como loops de feedback). Apresentam alguns mecanismos autorreforçadores: (i) 

efeitos de interação, (ii) efeitos de rede, (iii) efeitos de escala, e (iv) efeitos de aprendizagem. E 

o processo de autoextinção é exemplificado como um mecanismo de mercado, como a interação 

entre demanda e oferta, que permite a estabilidade de um sistema por meio da regulação de 

preços (ou taxas de juros ou salários). 

Segundo Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), as propriedades emergentes resultam de 

mudanças estruturais, ou seja, constituem novas propriedades que um sistema exibe, diferentes 

das propriedades das partes isoladas ou das propriedades das mesmas partes organizadas em 

um sistema diferente.  

Assim, essas propriedades emergentes referem-se a padrões globais (ou estruturas de 

nível global) que surgem de interações locais, onde a complexidade se concentra em como a 

estrutura global surge, não apenas da interação local, mas também de interações baseadas em 

regras relativamente simples de interações. Entre elas, estão as interações top-down e bottom-

up. Especificamente nas ciências sociais, são entendidas como intimamente relacionadas aos 

processos de tomada de decisão e, portanto, à organização de um sistema.   

Os impulsionadores dos processos de montagem e desmontagem são geralmente 

chamados de “ações” ou “forças”, que podem ser endógenas ou exógenas. Esses tipos de 

processos apresentados nas figuras 2 e 3 podem ocorrer em combinação com processos de 
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decisão e / ou comportamentais distintos.  

Figura 2 - Processo de montagem. 

 
Fonte: representação de Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), baseada em Dallenbach (2003). 

Luhmann (1977) apresenta alguns fatores necessários para analisar as estruturas de 

evolução (Quadro 4) e, para tal, apresenta as possibilidades em relação a (1) limites do sistema, 

(2) tamanho, (3) estruturas de tempo e (4) níveis de expectativa. A análise incide sobre as 

sociedades com diferenciação funcional como seu esquema primário, isto é, as sociedades 

modernas. 

Figura 3 - Processo de desmontagem. 

 

Fonte: representação de Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010) baseada em Dallenbach (2003). 

Para Luhmann (1977), ao lado das pressões do tempo e dos problemas de integração 

Sistema 

Ambiente Irrelevante 

Componente 
Subsistema Relação 

fronteira 
para o sistema 

Ambiente  
Para o sistema 

Saída 

Entrada 

Sistema 

Ambiente Irrelevante 

Componente 
Subsistema Relacionamento 

Fronteira para o 

Sistema 
 

Ambiente para o 

sistema  

Saída 

Entrada 



38 
 

temporal de passados e futuros, a maneira pela qual as expectativas podem ser identificadas e 

mantidas ou alteradas tem um impacto importante nas perspectivas e estados de ânimo da vida 

cotidiana.  

 

Quadro 4 - Fatores de análise das estruturas de evolução das sociedades com diferenciação 

funcional. 

Limites  Os limites delimitam o ambiente interno e estabelecem relações seletivas entre ambientes 

internos e externos. Portanto, a forma das fronteiras definirá o tipo de relações externas que 

parecem ser vantajosas ou perigosas, pois não impedem e podem até estimular o tráfego 

externo, a cooperação e o conflito além das fronteiras. 

Tamanho Refere-se ao número de seus elementos, cujas inter-relações constituem o sistema. A vantagem 

do tamanho não está na capacidade de realizar todas as inter-relações possíveis, mas na chance 

de selecionar as mais importantes. Aumentar em tamanho significa, portanto, aumentar a 

seletividade. O tamanho apresenta seletividade em um sistema, e a seletividade aumentada (e 

não o grande número de elementos) tem que ser correspondida por formas apropriadas de 

diferenciação. Para resolver problemas de aumento de tamanho, existe a integração das 

variáveis demográficas e de comunicação. 

Estrutura de 

tempo 

As pressões do tempo têm um impacto especial na estrutura, pois a diferenciação funcional 

expõe os subsistemas a um ambiente interno altamente complexo e, para atenuar os 

entendimentos comuns, acaba reduzindo a significados simbólicos altamente generalizados ou 

a situações da vida cotidiana que alteram com a mudança de parceiros. Assim, os pressupostos 

comuns sobre uma realidade presente e duradoura precisam ser substituídos por uma sucessão 

de diferentes eventos e ações, temporalizando assim a complexidade. 

Níveis de 

expectativa 

A alta taxa de mudança estrutural ocasionada pelo tempo - uma característica da sociedade 

moderna - afeta o modo como as estruturas podem ser identificadas como expectativas na vida 

cotidiana, estruturada por expectativas recíprocas. As expectativas do comportamento humano 

podem ser identificadas por valores, por programas (normas ou objetivos), por papéis ou pelas 

pessoas a quem se referem. Desta forma, a pressão de desapontamentos e mudanças sugeridas 

são uma condição forçada ou não de decidir sobre abandonar ou manter as expectativas. 

Fonte: adaptado com base em Luhmann (1977). 

Neste contexto, uma diferenciação crescente de valores, programas, papéis e 

identidades pessoais ocorre se a diferenciação funcional do sistema social acelera os processos 

de negação e mudança. As expectativas, então, precisam ser mudadas frequentemente em níveis 

apropriados e sua preservação também, o que requer identificação com respeito a possíveis 

mudanças. Nestes casos, os objetivos podem ter que ser alterados enquanto os valores devem 

ser mantidos para que as pessoas possam mudar de funções. Assim, os valores permitem 

assegurar o consenso suficiente para iniciar a comunicação e para superar qualquer mudança 



39 
 

nos programas ou funções. Apenas a sociedade moderna precisa de um conceito de valor. As 

pessoas, por outro lado, garantem a continuidade de expectativas concretas, apesar de estruturas 

cognitivas e motivacionais altamente individualizadas. 

As variáveis de análise do tamanho são: variáveis demográficas, as quais referem-se 

ao crescimento da população integrada em uma sociedade. Do ponto de vista sistêmico, estas 

são variáveis externas, porque as pessoas, como sistemas psicorgânicos concretos, pertencem 

ao ambiente dos sistemas de comunicação social. Apenas as variáveis de comunicação estão 

relacionadas aos processos internos dos sistemas sociais. O tamanho suficiente da população 

deve ser reconhecido como uma condição externa importante para um número suficiente de 

atos comunicativos, mas pode ser usado para intensificar o sistema de comunicação somente se 

técnicas adequadas de comunicação estiverem disponíveis e pode, em parte, ser substituído por 

técnicas de comunicação. 

Por fim, outro conceito importante relacionado aos processos é a reprodução, que está 

ligada à capacidade de um sistema de produzir uma multiplicidade de objetos semelhantes. 

Ocorre como consequência de certos processos top-down ou bottom-up nos quais o sistema (i) 

produz objetos semelhantes ou (ii) se desintegra em partes que mantêm as propriedades do 

sistema. Finalmente, é possível reconhecer uma hierarquia organizacional entre as partes dos 

sistemas sociais. Portanto, processos de mudança estrutural podem envolver diferentes níveis 

organizacionais.  

2.3 Capital Social e suas perspectivas 

Nessa seção, busca-se esclarecer os contextos existentes das abordagens preconizadas 

para capital cocial. Os estudos de Pierre Bourdieu, James Coleman e Robert Putnam - da parte 

da ciência política - são os principais autores que moldaram o conceito de capital social para 

sua aplicação, mas acompanhados das contribuições de inúmeros autores oriundos de diferentes 

disciplinas. 

O conceito tem duas linhas distintas de herança e críticas associadas, segundo Ahn e 

Ostrom (2008). De um lado há o tradicional ponto de vista econômico neoclássico, cujo 

conceito simplesmente se refere aos efeitos de cooperação de interações repetidas e redes, o 

qual se apresenta essencialmente redundante (dado ao fato de a reputação, confiança e redes 

serem todos definidos separadamente e serem rigorosamente estudados). Outra perspectiva, 

segundo os autores, parte dos teóricos da ação coletiva e dos economistas comportamentais, 

para os quais o capital social oferece uma estrutura útil para estudar o surgimento da 
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cooperação.  

Bourdieu (1986) foi o primeiro a fornecer uma primeira análise sistemática e 

contemporânea do capital social. Em seu artigo “The forms of capital”, definiu o conceito como 

“o agregado dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de 

relações mais ou menos institucionalizadas de conhecimento mútuo e reconhecimento”. Com 

este conceito, explicou os benefícios que poderiam advir da participação em um grupo e como 

poderia haver um investimento voluntário de um grupo para torná-lo possível. 

Neste artigo, Bourdieu descreve, principalmente, as diferentes formas de capital - 

cultural e social - e como elas podem ser reduzidas ao capital econômico. Ele enfatiza o fato de 

que a aquisição de capital social requer investimento deliberado de recursos econômicos e 

culturais. No entanto, ele afirma que os processos que criam estas formas de capital social têm 

sua própria dinâmica e que nem sempre mostram claramente sua raiz econômica, que 

provavelmente esteja disfarçada. 

Neste contexto, Bourdieu (1986) apresenta três aspectos que considera como sendo 

fundamentais para utilizar o capital social: como  capital econômico, é possível convertê-lo em 

dinheiro e, assim, institucionalizar na forma de direitos de propriedade; como capital cultural, 

pode-se convertê-lo, até mesmo, em certas condições, em capital econômico e, posteriormente,  

legitimá-lo na forma de qualificações educacionais; e como capital social, passa a ser 

constituído por obrigações sociais (“conexões”) que são convertidas, em certas condições, em 

capital econômico.  

Para Bourdieu (1986), a dimensão de capital social possuído depende do tamanho da 

rede de conexões que um agente pode mobilizar e do volume do capital, qualquer que seja o 

tipo que ele possua em relação àqueles a quem ele está conectado. Portanto, “a troca transforma 

as coisas trocadas em sinais de reconhecimento e, através do reconhecimento mútuo e do 

reconhecimento de pertencimento grupal, que isso implica, reproduz o grupo” (BOURDIEU, 

1986, 52). 

Portanto, Bourdieu (1986) ressalta o papel do capital econômico como uma chave que 

abre as portas para acessar o capital social, na sua visão, quando os indivíduos são 

economicamente privilegiados, ou seja, possuem recursos financeiros para financiar o 

desenvolvimento do capital cultural, aumentam sua posição privilegiada na sociedade e, assim, 

podem utilizar essa posição para acessar o capital social. Segundo o autor, é necessário algum 

lucro, caso contrário, não vale a pena investir em associação.  

Bourdieu (1986) esclarece que para uma associação ou formação de grupos obtenha 

sucesso é preciso institucionalizar a delegação e delimitar as responsabilidades, pois tudo deve 
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estar regulado pelos membros do grupo, a fim de não comprometer o capital social que criou 

essa união e, ao mesmo tempo, todos precisam estar dispostos a se comprometer em prol da 

representação comum. Porém, o autor alerta para o risco de que o agente que venha exercer 

algum tipo de poder sobre o grupo possa se apropriar indevidamente do capital que o grupo 

reúne.  

Na proposta apresentada por Coleman (1988), em seu estudo “Social Capital in the 

Creation of Human”, com o objetivo de analisar as desistências no ensino médio, ele introduz 

o conceito de capital social, descrevendo suas formas e condições estruturais. 

Coleman (1988) analisa o papel do capital social na criação do capital humano. E 

define o capital social como “uma variedade de entidades diferentes, com dois elementos em 

comum: todos eles consistem em algum aspecto de estruturas sociais e facilitam certa ação de 

atores - pessoas ou atores corporativos - dentro da estrutura” (COLEMAN, 1988, p.598). Além 

de apresentar os mecanismos que geram capital social (tais como, expectativas de reciprocidade 

e normas de grupo), as consequências de sua posse (como o acesso direto aos recursos) e a 

organização social fornecem o contexto para que as duas fontes se materializam.  

Para Coleman (1988), os sociólogos veem o indivíduo como alguém socializado, que 

gera ação dentro de um contexto social e é moldado por normas, regras e obrigações. Os 

economistas, por outro lado, veem o indivíduo como alguém de interesse próprio, cujos 

objetivos são independentes e agem de forma independente. Suas ações são movidas pelo 

princípio da maximização da utilidade. Em seu trabalho, Coleman tenta unir estas duas formas 

de raciocínio, usando a abordagem de capital social. Segundo o autor, isso se fez necessário, 

devido a tentativas de ambas as disciplinas de examinar como, de um lado, a estrutura social 

afeta a atividade econômica e, de outro, como o mercado econômico é moldado pelo contexto 

social.  

Assim, Coleman (1988) quer importar diretamente o princípio econômico da escolha 

racional para a análise dos sistemas sociais. O autor explica:  

Se começarmos com uma teoria da ação racional, na qual cada ator tem controle sobre 

certos recursos e interesses em certos recursos e eventos, então o capital social 

constitui um tipo particular de recurso disponível para um ator. O capital social é 

definido por sua função. Não é uma entidade única, mas uma variedade de entidades 

diferentes, com dois elementos em comum: todas elas consistem em algum aspecto 

das estruturas sociais e facilitam certas ações dos atores - sejam pessoas ou atores 

corporativos - dentro da estrutura. Como outras formas de capital, o capital social é 

produtivo, possibilitando a realização de certos fins que, na sua ausência, não seriam 

possíveis. Como capital físico e capital humano, o capital social não é completamente 

fungível, mas pode ser específico para certas atividades. Uma dada forma de capital 

social que é valiosa para facilitar certas ações pode ser inútil ou mesmo prejudicial 

para os outros. (COLEMAN,1988, p.98, grifo nosso). 
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Desta forma, o capital social é visto como um recurso que pode ser utilizado para 

incentivar certas ações, que facilitam a realização de fins mutuamente benéficos, onde os 

indivíduos são atraídos para estruturas sociais caracterizadas por altos níveis de 

responsabilidade e sanções efetivas, as quais garantam que as obrigações sejam cumpridas. 

Assim, o capital social desempenha um papel crucial na criação de capital humano (como 

capacidades e habilidades individuais) em gerações futuras.  

E, diferentemente, da abordagem de Bourdieu (1986), Coleman (1988) afirma que o 

capital social não é algo limitado à classe poderosa, mas também está disponível para as 

comunidades pobres ou marginalizadas. Segundo Coleman (1988), o capital social representa 

um recurso que envolve a expectativa de reciprocidade, que ultrapassa qualquer indivíduo, 

querendo envolver redes mais amplas, regidas pela confiança e por valores compartilhados. 

Com base nisto, Coleman (1990) descreve o capital social tanto como organizações 

sociais quanto como “não uma entidade única, mas uma variedade de entidades diferentes tendo 

duas características em comum; todos eles consistem em algum aspecto de uma estrutura social 

e facilitam certas ações de indivíduos que estão dentro da estrutura” (p. 302). Estas entidades, 

por sua vez, compreendem obrigações e expectativas, potencial de informação, normas e 

sanções efetivas, relações de autoridade e organizações sociais apropriadas. E os recursos sócio-

estruturais podem ser considerados como um ativo de capital para o indivíduo, no sentido de 

que são os indivíduos pertencentes às estruturas que podem usar esta forma de capital como um 

recurso produtivo (COLEMAN,1990).  

Neste contexto, o capital social disponível para um indivíduo é simplesmente a soma 

de todos os benefícios que podem ser usufruídos a partir das relações que ele mantém. Assim, 

Coleman (1990) esclarece que o “poder de um ator” é “uma medida direta do capital social 

disponível para o ator dentro desse sistema”. 

O capital social passou a ser incorporado aos discursos políticos a partir dos estudos 

desenvolvidos por Robert Putnam, pois, diferentemente de Bourdieu (1986) e Coleman (1988, 

1990), vem de uma formação em ciência política.  

Em seu primeiro trabalho, Putnam queria explorar as origens do governo efetivo. A 

pergunta inicial de Putnam foi “por que alguns governos democráticos são bem-sucedidos e 

outros fracassam?” (1993a). Ele queria explicar as diferenças da estabilidade política e da 

prosperidade econômica entre as regiões norte e sul da Itália, apresentando uma avaliação 

comparativa completa dos processos políticos em cada uma das regiões do país, com base em 

tempo e espaço. Examinou a conexão entre performance e vida cívica, descobrindo que algumas 

regiões da Itália tinham redes vibrantes e normas de engajamento cívico, enquanto outras 
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tinham uma estrutura política vertical e uma sociedade fragmentada, dentro de um contexto 

cultural de desconfiança. Segundo Putnam (1993a), essas tradições tiveram consequências 

decisivas para a qualidade da vida pública e privada nas regiões italianas de hoje e concluiu que 

o melhor desempenho institucional das regiões do Norte se deve a uma relação mais bem-

sucedida entre o governo e a sociedade civil. Ademais, neste estudo, o autor propõe 

compreender o desempenho institucional e a vida pública a partir da lógica da ação coletiva e 

do conceito de “capital social”. E conclui que a mudança institucional molda a vida política e 

que o sucesso institucional é moldado pelo contexto histórico e social. 

Assim, o capital social era visto como “[...] características de organização social, como 

confiança, normas e redes que podem melhorar a eficiência da sociedade, facilitando ações 

coordenadas” (PUTNAM, 2000, p.167). Sendo, desta forma, um conjunto de associações 

horizontais entre pessoas que afetam a produtividade da comunidade, incluindo redes de 

engajamento civil e normas sociais. Quanto mais confiança existisse em uma comunidade, mais 

rica civicamente seria, o que proporciona conhecimento recíproco entre seus membros, 

possibilitando o surgimento de uma forte ação comunitária. Por fim, a principal característica, 

neste caso, é que o capital social facilita a coordenação e a cooperação para benefício mútuo 

dos membros da associação. 

A partir de seu trabalho “Bowling alone. The collapse and revival of American 

Community”, o qual teve como objetivo revisitar a hipótese inicial sobre o capital social no 

contexto das tradições cívicas na Itália, Putnam analisa sob uma nova lente a crise do capital 

social na sociedade americana. Ele passou a analisar o declínio do engajamento cívico e do 

capital social em sua terra natal, sendo este centralmente causado pela difusão da televisão. 

Neste contexto, Putnam (2000) usa a metáfora de um jogador solitário para mostrar 

que os americanos são menos propensos a jogar em ligas. Neste contexto, o bowling seria o que 

liga as pessoas do grupo, que não se conhecem, em uma atividade periódica, ajudando a 

construir e sustentar um conjunto mais amplo de redes e valores que promovem a reciprocidade 

e a confiança, fomentando a colaboração mútua. Ele propõe a tese de que o capital social na 

sociedade americana está declinando, as pessoas estão ficando mais isoladas. Putnam sugere 

que os fatores que contribuíram para a desaceleração do engajamento cívico e do capital social 

são: em primeiro lugar, as pressões do tempo e do dinheiro, incluindo pressões sobre famílias 

em duas carreiras; em segundo lugar, suburbanização e mobilidade crescente; em terceiro lugar, 

entretenimento, em particular, a televisão, que tornou as notícias e o entretenimento cada vez 

mais individualizados; e, por fim,  a mudança geracional, ou seja, uma substituição da geração 

cívica por filhos e netos menos envolvidos. 
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Putnam (2000) explica que “as redes sociais têm valor. Assim como uma chave de 

fenda (capital físico) ou uma educação universitária (capital humano) podem aumentar a 

produção (individual e coletiva), também os contatos sociais afetam a produtividade dos 

indivíduos ” (p.19). Desta forma, o “capital social refere-se a conexões entre indivíduos - redes 

sociais e as normas de reciprocidade e confiabilidade que surgem delas” (PUTNAM, 2000, 

p.32). Assim, confiança e reciprocidade são elementos essenciais das normas que surgem das 

redes de capital social. 

Segundo Putnam, o capital social tem um aspecto “individual ou privado” e “coletivo 

ou público” (2000, p.20), ou seja, os indivíduos formam conexões para obter benefícios. E 

exemplifica com o caso de candidatos a emprego ambiciosos, cujo interesse é trabalhar em rede 

para conseguir seu emprego, contando com quem eles conhecem (capital social), ao invés do 

que eles sabem (capital humano). Assim, todos podem desfrutar dos benefícios do capital social, 

embora não tenham investido diretamente nele. No entanto, segundo Putnam (2000), as redes 

sociais implicam em obrigações mútuas de reciprocidade, onde os indivíduos não podem ser 

vistos como meros contatos. Existe uma expectativa de que a outra pessoa retorne esse favor. 

Para Putnam (2000), as redes e as normas associadas de reciprocidade nem sempre 

têm resultados positivos. Elas beneficiam as pessoas dentro da rede, mas, para os de fora, podem 

ter outros efeitos além dos desejados. Portanto, torna-se importante analisar como as 

consequências positivas do capital social (apoio mútuo, cooperação, confiança, eficácia 

institucional) podem ser maximizadas e os efeitos negativos (sectarismo, etnocentrismo, 

corrupção) minimizados. Putnam (2000, p.21-22) afirma que algumas formas envolvem redes 

repetidas, intensivas e com várias redes, como colegas de trabalho que ficam após o trabalho, 

mas outras são mais episódicas, de cadeia única e anônimas, por exemplo, os rostos familiares 

que você encontra no bairro. Outras formas são formalmente organizadas, como associações de 

pais; outras são informais, como as ligas de boliche. Alguns têm objetivos públicos, como um 

corpo de bombeiros voluntários e outros têm apenas objetivos particulares, como Rotary Club.  

Putnam (2000), no entanto, sugere que a distinção mais importante é entre bridging e 

bonding, pois algumas formas de capital social bonding podem desencorajar a criação de um 

capital social bridging. Exemplificando, “laços fortes com amigos íntimos podem garantir canja 

de galinha quando você está doente, mas laços fracos com conhecidos distantes são mais 

propensos a produzir pistas para um novo emprego” (PUTNAM, 2000, p.363).  

Neste contexto, o capital social de bonding ocorre entre populações homogêneas, onde 

os laços estreitos de confiança e solidariedade podem levar ao desenvolvimento, porém, em 

casos extremos, pode impedir que seus membros mais empreendedores atinjam seu pleno 
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potencial. E o capital bridging possibilita adquirir outras formas de capital, como capital 

financeiro ou humano. Assim, o capital social bonding e bridging são necessários para que os 

grupos sociais possam se formar e interagir uns com os outros, onde o capital social bonding é 

bom para “sobreviver”, mas o capital social bridging é essencial para “avançar” (PUTNAM, 

2000).   

Em conclusão, Putnam (2000, p. 318) argumenta que, como os pobres têm pouco 

capital econômico e humano, o capital social torna-se essencial para seu bem-estar. E 

exemplifica que em áreas onde as pessoas pobres têm pouco capital econômico e enfrentam 

enormes barreiras para acumular capital humano, o capital social torna-se absolutamente crucial 

para o seu bem-estar. É possível atenuar os efeitos da pobreza, problemas de saúde e 

desemprego somente por meio do acúmulo de capital social. Mas, para ele, as áreas que exibem 

esses elementos de desvantagem são, consequentemente, aquelas que carecem de capital social. 

Sendo este aspecto do capital social que mais chamou a atenção dos formuladores de políticas 

públicas.  

Pelo exposto, observa-se que o capital social tem sido abordado a partir de diferentes 

perspectivas, dependendo do nível em que o benefício é concebido – se for acumulado para o 

grupo ou para o indivíduo. Não importa a perspectiva, os estudos demonstram que é pela 

interação de seus membros que o capital social é reproduzido e mantido. Os autores citados 

compartilham a ideia de que o capital social consiste em recursos embutidos nas relações sociais 

e na estrutura social, que podem ser mobilizados quando um indivíduo deseja aumentar a 

probabilidade de sucesso de suas ações. O capital social é um investimento em relações sociais 

através do qual os recursos de outros atores podem ser acessados e emprestados. Sendo que, em 

sua visão, Putnam (2000) inclui associações horizontais informais e locais, e Coleman (1990) 

fornece associações hierárquicas. Esses pontos de vista diferentes, no entanto, têm coisas em 

comum: todos eles vinculam questões econômicas, sociais e políticas, e todos concordam que 

as relações sociais são afetadas e afetam os resultados econômicos. E todos eles compreendem 

que as relações sociais e instituições desejáveis têm externalidades positivas, bem como, 

reconhecem o potencial que as relações sociais têm para melhorar o desempenho do 

desenvolvimento, mas também mencionam a possibilidade de que estes possam ter resultados 

negativos. Portanto, os resultados dependem da natureza do relacionamento, levando em 

consideração normas, valores e o contexto do sistema onde ocorre a relação, política, econômica 

ou social. 
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2.3.1 O Capital Social como mecanismo de desenvolvimento comunitário 

A referida subseção visa apresentar trabalhos que foram elaborados a partir de uma 

visão mais direcionada para o contexto de desenvolvimento comunitário. 

A importância do capital social tem sido documentada em estudos de áreas que vão 

desde o desenvolvimento econômico e desempenho do governo até a atividade criminosa e o 

comportamento de jovens (SZRETER; WOOLCOCK, 2004). Uma importante revisão 

conceitual dentro da teoria do capital social ocorreu no final da década de 1990, criando duas 

tipologias para distingui-lo, conhecidas popularmente como “bonding” (e “bridging” e, mais 

recentemente, houve a introdução do tipo de capital social denominado “linking” (SZRETER; 

WOOLCOCK, 2004). 

O capital social pode ser visto como conexões que um grupo pode utilizar para atingir 

seus objetivos (NEWMAN; DALE, 2007), permitindo que indivíduos consigam acesso a 

recursos - ideias, informações, dinheiro, serviços, favores - e ter expectativas precisas em 

relação ao comportamento dos outros em virtude de sua participação em relacionamentos que 

são produto de redes de associação (SZRETER; WOOLCOCK, 2004).  

A confiança é sem dúvida a característica mais importante do capital social, porque 

aumenta a probabilidade de cooperação e, consequentemente, reforça a confiança na rede 

(BRIDGER; LULLOF, 2001). Ratifica-se que o capital social se refere às redes de relações 

sociais caracterizadas por normas de confiança e reciprocidade que podem melhorar a eficiência 

da sociedade, facilitando ações coordenadas. (LEHTONEN, 2004).  

Para que as normas sociais de confiança se desenvolvam, é necessário que haja um 

grau mínimo de entendimento entre os participantes da rede, nas relações mútuas entre si, por 

meio da qual eles compartilham metas e propósitos e trabalham juntos para fins compatíveis 

(SZRETER; WOOLCOCK,2004). Assim, as noções de confiança comunitária e de capital 

social bonding que alimentam a oposição interna às instituições externas precisam ser 

substituídas por redes sociais mais abertas. Isto implica que os líderes da comunidade precisam 

estabelecer novas normas, envolvendo colaboração e cooperação com atores com poder. E para 

acessar o capital econômico e cultural que, de outra forma, não está disponível na localidade, 

as normas em torno das quais o capital social bonding se enraizou precisam ser diluídas 

(LEONARD, 2004).  

Para Pelling e High (2005), a reciprocidade é um atributo social por meio do qual a 

confiança é representada por transferências interpessoais de informações ou recursos. A 

reciprocidade é diferenciada por duas formas: equilibrada, ou específica, e generalizada 
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(BRIDGER; LULLOF, 2001). A reciprocidade equilibrada ocorre entre dois indivíduos em 

situações rotineiras, uma troca simultânea de itens de valor similar ou equivalente (BRIDGER; 

LULLOF, 2001; PELLING; HIGH, 2005). A reciprocidade generalizada pode ser visualizada 

em situações em que um indivíduo pode ajudar o outro sem esperar nada em troca, porém, sabe 

da existência de um terceiro predisposto a estender a ajuda, por conhecer a reputação do 

primeiro indivíduo por generosidade e ajuda (PELLING; HIGH, 2005).  

Para Bridger e Lullof (2001), a reciprocidade generalizada é mais provável de ser 

encontrada em redes densas de troca social, pois está associada a redes nas quais os participantes 

têm aproximadamente o mesmo status e poder - o que pode ser chamado de redes horizontais, 

como as redes de engajamento cívico (PUTNAM, 1993), por exemplo: associação de bairro e 

o corpo de bombeiros voluntário, e, no da presente pesquisa, as associações comunitárias. 

Assim, quanto mais densas forem essas redes, maior a probabilidade de indivíduos cooperarem 

em benefício mútuo, isso porque as pessoas que interagem umas com as outras em vários 

contextos podem desenvolvem normas fortes em relação às expectativas comportamentais.  

Na visão de Leonard (2004), a reciprocidade se refere ao reconhecimento mútuo da 

obrigação de dar e receber e atrai os agentes econômicos para densas teias de expectativas, que 

modificam sua capacidade de perseguir egoisticamente seus interesses econômicos individuais. 

Quando a norma da reciprocidade generalizada é seguida, o oportunismo pode ser mais 

facilmente contido e o potencial de ação coletiva bem-sucedida é reforçado (BRIDGER; 

LULLOF, 2001). 

 Nestas situações de reciprocidade generalizada, o capital social bridging tem mais 

chance de se formar espontaneamente, pois existe uma equivalência aproximada entre 

indivíduos que se reconhecem como não iguais, apesar das diferenças de identidade social, por 

existir na rede uma premissa de normas compartilhadas de reciprocidade. (SZRETER; 

WOOLCOCK, 2004). Estas redes, portanto, são uma forma crítica de corrigir algumas das 

barreiras de convivência, pois são simples relações entre pessoas, onde confiança e 

reciprocidade podem ser fechadas ou abertas e desempenham um papel importante ao alcance 

do desenvolvimento sustentável da comunidade (NEWMAN; DALE, 2005).  

Para Patulny (2007), a confiança generalizada é normativa e relacionada à moral e à 

crença nos outros e não à informação; tais normas estão profundamente enraizadas nas tradições 

e nos fortes movimentos cívicos, que encorajaram atividades cooperativas e instituições 

governamentais não-corruptas. Enquanto isso, a confiança particularizada, por outro lado, está 

ligada à informação, à experiência com outras pessoas específicas e à concepções econômicas 

de confiança racional. Por estas razões, os dois tipos de confiança promovem a distribuição de 
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diferentes tipos de recursos. A confiança particularizada tende a transformar bens não-

excludentes em bens excludentes, com melhor qualidade de serviços e informações transmitidas 

ao longo de linhas pessoais mais privadas do que públicas, provavelmente se alinhando com o 

capital social bonding e com grupos fechados. E altos níveis de confiança generalizada 

permitem que pessoas diferentes compartilhem bens comuns ou “não-excludentes”. As pessoas 

trabalham com o sistema, não contra ele, logo, alinha-se com a abordagem de capital social 

bridging e grupos (cívicos) abertos que promovem bens públicos (PATULNY, 2007).  

A abertura para diferentes tipos de pessoas, que é característica de capital social 

bridging, é pensada para refletir a confiança generalizada (BABAEI, AHMAD; GILL, 2012). 

Contudo, a confiança não é capital social, mas um resultado dele – originado a partir das 

interações repetidas, de instituições legais confiáveis, de reputação, podendo ser usada como 

uma medida do capital social (LEHTONEN, 2004). 

Os relacionamentos existentes entre as famílias, entre amigos íntimos, entre colegas, 

entre pessoas da vizinhança e entre pessoas da sociedade, bem como, como entre grupos étnicos 

e organizações governamentais e não-governamentais, pode ser, também, uma forma do capital 

social bonding, bridging e linking ser medido (BABAEI, AHMAD; GILL, 2012).  

A resiliência pode ser definida como a capacidade de um sistema absorver 

perturbações e reorganizar-se enquanto sofre mudanças, de modo a reter essencialmente a 

mesma função, estrutura, identidade e retroalimentação (FOLKE et al., 2005). Assim como a 

diversidade funcional é fundamental para a resiliência dos ecossistemas, parece ser igualmente 

crítica para o desenvolvimento da agência. (NEWMAN; DALE, 2007). 

Para Nahapiet e Goshal (1998), assim como outras formas de capital, o capital social 

constitui uma forma de história acumulada - refletindo em investimentos em relações sociais e 

organização social através do tempo. Portanto, o tempo se torna importante para o 

desenvolvimento do capital social, uma vez que todas as formas de capital social dependem da 

estabilidade e continuidade da estrutura social. Estes aspectos podem ser vistos como fontes 

sociais de resiliência, pois o capital social (incluindo redes sociais e comerciais) e a memória 

social (incluindo a experiência para lidar com a mudança) são essenciais para a capacidade dos 

sistemas socioecológicos se adaptarem e moldarem a mudança (FOLKE et al., 2005). 

Para Szreter e Woolcock (2004), o capital social não é uma propriedade dos indivíduos 

por si só, é uma propriedade de suas relações entre si, podendo se manifestar como um recurso, 

sendo usado para fazer coisas que de outra forma não poderiam ser feitas sozinhas, ocupando o 

espaço sociocultural abstrato das relações entre os indivíduos. Assim, deve ser considerado 

como propriedade de um grupo ou de uma rede. Desta forma, o capital social pode ser definido 
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como a soma dos recursos reais e potenciais incorporados, disponíveis através e derivados da 

rede de relacionamentos possuídos por uma unidade individual ou social. (NAHAPIET; 

GHOSHAL, 1998). 

 

Quadro 5 - Dimensões do Capital Social. 

Dimensão Significado Propriedade 

Dimensão 

cognitiva 

Recursos que fornecem 

representações, interpretações 

e sistemas de significado 

compartilhados entre as partes. 

Linguagem e códigos compartilhados e narrativas 

compartilhadas. 

Dimensão 

relacional 

Recursos criados e alavancados 

através de relacionamentos. 

Confiança e confiabilidade, normas e sanções, obrigações e 

expectativas, identidade e identificação. 

Dimensão 

estrutural 

Padrão geral de conexões entre 

os atores - ou seja, quem você 

alcança e como você os 

alcança. 

Presença ou ausência de laços de rede entre os atores; 

configuração de rede ou morfologia, descrevendo o padrão de 

conexões em termos de medidas, como: densidade, 

conectividade e hierarquia; e organização apropriada - isto é, 

a existência de redes criadas para uma finalidade, mas que 

pode ser usada para outra. 

 Fonte: elaborado pela autora, com base em Nahapiet e Ghoshal (1998). 

Nahapiet e Ghoshal (1998) esclarecem que o capital social pode ser entendido como 

um conjunto de recursos enraizados em relacionamentos, que possui muitos atributos 

diferentes, porém, com duas características em comum: (i) constitui algum aspecto da estrutura 

social e (ii) facilita as ações dos indivíduos dentro da estrutura. Desta forma, apresentam o 

capital social por meio de três dimensões: estrutural, relacional e cognitiva, comentadas no 

Quadro 5. 

O capital social estrutural facilita as condições de acessibilidade a várias partes para 

troca e transferência de conhecimento, aumentando a oportunidade de troca (NAHAPIET; 

GHOSHAL, 1998). Na perspectiva de Ansari, Kamal e Gregg (2012), o capital social estrutural 

pode ser caracterizado por certos líderes que ocupam posições centrais ou formam pontos focais 

em todo o grupo, afetando a configuração da rede. E o capital social relacional se caracteriza 

por laços familiares, amizade, relações comerciais ou relacionamento com colegas de trabalho, 

cada um destes relacionamentos implica em um nível diferente de proximidade e confiança.  

No que se refere ao capital social cognitivo, para os autores, este facilita as condições de 

acessibilidade e recombinação e fornece aos indivíduos a capacidade de troca, proporcionando 

uma base comum para a transação de conhecimento. Contudo, a capacidade de trocar 

conhecimento não se traduz, necessariamente, na disposição para trocá-lo. O que pode se 

explicar na dimensão relacional, pois, à medida que o conhecimento é valorizado e trocado, ele 

diversifica o nível de confiança e as normas compartilhadas, afetando não apenas o acesso e a 

capacidade de troca e a recombinação do conhecimento, mas também a vontade de fazê-lo 
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(NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). 

Para Ebi e Semenza (2008), o capital social possui apenas dois componentes: o 

estrutural e o cognitivo, podendo ser categorizado em capital social bonding, bridging e linking.  

Assim, os autores abordam que o capital estrutural pode ser descrito pelas redes sociais, sendo 

intrínseco à organização social das comunidades; e o cognitivo pode ser traduzido por normas, 

valores, atitudes e crenças que emergem durante os encontros comunitários e, portanto, pode 

ser descrito como a percepção das pessoas sobre o nível de confiança, compartilhamento e 

reciprocidade interpessoal.   

Para Peeling e High (2005), no capital social, o poder é relacional e não estrutural. 

Desta forma, o capital social abre oportunidades para explorar o poder, representado por meio 

do espaço relacional e em rede. Neste caso, para os autores, sobre o capital social bridging, 

bonding e linking, a noção de reciprocidade e confiança fornecem uma estrutura para examinar 

o poder relacional.  Para eles, o capital bonding, em particular, pode ser usado para promover 

o controle social e a exclusão e, em alguns casos, pode distorcer a adaptação por meio da 

construção de coalizões de poder para influenciar e travar as políticas de desenvolvimento. E 

nesta perspectiva, os indivíduos possuem poder, mesmo que limitado por estruturas sociais, 

para entrar ou sair de relacionamentos que podem mudar seus direitos a bens sociais e 

capacidade adaptativa subsequente, como exercício sobre mudanças de capital social, mas este 

poder pode variar em termos de dificuldade para cada indivíduo. Assim, os indivíduos podem 

ser vistos como tendo potencial para agência e para formar seus próprios portfólios de capital 

social para não serem constrangidos absolutamente pelas estruturas sociais nas quais estão 

situados. 

Pesquisadores descobriram que o capital social encoraja o comportamento 

cooperativo, facilitando o desenvolvimento de novas formas de associação e organização 

inovadora, portanto, é central para a compreensão da dinâmica institucional, inovação e criação 

de valor (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Portanto, o capital social deve ser visto como um 

importante indicador primário da capacidade de uma comunidade de se envolver em 

desenvolvimento sustentável, uma vez que o capital social pode ter efeitos que dificultam ou 

facilitam este processo (NEWMAN; DALE, 2005).    

Na visão de Onyx e Leonard (2010), as regiões com alto desempenho (alto crescimento 

de emprego, por exemplo) demonstraram níveis consideravelmente mais altos de capital social 

do que regiões de baixo desempenho, devido a fortes redes internas e externas. Para Newman 

e Dale (2007), o capital social é a combinação de laços de bonding e de bridging encontrados 

em uma rede de atores.  Leonard (2004) esclarece que bridging está relacionado com redes 
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abertas que olham para fora e englobam pessoas em diferentes clivagens sociais, enquanto o 

capital social bonding consiste em redes voltadas para dentro e reforçam identidades exclusivas 

e grupos homogêneos. Um terceiro tipo de capital social, o capital “linking” se refere às ligações 

formadas por comunidades com instituições econômicas, políticas e sociais (PATULNY, 

2007), que cria laços entre grupos e pessoas em posições de autoridade ou influência (BABAEI; 

AHMAD; GILL, 2012).   

Para Onyx e Leonard (2010), o capital social bonding compreende fatores-chave 

diferentes, mas inter-relacionados, como: densidade associativa dentro da comunidade visando 

alcançar objetivos comuns; participação na vida da comunidade, ou seja, envolve não somente 

a participação formal em organizações comunitárias, mas também a assistência informal aos 

vizinhos e a disposição de se envolver informalmente em ações comunitárias; valores 

compartilhados, como um senso de propósito comum para catalisar os esforços de renovação, 

podendo conduzir a relacionamentos colaborativos sustentados, o estabelecimento de metas que 

direcionam a celebração e o aprendizado sobre como atingir outros objetivos; confiança, como 

nível de conforto e reciprocidade positiva nas relações interpessoais; agência, visto como uma 

atitude de “poder fazer” na comunidade, ou seja, mobilizar a comunidade para ação por meio 

de resiliência, capacidade de agir e a capacidade de aprender.  

Na literatura, segundo Babaei, Ahmad e Gill (2012), múltiplos papéis são reconhecidos 

ao capital social bonding: criação de identidades compartilhadas e reputação pessoal; 

desenvolvimento da reciprocidade local e confiança particularizada; fornecimento de 

proximidade emocional, apoio social e ajuda em crises; gera um alto nível de solidariedade 

dentro da estrutura do grupo, que pode efetivamente mobilizar indivíduos e recursos em torno 

de um propósito comum (por exemplo, estruturas familiares); também é considerada uma 

fundação a partir da qual se estabelecem relações bridging e linking com outros grupos 

(BABAEI; AHMAD; GILL, 2012).   

No que se refere aos fatores-chave do capital social bridging, a capacidade geradora 

se torna uma característica fundamental para uma comunidade, entendida como a capacidade 

para comandar suas diversas redes sociais, profissionais e de informação para usufruir de 

conhecimentos, ideias e recursos externos (ONYX; LEONARD, 2010). Outro aspecto abordado 

pelos autores trata do processo interativo de habilitação, um fato essencial que permite que o 

capital social bridging aja conjuntamente aos demais tipos de capital (como o capital humano 

e financeiro) para alavancar o desenvolvimento local. (ONYX; LEONARD, 2010). Ao 

contrário do bonding, o bridging e o linking se caracterizam pela exposição e desenvolvimento 

de novas ideias, valores e perspectivas (HAWKINS; MAURER, 2010). 
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O capital social bridging é fundamental para conexões entre linhas geográficas, 

sociais, culturais e econômicas proporcionando acesso a recursos essenciais para as famílias 

(HAWKINS; MAURER, 2010). Já o capital social linking se relaciona com níveis essenciais 

de poder, especialmente com representantes de instituições responsáveis pela prestação de 

serviços primordiais, que necessariamente envolvem uma interação face a face discricionária 

(SZRETER; WOOLCOCK, 2004). Onyx e Leonard (2010) esclarecem que é possível observar 

que o papel do capital social é agregar uma gama de recursos intelectuais, técnicos e materiais 

disponíveis, que proporcionam maiores opções para negociar estratégias de desenvolvimento 

eficazes. Por fim, o engajamento ativo destas redes pode agilizar as soluções da comunidade, 

envolvendo o apoio técnico, político e financeiro necessários para garantir o sucesso.  

Outros estudos, de acordo com Patulny (2007), apresentam o capital social por meio 

de uma distinção entre capital positivo e negativo, sendo o primeiro derivado do controle social 

tipicamente encontrado na forma do que chama de “aplicação de regras”, “solidariedade 

limitada” e “confiança executável”, o que gera resultados positivos de forma bastante igualitária 

para todos os membros de um grupo.  

O capital social negativo também envolve regras aplicáveis, mas gera resultados 

negativos para o grupo. Devido à natureza mais estruturada e exclusiva do capital social 

bonding, é provável que mais aspectos negativos sejam associados a este tipo de capital. Assim, 

uma mudança de “seguir em frente” (ONYX; LEONARD, 2010), como forma de “avançar” 

(LEONARD, 2004), implica em uma mudança de bonding para bridging, contudo, tanto o 

capital social bonding quanto bridging são necessários para o desenvolvimento sustentável, 

pois unidos são capazes de produzir novas potencialidades e novidades (ONYX; LEONARD, 

2010). Quando comunidades estão mergulhadas em desigualdades internas, segundo Leonard 

(2004), deve-se evitar a transição para capital social bridging, pois isso, provavelmente, 

produzirá benefícios desiguais.  

Para Newman e Dale (2005, 2007), os membros de uma rede estão ligados por laços, 

estes podem ser distinguidos em “fortes” e “fracos”, também conhecidos como bonding e 

bridging (NEWMAN; DALE, 2007) ou linking (SZRETER; WOOLCOCK, 2004). 

De forma resumida, apresenta-se no Quadro 6, alguns aspectos positivos e negativos 

do capital social. 
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Quadro 6 - Aspectos positivos e negativos do Capital Social. 

Capital 

Social 

Positivo Negativo 

Bonding 

(Bo) 
• Laço forte; 

• Cria identidades compartilhadas e 

reputação pessoal;  

• Desenvolve a reciprocidade local e 

confiança particularizada; 

• Fornece proximidade emocional, 

apoio social e ajuda em crises;  

• Gera um alto nível de solidariedade 

dentro da estrutura do grupo, que pode 

efetivamente mobilizar indivíduos e recursos 

em torno de um propósito comum; 

• É a base para estabelecer relações 

(seja por CSBr ou CSL) (BABAEI; AHMAD; 

GILL, 2012). 

• Menos adaptáveis; 

• Probabilidade de impedir mudança; 

• Sufoca inovação; 

• Reduz o desenvolvimento de novas 

habilidades; (NEWMAN; DALE, 2005, 2007); 

• Faz controle social e exclusão;  

• Podem ocorrer reivindicações 

excessivas sobre membros do grupo;  

• Possibilidade de restrições à liberdade 

individual e ao nivelamento descendente de 

normas (NEWMAN; DALE, 2005). 

Bridging 

(Br) 

Acessar diferentes tipos de recursos e esferas 

de influência (NEWMAN; DALE, 2005, 

2007). 

• Falta de recursos em alguns grupos com 

os quais se faz troca;  

• Problema de redundância de recursos, 

uma vez que, por definição, os vários grupos têm 

uma posição e poder financeiro mais ou menos 

equivalente. (BABAEI; AHMAD; GILL, 2012). 

Linking 

(L) 
• Conexão fornece acesso e contato 

com instituições formais fora da comunidade, 

estruturas e instituições de poder (HAWKINS; 

MAURER, 2010; BABAEI; AHMAD; GILL, 

2012); 

• Transferência de bens e informações 

do tipo top-down na hierarquia social; 

• Relações hierárquicas são tão úteis 

para o controle social top-down quanto para o 

desenvolvimento social (PELLING; HIGH, 

2005). 

• A ausência de respeito e confiança em 

representantes de instituições formais reduz as 

possibilidades de investimentos (SZRETER; 

WOOLCOCK, 2004); 

• É provável que tenham dificuldades em 

manter a confiança e a cooperação social 

(PELLING; HIGH, 2005), em virtude dos 

diferenciais de poder e recursos existentes 

(BABAEI; AHMAD; GILL, 2012). 

Fonte: elaborado pela autora (2019).   

 

Para Babaei, Ahmad e Gill (2012), os laços fortes representados pelo capital social 

bonding conectam indivíduos que são semelhantes em termos de características demográficas; 

grupos definidos por tais relações, portanto, têm um alto grau de homogeneidade. Enquanto o 

capital social bridging implica em laços mais fracos entre pessoas que não são semelhantes 

demograficamente, mas têm status financeiro e poder amplamente semelhantes. Desta forma, 

nenhum laço bonding pode ser uma ponte, apenas o laço bridging pode conectar uma rede ao 

mundo exterior e a recursos e informações não disponíveis dentro do grupo local ou para a 

comunidade local (NEWMAN; DALE, 2005). O mesmo pode ser dito sobre a relação entre 

indivíduos e sistemas, que criam o capital social linking (BABAEI; AHMAD; GILL, 2012), 

uma vez que este pode ser visto como uma extensão (ou a falta) de laços respeitosos e de 

confiança com representantes de instituições formais - por exemplo, policiais, assistentes 

sociais, prestadores de serviços de saúde - que têm uma grande influência no bem-estar humano 
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(SZRETER; WOOLCOCK, 2004). 

Estudos demonstram que a facilidade para formar uma rede de laços bonding conduz 

ao encorajamento para aprofundar estes laços e desestimular a formação de novos laços 

bridging, por conseguinte, à medida que aumenta a densidade de relacionamentos dentro desse 

tipo rede, aumenta a homofilia (NEWMAN; DALE, 2007). Neste contexto, redes fortes podem 

apoiar necessidades imediatas, mas se os atores sociais não tiverem acesso ao capital bridging, 

podem perder os recursos necessários para avançar (LEONARD, 2004).  

Comunidades densamente nucleadas com laços bonding evitam a interação com 

aqueles que não conhecem bem (NEWMAN; DALE, 2007). São menos adaptáveis, o que 

provavelmente sufocará a inovação e impedirá as mudanças estruturais necessárias para atingir 

os objetivos (NEWMAN; DALE, 2005). Também pode ocasionar a redução de habilidades para 

resolver problemas sociais complexos, de modo que estas redes sociais muito fechadas se 

mostram inadequadas para lidar com a ocorrência de vastas mudanças (NEWMAN; DALE, 

2005, 2007). E sem os laços bridging necessários para acessar diferentes tipos de recursos e 

esferas de influência, a agência de um grupo diminuirá com o tempo e o grupo correrá o risco 

de falha e/ou colapso.  

O capital social linking é o resultado de um relacionamento mais fraco, contudo, com 

resultado mais valioso, já que a conexão fornece acesso e contato com instituições formais fora 

da comunidade, estruturas e instituições de poder (HAWKINS; MAURER, 2010; BABAEI; 

AHMAD; GILL, 2012), como: apoio financeiro e técnico, capacitação e maior acesso a 

processos formais de tomada de decisões e podem incluir organizações da sociedade civil 

(ONG’s, grupos voluntários), agências governamentais (prestadores de serviços, polícia), 

representantes públicos (políticos eleitos, partidos políticos) e o setor privado (bancos, 

empregadores).  

A diversidade de laços de uma rede afeta a capacidade de adaptação desta a uma 

mudança significativa no ambiente, em suma, a estrutura social é ao mesmo tempo capacitadora 

e constrangedora (NEWMAN; DALE, 2007). Por fim, Pelling e High (2005) esclarecem que a 

capacidade dos indivíduos de mudar a orientação e o caráter de seus laços sociais confere ao 

capital social uma qualidade dinâmica e contextual ao longo do tempo e em resposta a 

estressores externos e internos. 

Assim, para Dale e Newman (2008), além de aumentar a resiliência da comunidade, 

outra condição para o desenvolvimento sustentável da comunidade por meio de uma ação 

institucional, pode ser representada por uma mistura de laços bonding (confiança) e linking 

(para criar segurança) capaz de permitir a adaptação local. E isso requer, necessariamente, um 
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envolvimento com o Estado (em vários níveis) e com agências internacionais de 

desenvolvimento, uma vez que os mecanismos de financiamento e assistência ao 

desenvolvimento existentes tornam o engajamento local efetivamente difícil ou impossível 

(DODMAN; MITLIN, 2013). Assim, uma das consequências do uso do capital social para a 

ação, segundo Nahapiet e Goshal (1998), é o aumento da eficiência da ação e melhoria na 

eficiência adaptativa, além melhorar a criatividade e o aprendizado. Ademais, os autores 

esclarecem, o capital social na forma de altos níveis de confiança diminui a probabilidade de 

oportunismo e reduz a necessidade de processos de monitoramento dispendiosos, o que reduz 

os custos das transações. Assim, o capital social é visto como uma ajuda para a eficiência 

adaptativa e para a criatividade e aprendizado. 

2.4 Perspectiva de uso da abordagem Community Based – Adaptation (CBA)  

A partir de uma visão de capital social mais direcionada para o contexto de adaptação 

comunitária e intervenções institucionais para desenvolvimento comunitário, apresenta-se a 

abordagem de Community Based – Adaptation (CBA), que perpassa os conceitos bottom-up e 

top-down em processos de tomada de decisão. 

A CBA emergiu como um debate específico durante os anos 2000, segundo Dodman 

e Mitlin (2013), e sua ascensão é frequentemente atribuída a três tendências. Primeira, havia 

uma crescente apreciação de que a adaptação à mudança climática era necessária. Segunda, as 

agências de desenvolvimento e os doadores começaram a apreciar o trabalho de adaptação 

necessário para compreender os impulsionadores da vulnerabilidade social local, o contexto de 

pobreza, especialmente em países em desenvolvimento. Em terceiro lugar, ocorreu um longo 

debate sobre o manejo de recursos naturais baseado na comunidade, estabelecendo uma 

estrutura para a compreensão e capacitação das partes interessadas locais que buscaram se 

engajar no processo de adaptação.  

Neste cenário, a abordagem Community Based – Adaptation (CBA) passou a ser 

vislumbrada como uma proposta para a prática do desenvolvimento participativo, uma vez que 

se baseia na premissa de que as comunidades locais têm as habilidades, experiências, 

conhecimentos e redes para empreender atividades localmente apropriadas, que aumentam a 

resiliência e reduzem a vulnerabilidade de uma série de fatores estressores. A perspectiva da 

abordagem de Community Based-Adaptation (CBA), no Brasil, é divulgada como Adaptação 

Baseada na Comunidade. E, neste estudo, é denominada como CBA.  

A CBA adota claramente uma abordagem de desenvolvimento voltada para a 
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adaptação, pois procura entender o contexto sociopolítico para determinar as dinâmicas de 

poder inerentes que existem em nível local (BUGGY; MACNAMARA, 2015), além de 

envolver um elemento de deliberação, ou aprendizagem social, entre diferentes formas de 

especialização (FORSYTH, 2013), e estimula uma maior criatividade em encontrar 

oportunidades para que as estruturas de poder sejam transformadas (BUGGY; MACNAMARA, 

2015). Assim, entender como as mudanças projetadas podem representar riscos ou questões que 

afetam a vulnerabilidade, a capacidade de adaptação e a resiliência (FORSYTH, 2013; 

BUGGY; MACNAMARA, 2015) é importante para o aproveitamento de oportunidades e 

redução de fatores estressores locais, o que inclui uma série de fatores geográficos, 

demográficos, sociais, econômicos, de infraestrutura e outros (EBI; SEMENZA,2008). 

A capacidade de as comunidades locais de minimizar efeitos adversos por meio da 

adaptação é, em parte, uma função do capital social, mas também se deve a fatores como as 

condições socioeconômicas, a infraestrutura, a responsabilidade do governo e a capacidade de 

resposta institucional (EBI; SEMENZA, 2008). Entender a capacidade adaptativa significa 

compreender as capacidades genéricas existentes em uma sociedade que permitem a 

autoproteção e a ação coletiva que permitem evitar ou enfrentar estressores, bem como 

capacidades específicas que destinam atenção a perigos naturais (PELLING; HIGH, 2005). 

Assim, a adaptação pode abranger respostas espontâneas de indivíduos e comunidades afetadas 

e respostas planejadas por governos e instituições (EBI; SEMENZA,2008). 

Para Pelling e High (2005), examinar o papel do capital social na adaptação se baseia 

na literatura de aprendizagem social, onde se apresenta duas formas de comunidades, para as 

quais se pode aplicar o capital social, em estudos de adaptação e capacidade adaptativa: 

comunidades locais e comunidades de práticas. Os autores apresentam uma tipologia para 

comunidades prática baseadas em três elementos desenvolvidos por Wenger (2000): 

engajamento (o que e quanto os indivíduos fazem juntos), imaginação (a força de uma imagem 

mental compartilhada nos limites e qualidades da rede) e alinhamento (aos quais os indivíduos 

agem de acordo com as regras da rede). Com base nesta perspectiva, encontraram semelhanças 

entre as abordagens de Bourdieu e Wenger, esclarecendo que a comunidade de práticas 

(equivalem ao capital social de Bourdieu) evoluem à medida que a comunidade assume novas 

ideias e objetivos em resposta a novos membros. Essa evolução estimula mudanças nos códigos 

de comunicação e imaginação de membros (equivalente ao capital cultural de Bourdieu), 

consequentemente, isto muda o que e como as coisas são feitas em redes (capital social). Assim, 

ambos os tipos de comunidade podem se cruzar, por exemplo, quando um membro ativo de 

uma organização comunitária constrói ações adaptativas com outras organizações (comunidade 
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de práticas) e quando essa atividade compromete potencialmente os interesses econômicos dos 

vizinhos (comunidade local). 

Diversos estudos buscam encontrar as condições necessárias para o aumento da 

participação democrática e a tomada de decisões eficazes no nível local e resultam na conclusão 

que a cooperação bem-sucedida para benefício mútuo a longo prazo depende do cultivo do 

capital social (BRIDGER; LULOFF, 2001). Muitos especialistas identificaram que uma das 

principais barreiras para a implementação do desenvolvimento comunitário sustentável é a 

governança, bem como a ampliação do espaço público para incluir o dinâmico e vibrante 

“terceiro setor” (DALE; NEWMAN, 2008).  Enfim, a governança é uma condição necessária e 

suficiente para desenvolvimento comunitário sustentável, em conjunto com o capital social 

linking.  

Na maioria dos casos, mesmo que todas as partes estejam predispostas a cooperar, a 

cooperação é, no entanto, problemática na ausência de compromissos exequíveis. Isto é, antes 

de estar disposto a participar de uma ação coletiva, é preciso confiar nos outros participantes e 

acreditar que os outros participantes confiam em você. Sem este tipo de confiança entre os 

envolvidos no processo, a cooperação é irracional. Ou seja, sem a confiança o resultado a longo 

prazo será insatisfatório para todos (BRIDGER; LULOFF, 2001). Assim, as comunidades 

precisam ter redes de capital social que possam criar a agência para a mudança (NEWMAN; 

DALE, 2005). 

Para Dale e Newman (2008), o capital social é uma condição necessária para o 

desenvolvimento sustentável da comunidade, pois permite aumentar os laços linking, ou seja, 

aumenta o acesso a recursos fora da comunidade. No entanto, por si só, nem sempre é suficiente 

para sustentar e desenvolver iniciativas comunitárias locais, uma vez que a integração de capital 

econômico e humano é frequentemente necessária. Além disto, para as autoras, as comunidades 

são baseadas em redes, pessoais e profissionais, e a densidade e a diversidade da formação de 

redes variam enormemente dentro e entre comunidades. Desta forma, orientação política 

estratégica e integrada do governo é a condição complementar necessária para a otimização do 

capital social comunitário existente e para a implementação do desenvolvimento comunitário 

sustentável.  

Contudo, tal perspectiva pode trazer consigo perigos e oportunidades, conforme 

elucidado por Dale e Newman (2008), as quais consideram perigo quando os governantes ou 

seus representantes não reconhecem a distinção de suas obrigações dentro de tais parcerias 

(público e civil); ou mesmo, quando escolhem a abordagem de forma inadequada por pura 

conveniência. E nesta oportunidade que se deve estender o compromisso com o 



58 
 

desenvolvimento sustentável por meio de estratégias que não sejam o uso de leis e 

regulamentos, que trabalhem estrategicamente com as comunidades locais, aumentando seu 

capital social existente, para a reconciliação de imperativos ecológicos, sociais e econômicos. 

Desta forma, a ausência ou fraqueza das instituições formais é frequentemente compensada pela 

criação de organizações informais e vice-versa (LEHTONEN, 2004). Essa interação 

institucional em todo o nível organizacional aumenta a diversidade de opções de resposta e 

pode lidar de forma mais adequada com a incerteza e com a mudança (FOLKE et al., 2005). 

Para Bridger e Lullof (2001), o Estado é frequentemente convocado como fonte de 

solução para a incapacidade de se chegar a acordos amigáveis sobre questões críticas, como a 

proteção ambiental versus desenvolvimento econômico, manejo de recursos naturais e 

problemas associados à expansão urbana. Essas questões sempre se direcionam para novas 

formas de regulamentos de zoneamento, o que pode ocasionar a recusa para ampliar melhorias 

de infraestrutura e, consequentemente, pode criar animosidade entre grupos, enfraquecendo a 

probabilidade de ação coletiva voluntária no futuro. Por isto, os governos têm um papel crítico 

de liderança ao realinhar políticas e incentivos para complementar a formação da rede de capital 

social existente, direcionando estrategicamente suas intervenções em pontos centrais na 

evolução das organizações locais para otimizar seu acesso a recursos econômicos e humanos 

externos (DALE; NEWMAN, 2008).  

No entanto, são as implicações políticas das intervenções do governo na formação de 

capital social no nível da comunidade que devem ter total atenção, pois se não forem 

estrategicamente direcionadas, as intervenções podem realmente destruir o capital social 

existente dentro da comunidade (DALE; NEWMAN, 2008).  

O capital social, com ênfase na confiança e na cooperação, oferece a possibilidade de 

desenvolver soluções voluntaristas para problemas que não foram resolvidos por meio de 

mecanismos de mercado, programas governamentais ou legislação (BRIDGER; LULOFF, 

2001). Para os autores, se a ação coletiva depende, em parte, de informações precisas sobre a 

confiabilidade dos potenciais participantes, é lógico que o aumento da comunicação fortaleceria 

a confiança mútua (ou, alternativamente, forneceria informações sólidas sobre com quem não 

colaborar). Assim, o capital social é frequentemente criado como um subproduto de outras 

ações. 

A capacidade de “fazer o desenvolvimento” em parceria com o governo, setor privado 

ou grupos comunitários locais pode considerar a necessidade de construir laços positivos de 

capital social e fomentar a confiança entre parceiros para trabalhar para os mais vulneráveis 

(PELLING; HIGH, 2005). Neste cenário, o papel do Estado se torna mais eficaz quando facilita 
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e se beneficia do capital social, ao operar de forma altamente descentralizada por meio de suas 

instituições, principalmente de instituições locais (SZRETER; WOOLCOCK,2004).  

As políticas não devem se concentrar em resultados coletivos, como a distribuição de 

renda, mas sim na construção de capacidades individuais e na garantia de que as pessoas tenham 

a liberdade de converter a riqueza econômica em resultados desejados (LEHTONEN,2004). 

Desta forma, a intervenção bem-sucedida resulta do tipo de participação democrática, na qual 

não é possível o uso de estratégias do tipo top-down, já que o conhecimento e os esforços das 

pessoas locais são essenciais, pois enfatizam a importância de estabelecer um equilíbrio entre 

as preocupações ambientais e os objetivos de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que 

aprimoram as relações sociais locais (BRIDGER; LULOFF, 2001).  

A lacuna para efetivação de propostas é o impasse de planejamento e implementação 

nos processos para a tomada de decisões, decorrentes, dentre outras coisas, da falta de diálogo 

coerente; da concordância entre níveis políticos; da vontade política e de um espírito de 

“desenvolvimento sustentável” entre os vários níveis de Governo e as partes interessadas da 

comunidade (DALE; NEWMAN, 2008). Outrossim, o papel das políticas públicas é criar o 

ambiente socioeconômico mais favorável e arranjos institucionais para permitir a adaptação 

(PEELING; HIGH, 2005). Ou seja, um alinhamento de políticas governamentais pode ser 

fundamental para estabelecer um ambiente estável no qual as organizações possam sustentar e 

aumentar a escala de suas operações (DALE; NEWMAN, 2008). 

As políticas não devem se concentrar em resultados coletivos, como a distribuição de 

renda, mas sim na construção de capacidades individuais e na garantia de que as pessoas tenham 

a liberdade de converter a riqueza econômica em resultados desejados (LEHTONEN, 2004).  

Dale e Newman (2006) acreditam que para conseguir aumentar a resiliência local, as 

comunidades devem aumentar a capacidade de armazenamento do sistema, gerenciar processos 

em múltiplas escalas e nutrir fontes de tentativas e erros. Porém, as autoras informam que 

comunidades com poucos recursos econômicos podem ter dificuldades em atender a esses 

requisitos e precisarão explorar muitas opções diferentes, por isso, a importância de as 

comunidades incentivarem a diversidade. 

Para Folke et al. (2005), um componente importante da resiliência é a capacidade de se 

adaptar e moldar a mudança em um sistema socioecológico, onde os atores possuem a 

capacidade de reorganizar o sistema dentro dos estados desejados em resposta a mudanças nas 

condições e eventos de perturbação. Na literatura sobre resiliência, a adaptabilidade é a 

capacidade dos atores de um sistema socioecológico de gerenciar a resiliência diante da 

incerteza e do inesperado (FOLKE et al., 2005). A capacidade adaptativa é vista como um 
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resultado da tensão entre ator e organização e do ganho de curto a longo prazo, obtido através 

das relações informais e normas culturais do capital social (PELLING; HIGH, 2005). 

Portanto, o processo participativo deve ser reconhecido não apenas como recurso para 

ajudar a alcançar objetivos e promover a resiliência, mas também pelo que realmente é, ou seja, 

o direito de cidadãos tomarem decisões próprias. Assim, é preciso compreender detalhadamente 

as relações de poder que possam assegurar que todos os envolvidos consigam contribuir para a 

formulação e implementação de estratégias (DODMAN; MITLIN, 2013). Esse processo cria 

uma razão adicional para a importância de múltiplos níveis de engajamento, ou seja, que 

indivíduos, comunidades e Governo passam a trabalhar juntos para contribuir de forma 

potencial com a comunidade, permitindo melhorar os componentes do capital social para lidar 

com estressores locais (EBI; SEMENZA, 2008).  

Por conseguinte, a CBA precisa incluir ferramentas e métodos que permitam uma 

transferência de poder mais explícita para as comunidades locais, pois, de outra forma, as 

decisões tomadas por pessoas de fora da comunidade são parciais ou não repassam a 

responsabilidade para os residentes (DODMAN; MITLIN, 2013). Esse processo de 

transferência de poder, para Babaei, Ahmad e Gill (2012), é denominado como empowerment. 

Para Babaei, Ahmad e Gill (2012), empowerment é um conceito multidimensional, 

pois ocorre em vários níveis (indivíduo, grupo e comunidade), e pode ser visto como um 

processo social capaz de aumentar os recursos e as capacidades de indivíduos ou de grupos de 

forma que possam fazer escolhas intencionais e transformar essas escolhas em ações e 

resultados desejados. Assim, o foco nos níveis locais de decisão passa a desafiar a prática de 

organizações que enfatizam a busca pelo empowerment da comunidade, isso envolve 

necessariamente uma capacidade de lidar com estruturas e práticas de poder adversas, que estão 

imediatamente acima do local (DODMAN; MITLIN, 2013).   

Logo, o empowerment, ou empoderamento, como é conhecido no Brasil, é um 

processo contínuo de ação social pelo qual indivíduos, comunidades e organizações, que não 

têm uma parcela equitativa de poder e recursos, passam a ganhar maior acesso a recursos 

juntamente com um aumento simultâneo de acervo de conhecimento (BABAEI; AHMAD; 

GILL, 2012), o que valoriza sua própria experiência, por meio da expansão de recursos e 

capacidades para participar, negociar, influenciar, controlar e manter instituições, ou seja, 

tornam-se responsáveis por aquilo que afeta suas vidas  

Portanto, o verdadeiro empoderamento deve envolver a criação de capital social 

bridging e a preservação do capital social bonding (ANSARI; KAMAL; GREGG, 2012). Para 

Buggy e Macnamara (2015), essa estrutura para a adaptação baseada na comunidade pode 
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aumentar a capacidade adaptativa e social local e, como resultado, ajudar as comunidades a se 

preparar para melhor responder aos riscos das mudanças climáticas e demais fatores estressores 

locais.  

 As combinações diferentes dos três tipos de capital social no nível da comunidade 

produzem uma gama de resultados, o que pode contribuir para o sucesso ou fracasso do grupo 

em alcançar seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Desta forma, a combinação ideal 

de capital social bonding, bridging e linking pode variar ao longo do tempo, à medida que as 

necessidades e prioridades da comunidade evoluam ou quando o próprio macroambiente 

mudar, permitindo construir o capital social de maneira a facilitar o empowerment (BABAEI; 

AHMAD; GILL, 2012).  

Neste contexto, as instituições, como decisores políticos, devem procurar facilitar e 

apoiar o bridging entre grupos, bem como o tipo positivo de bonding entre os grupos, contudo 

devem estar atentas para evitar a formação de bonding prejudiciais no grupo (PATULNY, 

2007), que impedem o acesso a informações e recursos necessários para abordar a natureza 

complexa dos problemas ecológicos e sociais (NEWMAN; DALE, 2007).  

Por conseguinte, as instituições, redes e normas que compõem o capital social 

contribuem diretamente para o empowerment à nível local e, indiretamente, facilitam uma série 

de processos que tornam as instituições estatais mais responsivas aos mais vulneráveis. 

Portanto, o capital social pode fornecer uma abordagem de bottom-up para o alívio da pobreza. 

(BABAEI; AHMAD; GILL, 2012). E mais. Segundo Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), 

definidas como estratégias, as relações bottom-up e top-down têm sido usadas para definir e 

coordenar ações nos sistemas econômicos para atingir certas metas e objetivos.  

O engajamento de vários setores, segundo Ebi e Semenza (2008), promove o capital 

social bridging e bonding da comunidade e ajuda a garantir que o projeto possa abordar as 

preocupações da comunidade, facilitando, assim, o comprometimento das partes interessadas. 

Isso pode facilitar a formação de redes sociais e conexões pessoais entre indivíduos e 

organizações dentro da área de ação, com o objetivo de promover o capital social estrutural. 

Uma razão adicional para a importância de múltiplos níveis de engajamento é a contribuição 

potencial para que a comunidade consiga exercer uma força com um esforço “bottom- up”, uma 

vez que essas ações comunitárias não só aumentam a pressão sobre o Estado para agir, mas 

também se tornam mais conscientes das opções, estando preparados para expressar suas 

preferências (EBI; SEMENZA, 2008). 

Desta forma, as comunidades, quando organizadas e munidas de informação, ajudam 

a garantir que os Governos tomem as medidas necessárias em projetos de mitigação e redução 
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dos impactos das mudanças climáticas, criando desafios particulares para os sistemas de 

governança, como a capacidade de resposta às necessidades e prioridades locais (DODMAN; 

MITLIN, 2013). 

O envolvimento da comunidade na implementação das atividades aumenta ainda mais 

o capital social, ao considerar que a cooperação e a participação entre diferentes grupos 

promovem objetivos comuns e os benefícios da participação pública devem ser destinados à 

sociedade em geral (EBI; SEMENZA, 2008).  

As ações governamentais podem facilitar e dificultar a formação de redes, a menos 

que sejam direcionadas ao nível mais eficaz - agências e atores-chave que se conectam entre 

redes (NEWMAN; DALE, 2005). A agência de atores é afetada pela natureza das conexões 

existentes dentro de uma rede social e pela topologia ou estrutura geral da rede. Estes fatores 

podem facilitar ou restringir a capacidade do grupo de reunir informações e inovar (NEWMAN; 

DALE, 2007). A capacidade de alavancar recursos, ideias e informações de instituições formais 

além da comunidade é uma função chave do capital social linking (WOOLCOCK, 2001). 

Para ter agência são necessárias algumas propriedades: as ações devem ser 

intencionais, os agentes devem ter a capacidade de fazer escolhas e devem ser capazes de 

monitorar os efeitos de sua agência (NEWMAN; DALE, 2005). A agência é o principal 

indicador da capacidade de um grupo de responder (DALE; NEWMAN, 2006) e identificar 

soluções coesas para os desafios do desenvolvimento sustentável (NEWMAN; DALE, 2005). 

Portanto, é a capacidade de transformar o capital social em ação que define uma agência como 

sendo do grupo (DALE; NEWMAN, 2006).  

Para Newman e Dale (2007), atores de ponta são conhecidos como conectores ou hubs 

(ponto central) e desempenham um papel fundamental na comunicação entre redes. Também 

são puxados por outros grupos que precisam de seus laços bridging. Assim, quando um grupo 

perde seus conectores, perde suas pontes mais ampla na comunidade e, assim, perde a agência. 

Um grupo sem conectores perde vantagem também e tem dificuldade em evoluir. A perda inibe 

a capacidade de um grupo de se espalhar pela sociedade. Assim, alguns indivíduos, por causa 

da sua posição na comunidade local, estão em melhor posição para liderar a comunidade em 

relação à transição de capital social bonding para bridging (LEONARD,2004).  

Embora as redes pessoais forneçam soluções para problemas induzidos pelo sistema, 

nem todas as conexões dentro de uma rede são iguais (NEWMAN; DALE, 2007). As redes de 

atores geralmente se concentram em torno de um grupo central estreitamente conectado, mas 

alguns pesquisadores reconhecem que as conexões à margem do grupo central são 

particularmente importantes para a sustentabilidade da rede a longo prazo (NEWMAN; DALE, 
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2005).  

Para Newman e Dale (2005), os laços bridging são necessários para criar agência 

dentro de uma rede comunitária, onde a ação criativa é resultado da capacidade do ator de 

coletar informações não redundantes de suas redes, como forma de evitar e tolerar a pressão 

para questões de desenvolvimento sustentável que demandam novas formas de fazer negócios, 

novas formas de governar e novas maneiras de tomar decisões cotidianas, exigindo inovação 

sem precedentes e, assim, mobilizar o capital social para a ação política. Sem os laços bridging 

necessários para acessar diferentes tipos de recursos e esferas de influência, a agência de um 

grupo diminuirá com o tempo e o grupo correrá o risco de falha e/ou colapso. Assim, para 

otimizar a agência de um grupo com uso do capital social existente, os laços bridging devem 

ser encorajados e os laços bonding devem ser mantidos ao mínimo necessário, para incentivar 

conexões entre redes e aumentar o acesso a recursos externos. 

Para Patulny (2007), os estudos de Coleman apresentam os atores sociais como 

tomadores de decisão, pois fazem escolhas racionais com base em seu conhecimento histórico 

das normas e convenções sociais. Ele enfatiza a influência não do detentor de capital individual 

dentro da rede, mas dos intermediários confiáveis que facilitam uma rede, criando redes 

específicas de conexões entre indivíduos e instituições, que se estabelecem ao longo do tempo 

para se tornar estruturas sociais. 

A formação de capital social bridging ou linking entre agências do Estado e a 

sociedade civil nem sempre está associada ao sucesso comercial, financeiro e ao crescimento 

econômico (SZRETER; WOOLCOCK, 2004). Deste modo, não se pode negligenciar o papel 

do Estado na criação de condições que facilitem o desenvolvimento do capital social, pois isto 

pode reforçar a desigualdade social, econômica e política existente no momento de transição 

entre capital social bonding para bridging (PATULNY, 2007).  

O capital social bonding pode vir a se manifestar por meio da incapacidade ou falta de 

vontade de tomar decisões coletivas dispendiosas por parte da comunidade como um todo e, 

assim, impedir a articulação de interesses coletivos e o desenvolvimento de um extenso capital 

social bridging e linking (SZRETER; WOOLCOCK, 2004). Enquanto isso, o capital social 

bridging e linking não conseguem se destacar em circunstâncias onde faltam as regras básicas 

políticas e institucionais para a participação do cidadão nos processos políticos (SZRETER; 

WOOLCOCK, 2004). Contudo, um grupo que depende apenas do capital social não é tão 

resiliente quanto um grupo com o apoio do Governo e de outras estruturas formais (DALE; 

NEWMAN, 2006). 

Portanto, os líderes comunitários desempenham um papel crucial na acumulação de 
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capital social interno, por meio do trabalho de base que desenvolvem dentro das comunidades, 

permanecendo na vanguarda da acumulação de capital social externo, via parcerias com grupos 

de elite externos (LEONARD, 2004). Não são os informantes da rede que possuem a maior 

vantagem, mas sim a pessoa que usa duas ou mais redes e pode mediar as interações entre elas 

(PATULNY, 2007).  

Para Onyx e Leonard (2010), comunidades rurais têm à disposição a capacidade de 

mobilização, mas, para que esta capacidade seja atualizada, depende-se da presença de outros 

fatores mobilizadores. Primeiro é necessário criar uma estrutura, envolvendo uma série de 

organizações, com capacidade de iniciativa, para trabalhar em toda a comunidade. Em segundo 

lugar, a estrutura precisa de apoio, mas não pode ser controlada pelo Governo local. Terceiro, 

precisa do tipo de empreendedorismo social que possa sustentar uma visão de toda a 

comunidade e reunir os diversos grupos dentro da comunidade. Portanto, há necessidade de se 

desenvolver uma estrutura de agência dentro destas comunidades. 

A agência é necessária para que os cidadãos possam se adaptar ao seu ambiente 

sociocultural e, mais importante, responder e transcender a tragédia e a crise (NEWMAN; 

DALE, 2007). Na visão de Newman e Dale (2005), não pode haver agência sem poder, sem 

acesso a informações críticas e sem capital intelectual diversificado, ou seja, sem CS bridging 

ou linking. Assim, agência é a força por trás da ação social e a capacidade de responder a 

eventos fora da esfera de influência imediata para produzir um efeito desejado.   

Newman e Dale (2005) destacam alguns limites para a agência: limitações 

tecnológicas para possíveis ações; diferenças nas escalas de feedback do tempo, que 

obscurecem a capacidade de medir os efeitos das ações; e as estruturas sociais que limitam as 

opções possíveis, pois podem ser sancionadas por atores mais poderosos. Ressalta-se que não 

é apenas a falta de laços bridging que pode inibir a agência; muitos laços fortes (como o CS 

bonding) podem ter o mesmo efeito, ao impedir novos contatos e, consequentemente, 

mudanças. 

A capacidade de transformar capital social em ação pode ser descrita como uma 

agência do grupo (NEWMAN; DALE, 2007). Neste contexto, a agência se torna o principal 

indicador da capacidade de um grupo de responder e identificar soluções coesas para os desafios 

do desenvolvimento comunitário. Assim, a agência é necessária para que os cidadãos possam 

se adaptar ao seu ambiente cultural. Além do mais, a estrutura de uma rede afeta a capacidade 

de adaptação humana à mudança significativa no ambiente. 

A organização comunitária é um processo de reunir as pessoas para promover o bem 

comum e aumentar sua representação direta no processo de tomada de decisão. Diferentes 
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grupos sociais possuem habilidades e talentos variados e podem gerar novas estratégias para 

lidar com os riscos, além de fornecer uma série de benefícios aos grupos comunitários (EBI; 

SEMENZA, 2008). Um conjunto diversificado de laços bridging dentro de um grupo aumenta 

a agência de um grupo e, assim, pode-se supor que a participação em grupos será um elemento 

importante do sucesso e longevidade de um grupo de desenvolvimento da comunidade 

(NEWMAN; DALE, 2007).  

As redes comunitárias são agrupamentos auto-organizados que se formam por diversos 

motivos, como criar agências coletivas para o engajamento com questões sociais, ambientais e 

outras mais, por meio da concentração do capital social (NEWMAN; DALE, 2007). Uma 

combinação de laços bonding e laços bridging fortalecem a agência (NEWMAN; DALE, 2005) 

e tem efeito significativo sobre o empowerment (BABAEI; AHMAD; GILL, 2012), pois os 

laços bonding proporcionam confiança e os laços bridging têm valor em sua capacidade de 

conectar os atores horizontalmente a outros grupos, a fim de compartilhar informações e 

construir bases de recursos maiores, conectando verticalmente os atores aos tomadores de 

decisão (NEWMAN; DALE, 2005). 

Embora o capital social seja um componente importante e necessário no processo de 

capacitação para abordar questões como o desenvolvimento sustentável da comunidade, não se 

pode presumir que a quantidade de capital social presente se correlaciona diretamente com os 

resultados de um processo de solução de problemas envolvendo a formação de redes 

(NEWMAN; DALE, 2005). Uma rede de interconexões diversas permite a resiliência da 

comunidade, pois os laços bonding facilitam que grupos internos possam se formar e funcionar, 

já os laços bridging possibilitam o acesso a recursos externos (DALE; NEWMAN, 2006). Em 

termos de desenvolvimento de políticas estratégicas e facilitação social, existe possibilidade de 

estimular a agência apoiando uma mistura diversificada de laços bonding e bridging, talvez 

fornecendo novas fontes de informação, criando aliança entre vários grupos e facilitando 

conexões verticais para vários níveis de Governo, por meio do capital social linking.  

(NEWMAN; DALE, 2005).  
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3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente capítulo descreve a metodologia e os procedimentos metodológicos 

aplicados para atender os objetivos da presente pesquisa. Contém informações sobre o tipo de 

pesquisa e a justificativa para sua escolha, a escolha do local da pesquisa, coleta de dados 

primários e secundários (documental, observação e entrevista semiestruturada), estrutura de 

análise e interpretação dos dados coletados com base nas teorias selecionadas para o estudo.  

A adoção do design thinking para estruturar o método de pesquisa de estudo de caso 

permite que as etapas da pesquisa possuam uma sequência de passos próprios inerentes à 

técnica, que afeta, principalmente, a coleta e análise dos dados, permitindo que os resultados 

sejam apresentados com base no framework teórico de análise multidimensional desenvolvido 

para ser aplicado em Unidades de Conservação. 

3.1 Abordagem e objetivos da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, na qual se 

utilizou a metodologia do estudo de caso, por meio da aplicação de ferramentas de design 

thinking. 

A presente pesquisa possui abordagem qualitativa, uma vez que analisa um fenômeno 

por meio de lentes teóricas ainda não utilizadas e descreve as interações entre os atributos de 

uma teoria e os estágios conceituais de outra. A metodologia foi aplicada em um ambiente de 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável, com características de regulação para formação de 

sua estrutura, e composta por elementos altamente complexos em seus aspectos sociais, 

econômicos e ambientais. 

Para Godoy (1995, p. 21), “[...] a pesquisa qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre 

as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas 

intrincadas relações sociais, estabelecidas em diversos ambientes”. Assim, justifica-se a escolha 

pela abordagem qualitativa, pois se busca conhecer informações que permitam o 

desenvolvimento e a compreensão da situação local e a relação estabelecida entre os atores 

sociais. 

O caráter exploratório justifica-se por não se ter total o conhecimento acumulado, assim 

permite-se descobrir e observar o fenômeno, para que se consiga, posteriormente, descrever, 

classificar e interpretar o objeto pesquisado, bem como conhecer a sua natureza, sua 

composição e os processos que o constituem ou nele se realizam (RUDIO, 1992, p.56). 
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Portanto, as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer 

conceitos e ideias (GIL, 2010), proporcionando uma maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito. Complementarmente, Denzin e Lincoln (2006), esclarecem que, 

neste tipo de pesquisa, os pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando 

entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 

conferem. 

No que se refere ao caráter descritivo, este é caracterizado por indagações diretas às 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer (GIL, 2010), assim, justificando o seu uso por 

ser uma proposta da pesquisa que busca compreender os costumes, crenças e opiniões da 

comunidade estudada. Normalmente, é utilizada quando o principal interesse do pesquisador é 

descobrir e observar fenômenos, de forma que consiga descrevê-los, classificá-los e interpretá-

los na vivência das diversas relações nos aspectos social, político, econômico, bem como nos 

demais aspectos do comportamento humano, conforme sua realidade (RUDIO, 1992; GIL, 

2010). Assim, nestes termos, essa fase compreende a descrição dos fatos, das opiniões ou 

comportamentos, como forma de estruturar como ocorre o fenômeno na população ou no 

contexto estudado (GIL, 2010). 

3.2 Escolha do local e população da pesquisa 

A escolha do local da presente pesquisa surgiu a partir de uma visita realizada na 

Fundação Amazonas Sustentável (FAS), em maio de 2019, para obter informações sobre as 

unidades de conservação existentes no Estado do Amazonas. Nesta instituição, obteve-se a 

informação de que haveria uma expedição para entrega de material e equipamentos na Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu- Purus (RDS-PP), no mês de junho. O que 

possibilitou uma pesquisa prévia sobre a região e suas particularidades e o despertar pela 

decisão por vincular – ou não - a pesquisa a tal ambiente. 

A RDS-PP é distante de Manaus e seu acesso só é possível por meio de embarcação. 

Trata-se de uma região com características singulares, tais como: uma variedade de 

comunidades, que ficam tanto no entorno quanto em seu interior; situações em uma região com 

ampla diversidade ambiental; além de ser repleta de lagos, que acompanham as estações do rio 

Purus, muitas vezes dificultando acesso a determinadas comunidades, que podem ficar isoladas. 

Tais características dificultam o acesso a pesquisas da área de ciências sociais, tornando-se 

impossíveis sem o apoio de uma instituição que possua livre acesso e conhecimento do local, 

pois seria inviável pelo alto custo de aluguel de uma embarcação e alimentação, além da 

ausência de estrutura para hospedagem na região. Assim, diante da oportunidade vislumbrada, 
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ante o apoio logístico da FAS, foi possível realizar a pesquisa em comunidades que ficam quase 

isoladas de centros urbanos e sem comunicação, o que possibilitou um caráter único para a 

presente pesquisa. 

A RDS-PP possui uma população estimada de 5.203 pessoas, em torno de 1.286 

famílias, que estão divididas entre as 85 comunidades, sendo que 15 ficam no seu entorno, 

conforme dados disponibilizados na proposta de Plano de Gestão da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Piagaçu- Purus – PGRDS – PP (2018). Em um contexto geral, as 

comunidades da RDS-PP são pequenas em termos quantitativos, porém algumas comunidades 

ganham destaque pelo montante de famílias que as compõe, tais como: Nossa Senhora do 

Rosário de Fátima (Vila do Cuiuanã), com 110 famílias; Sagrado Coração de Jesus (Vila do 

Paricatuba), com 102 famílias; Vila Itapuru, com 102 famílias; São Sebastião (Vila Surara), 

com 70 famílias; Nossa Senhora do Livramento (Uixi), com 65 famílias; Divino Espírito Santo 

(Pinheiros), 50 famílias; e Santa Rita (Arumã), com 80 famílias (PGRDS-PP, 2018).  

 

Figura 4 - Mapa da RDS-PP com identificação das comunidades foco da pesquisa. 

 

Fonte: Mapa adaptado do Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu- Purus, 

de julho de 2018, aberto para consulta pública. 

Legenda:  1-Surara; 2 – Itapuru; 3- Divino Espírito Santo (Pinheiros); 4 - São João Batista do Lago do 

Uauaçu; 5-Novo Juruti; 6- Beabá de Cima e 7- Guajaratuba.  

 

A presente pesquisa foi realizada junto a sete comunidades, identificadas na Figura 8. 

Duas ficam no entorno e cinco estão dentro da RDS-PP, distribuídas nos três municípios que 
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compõem a estrutura da RDS-PP: em Beruri, localizam-se as comunidades de Surara; Itapuru; 

Divino Espírito Santo (Pinheiros) e Novo Juruti. Em Anori, localiza-se a comunidade de São 

João Batista do Lago do Uauaçu. E no município de Tapauá, localizam-se as comunidades de 

Beabá de Cima e Guajaratuba. Estão distribuídas entre os setores Cauá-Cuiuanã, Itapuru, 

Ayapuá, Uauaçu, Paraná do Jari e Supiá Três Bocas. O posicionamento dos setores pode ser 

visualizado na Figura 12. 

Ressalta-se, aqui, que a presente pesquisa recebeu apoio logístico da FAS, uma vez que 

esta instituição estava executando a entrega de equipamentos e materiais do Projeto Geração de 

Renda do Programa Bolsa Floresta (PBF), bem como, realizando a troca de cartões do referido 

programa de benefício, os quais estavam com prazo de validade expirado. Assim, a pesquisa 

foi realizada no período de 19 de junho a 04 de julho de 2019. O trajeto para execução da 

pesquisa de campo foi feito de barco, foram visitadas, ao todo, 26 comunidades.  

A premissa estabelecida para seleção da comunidade partiu do requisito “tempo de 

parada” do barco da FAS, ou seja, o tempo disponível para viabilizar a realização de 

observações e entrevistas nas comunidades. Das 26 comunidades, 19 não foram objeto de 

análise: 1. Beabá de Baixo; 2. Cuiuanã; 3. Tuiué; 4. Deus é amor; 5. São João das Três Bocas; 

6. Boa Morada; 7. Santa Luzia do Jari; 8. São José da Praia Grande; 9. Nossa Senhora de 

Nazaré; 10. Fortaleza; 11. Arapapá; 12. Nova Jerusalém; 13. Renascer; 14. São Francisco do 

Bacuri;15. Santa Luzia do Arapapá; 16. Nova Esperança I; 17. Santana do Supiá; 18. Lago do 

Ipiranga; e 19. São Raimundo do Aimim. Isto se fez necessário, por não haver número ou dados 

suficientes de entrevistas que permitissem representar a comunidade adequadamente, conforme 

os objetivos propostos para a presente pesquisa.  

De outro modo, as comunidades com maior densidade de dados para análise, como: 

Divino Espírito Santo (Pinheiros), Beabá de Cima e São João Batista (Uauaçu), foram locais 

onde ocorreu pernoite, o que permitiu maior tempo de observação e interação com os atores 

locais, consequentemente, maior riqueza de informações. Ademais, também foram realizadas 

entrevistas com representantes das instituições Associação dos Moradores e Entorno da 

Piagaçu- Purus (AMEPP) e Associação dos Agropecuários de Beruri (ASSOAB). Desta forma, 

justifica-se a escolha das comunidades relacionadas e o seu quantitativo, conforme se apresenta 

no Quadro 7. 

Todos os informantes receberam a apresentação e explicação dos objetivos da presente 

pesquisa, sendo solicitada a autorização para gravação e fotografias. Salienta-se a existência de 

casos que não houve permissão para registro da imagem pessoal e nem gravação da entrevista. 

Nestas situações, as anotações foram registradas no diário de campo, juntamente com as 
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observações realizadas. As entrevistas individuais foram realizadas utilizando o método “bola-

de-neve”, no qual alguns informantes foram previamente identificados e, após entrevistados, 

apontavam os possíveis entrevistados (BAILEY, 1982). 

Quadro 7- Seleção de casos e sujeitos da pesquisa. 

Comunidade/ Instituição Setor do 

PGRDS-PP 

Localização  População 

(N.º de 

famílias) 

Entrevistados 

(Número de 

entrevistados) 

Fundação Amazonas 

Sustentável. 

- Manaus. - 3 

Usina de Beneficiamento de 

Castanha da ASSOAB. 

- Sede do município de 

Beruri. 

- 2 

São Sebastião (Vila Surara). Cauá- 

Cuiuanã 

Entorno da RDS-PP, 

em Beruri. 

70 20 

AMEPP na Vila do Itapuru. Itapuru Entorno da RDS-PP, 

em Beruri. 

102 3 

Divino Espírito Santo 

(Pinheiros). 

Ayapuá Dentro da RDS-PP. 

Próximo à divisa de 

Beruri/ Anori. 

50 30 

São João Batista (Uauaçu). Uauaçu Dentro da RDS-PP, 

em Anori. 

32 13 

Novo Juruti. Paraná do Jari Dentro da RDS-PP, 

em Beruri. 

6 14 

Beabá de Cima. Supiá Três 

Bocas 

Dentro da RDS-PP, 

em Tapauá. 

17 14 

Vila Guajaratuba (Seringal). Supiá Três 

Bocas 

Dentro da RDS-PP, 

em Tapauá. 

3 15 

Total de entrevistas 114 

Fonte: elaborado pela autora, com base no Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (2017), 

Atlas de Desenvolvimento Sustentável de comunidades ribeirinhas do Amazonas 2010- 2017 e dados da pesquisa. 

Foram realizadas entrevistas coletivas com os integrantes de atividades coletivas, tais 

como: pescadores do manejo do pirarucu em Itapuru, mas não foi possível registro de nomes, 

portanto, não constam na relação, mas os discursos serviram de base para descrever a 

comunidade.  

O Quadro 8 apresenta a representatividade dos entrevistados com suas respectivas 

qualificações. Os atores que possuem a sinalização Grupo de entrevista (GE) foram 

entrevistados de forma coletiva, pois estavam desenvolvendo a atividade laboral, seja de pesca, 

de artesanato ou agricultura. Os indivíduos que pertenciam a um grupo familiar (GF), e que 
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foram marcados com esta sinalização e estiverem com tempo de entrevista sinalizado de forma 

individual, são aqueles que mais estavam dispostos a dialogar e foram também entrevistados de 

forma individual. 

 

Quadro 8- Representatividade e qualificação dos entrevistados. 

Instituições Externas 

 

Código do Entrevistado  

Identidade 

de gênero Data 

Tempo de 

entrevista Qualificação 

1 E1FAS M 30/5 2:30h Coordenadora regional 

2 E2FAS M 20/6 a 4/7 32h Assistente de mobilização 

3 E3FAS H 20/6 a 4/7 20h Assistente de mobilização 

 

Código do Entrevistado  

Identidade 

de gênero Data 

Tempo de 

entrevista Qualificação 

1 E1AS F 21/6 1h Presidente Assoab 

2 E2AS F 21/6 1h Responsável Técnico Assoab 

Comunidade Itapuru – CI - data da entrevista: 01 de julho 

 

Código do Entrevistado  

Identidade 

de gênero Idade 

Tempo de 

entrevista Qualificação 

1 E1CI H 49 1:30h Presidente da AMEPP 

2 E2CI M 52 1:10h Membro da AMEPP e líder da costura 

3 E3CI H 47 1:20h Líder do manejo de Itapuru 

Comunidade Novo Juruti- CNJ - data da entrevista: 28 de junho  

 

Código do Entrevistado  

Identidade 

de gênero Idade 

Tempo de 

entrevista Qualificação 

1 E1CNJ H 58 1h 25 min Líder comunitário 

2 E2CNJ M 83  

45 min. 
Agricultora (GF) 

3 E3CNJ H 55 Pescador (GF) 

4 E4CNJ M 49 Agricultora (GF) 

5 E5CNJ H 64 40 min. Pescador (GF) 

6 E6CNJ H 34 Pescador (GF) 

7 E7CNJ H 44 Pescador (GF) 

8 E8CNJ M 53 Agricultora (GF) 

9 E9CNJ H 37  35 min. Pescador (GE) 

10 E10CNJ H 34 Pescador (GE) 

11 E11CNJ H 31 Pescador (GE) 

12 E12CNJ M 26 30 min. Agricultora (GE) 

13 E13CNJ M 35 Agricultora (GE) 

14 E14CNJ H 41 Pescador (GE) 

Comunidade Guajaratuba – CG- data da entrevista: 29 de junho 

 

Código do Entrevistado  

Identidade 

de gênero Idade 

Tempo de 

entrevista Qualificação 

 

1 

 

E1CG 

 

M 50 

35 min.  

Agroextrativista (GF) 

2 E2CG M 39 Agroextrativista (GF) 

3 E3CG H 40 Pescador (GF) 

4 E4CG M 34 Agricultora (GF) 
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5 E5CG H 77  

40 min 

Agroextrativista 

6 E6CG M 31 Agroextrativista 

7 E7CG M 56 Agroextrativista 

8 E8CG M 27 Agroextrativista 

9 E9CG M 46 Agroextrativista 

10 E10CG H 17 32 min Pescador (GF) 

11 E11CG M 42 Agroextrativista 

12 E12CG M 30 Agroextrativista 

13 E13CG M 46 Agroextrativista 

14 E14CG H 49 1h 10 min. Pescador – Líder da comunidade 

15 E15CG M 38 32 min Agroextrativista (GF) 

Comunidade Divino Espírito Santo – CDES- data da entrevista: 22 e 23 de junho 

 Código do Entrevistado Identidade 

de gênero 

Idade 

(anos) 

Tempo de 

entrevista 

Qualificação 

1 E1CDES M 45 1h 22 min Agroextrativista e nova presidente ADES 

2 2CDES H 19 1h 30 min Pescador (GE) 

3 3CDES H 20 Pescador (GE) 

4 E4CDES M 17 33 min Agroextrativista (GF) 

5 E5CDES M 44 Agroextrativista (GF) 

6 E6CDES H 32 Extrativista e pescador (GF) 

7 E7CDES H 17 Agroextrativista (GF) 

8 E8CDES H 65 25 min Pescador 

9 E9CDES M 19  

 

42 min 

Agroextrativista (GE) 

10 E10CDES M 39 Agroextrativista (GE) 

11 E11CDES M 37 Agroextrativista (GE) 

12 E12CDES M 41 Agroextrativista (GE) 

13 E13CDES M 29 Agroextrativista (GE) 

14 E14CDES M 21 Agroextrativista (GE) 

15 E15CDES H 48 20 min Pescador e extrativista 

16 E16CDES H 56  

 

1h 35 min 

Agroextrativista (GE) 

17 E17CDES M 27 Agroextrativista (GE) 

18 E18CDES H 65 Agroextrativista (GE) 

19 E19CDES H 36 Agroextrativista (GE) 

20 E20CDES M 24 Agroextrativista (GE) 

21 E21CDES M 50 Agroextrativista (GE) 

22 E22CDES H 32 20 min Pescador (GE) 

23 E23CDES H 35 35 min Pescador (GE) 

24 E24CDES H 54 Agroextrativista (GF) 

25 E25CDES H 21 Agroextrativista (GF) 

26 E26CDES H 42 25 min Pescador (GE) 

27 E27CDES H 77 22 min Agroextrativista (GF) 

28 E28CEDS H 53 51 min Pescador (GF) 

29 E29CDES H 21 Agroextrativista (GF) 

30 E30CDES H 59 Agroextrativista (GF) 

Comunidade São João Batista – CSJB - data da entrevista: 23 de junho 
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Código do Entrevistado  

Identidade 

de gênero 

Idade 

(anos) 

Tempo de 

entrevista Qualificação 

1 E1CSJB H 34 22 Pescador e extrativista 

2 E2CSJB M 31 26 Agroextrativista 

3 E3CSJB H 29 24 Pescador e extrativista 

4 E4CSJB H 35  Vendedor Castanha ASSOAB 

5 E5CSJB M 47 1h 22 min Líder do artesanato 

6 E6CSJB M 51 20 min Agroextrativista 

7 E7CSJB M 27 20 min Agroextrativista 

8 E8CSJB H 45 20 min Pescador 

9 E9CSJB H 35 51 min Pescador (GF) 

10 E10CSJB H 61 Pescador (GF) 

11 E11CSJB M 46 Agroextrativista 

12 E12CSJB M 27 30min Agroextrativista 

13 E13CSJB H 70 25 min Agroextrativista 

Comunidade Beabá de Cima – CBC - data da entrevista: 29 de junho 

 

Código do Entrevistado  

Identidade 

de gênero 

Idade 

(anos) 

Tempo de 

entrevista Qualificação 

1 E1CBC H 34 1h 05min Pescador e extrativista 

2 E2CBC M 34 Agroextrativista  

3 E3CBC H 70 Aposentado  

4 E4CBC M 39 Pescador  

5 E5CBC H 46 Carpinteiro  

6 E6CBC H 44 50 min Carpinteiro  

7 E7CBC H 35 30 min Pescador (GF) 

8 E8CBC M 81 Aposentada (GF) 

9 E9CBC H 35 Pescador (GF) 

10 E10CBC M 25 55 min Comerciante (GF) 

11 E11CBC M 69 Comerciante (GF) 

12 E12CBC M 21 46min Agricultora (GF) 

13 E13CBC M 73 Aposentada (GF) 

14 E14CBC M 23 Agroextrativista (GF) 

Comunidade Surara- CS - data da entrevista:21 de junho e 02 de julho 

 

Código do Entrevistado  

Identidade 

de gênero 

Idade 

(anos) 

Tempo de 

entrevista Qualificação 

1 E1CS H 56 32 min Agroextrativista (GF) 

2 E2CS H 27 Pescador e extrativista (GF) 

3 E3CS M 23 1h 35min Artesã (GE) 

4 E4CS M 25 Artesã (GE) 

5 E5CS H 33 23 min Pescador 

6 E6CS M 39 25 min Extrativista  

7 E7CS M 23 52 min Agricultor (GE) 

8 E8CS H 64 Agricultor(GE) 

9 E9CS M 40 Agricultora (GE) 

10 E10CS H 24 18 min Pescador e extrativista 

11 E11CS M 21 25 min Artesã (GE) 
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12 E12CS H 18 1h 32 min Pescador  

13 E13CS M 15 Estudante  

14 E14CS M 51 Agricultora 

15 E15CS H 55 Agroextrativista 

16 E16CS H 28 Pescador 

17 E17CS H 24 Pescador e extrativista 

18 E18CS H 48 1h 25 min Presidente associação 

19 E19CS M 42 1h 35 min Líder do grupo de artesanato 

20 E20CS M 22 20 min Artesã (GE) 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

Entre os interlocutores que contribuíram para a formatação do panorama das 

comunidades, identificou-se comunitários de ambos os sexos, sendo 56 homens e 53 mulheres, 

alguns detentores de posição de liderança, interlocutores constantes e ativos na solução dos 

problemas comunitários e na vida da RDS-PP. 

3.3 Procedimentos Metodológicos 

O procedimento metodológico adotado para a presente pesquisa é o estudo de caso, 

pois busca enfatizar entendimentos contextuais, por meio da representatividade 

(LLEWELLYN; NORTHCOTT, 2007), direcionando para a compreensão do contexto real 

(EISENHARDT, 1989), como forma de abranger um estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de forma que possibilite o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2007). 

Um estudo de caso é uma história de um fenômeno passado ou atual, elaborado a partir 

de múltiplas fontes de provas, que pode incluir dados da observação direta e entrevistas, bem 

como pesquisas em arquivos públicos e privados (VOSS; TSIKRIKTSIS; FROHLICH, 2002). 

É sustentado por um referencial teórico, que orienta as questões e proposições do estudo, reúne 

uma gama de informações obtidas por meio de diversas técnicas de levantamento de dados e 

evidências (MARTINS, 2008). 

O estudo de caso, segundo Godoy (1995, p. 25), tornou-se a estratégia preferida em 

situações em que há pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o 

foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum 

contexto de vida real. 

A seguir, no Quadro 9, apresenta-se, de forma resumida, as tipologias de estudos de 

caso na visão de Yin (2005). 
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A seleção de casos é um aspecto importante na construção da teoria do estudo de caso 

e estes podem ser escolhidos para replicar casos anteriores ou prorrogar uma teoria 

emergente, ou podem ser escolhidos para preencher categorias teóricas e fornece 

exemplos de tipos polares (EISENHARDT, 1989, p.537).  

 

Desta forma, é essencial o uso de um protocolo para garantir a confiabilidade da 

pesquisa para que sirva de orientação ao pesquisador na coleta de dados (YIN, 2005). 

 

Quadro 9 - Tipologias de estudo de caso. 

Tipo Característica 

Casos únicos Válidos e decisivos para testar a teoria, quando é raro ou extremo; quando é representativo 

ou típico, ou seja, se assemelha a muitos outros casos; quando é revelador, ou seja, quando 

o fenômeno é inacessível; e longitudinal, em que se estuda o caso único em momentos 

distintos no tempo.  

Casos 

múltiplos 

São mais consistentes e permitem maiores generalizações, mas demandam maiores recursos 

e tempo por parte do pesquisador.  

Enfoque 

incorporado 

Envolve mais de uma unidade de análise. 

Enfoque 

holístico 

Busca examinar apenas a natureza global de um programa ou da organização. 

Fonte: Yin (2005). 

 

A presente pesquisa utilizou a estratégia de estudo de casos múltiplos, como forma de 

aumentar a validade externa do referido tipo de pesquisa, em razão da literatura propor que 

casos múltiplos são mais convincentes e permitem maiores generalizações (YIN, 2005). E, 

visando garantir a qualidade da presente pesquisa, buscou-se por uma proposta com critérios de 

validade e generalização, ou seja, quando as descobertas do estudo de caso são generalizáveis, 

o que permite que seus resultados sejam aplicáveis a outros casos (YIN, 2005), também 

denominada como validade externa (GUMMESSON, 2007). Além de alcançar o critério de 

confiabilidade, ou seja, buscou-se por procedimentos que pudessem ser replicados por outros 

pesquisadores. Visando isto, utilizou-se de um protocolo de estudo de caso. 

 

O protocolo se constitui em um conjunto de códigos, menções e procedimentos 

suficientes para se replicar o estudo, ou aplicá-lo em outro caso que mantém 

características semelhantes ao estudo de caso original. O protocolo oferece condição 

prática para se testar a confiabilidade do estudo, isto é, obterem-se resultados 

assemelhados em aplicações sucessivas a um mesmo caso (MARTINS, 2008, p.10). 

 

O protocolo serviu como um roteiro a ser seguido, ou seja, um check list, como forma 

de levantar todos os temas propostos na presente pesquisa.  
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3.3.1 Ferramentas para coleta de dados 

Nessa subseção, apresentam-se as ferramentas da estratégia de pesquisa utilizadas para 

responder de forma mais efetiva aos objetivos da presente pesquisa. Para Gil (2007), o termo 

delineamento, segundo o autor, trata-se de uma tradução do termo da língua inglesa “design”.  

Assim, o design da pesquisa, ou o seu delineamento (GIL, 2010), refere-se ao plano do 

pesquisador para executar a coleta de dados empíricos, com o objetivo de responder 

adequadamente à questão da pesquisa (BHATTACHERJEE, 2012), que, no presente estudo, 

confunde-se com as etapas do Design Thinking.  

A coleta de dados em uma pesquisa qualitativa, segundo Denzin e Lincoln (2006, p.17): 

 

Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade 

ao mundo. Essas práticas transformam o mundo em uma série de representações, 

incluindo as notas de campo, as entrevistas, as conversas, as fotografias, as gravações 

e os lembretes.  

 

Os procedimentos utilizados para coleta de dados foram divididos em fontes primárias 

e secundárias. Por meio de entrevistas semiestruturadas e observação, foram coletados os dados 

primários, e os dados secundários foram coletados por meio de análise documental. 

Para Tjora (2006), as entrevistas e a observação são técnicas interativas, por considerar 

que a entrevista direciona o pesquisador para a observação in locus e as observações podem 

prescrever aprofundamentos necessários para as entrevistas. Para Bechker (1972), a observação 

normalmente é aplicada em estudo de fenômenos complexos e institucionalizados, quando se 

busca realizar análises descritivas e exploratórias ou quando visa à compreensão sobre um 

fenômeno que remete a certas regularidades, passíveis de generalizações. 

As observações podem ser realizadas de forma participante e não participante. Moreira 

(2002, p. 52) esclarece que a observação participante é “uma estratégia de campo que combina 

ao mesmo tempo a participação ativa com os sujeitos, a observação intensiva em ambientes 

naturais, entrevistas abertas informais e análise documental”. Neste tipo de observação 

participante, o pesquisador   e os participantes desenvolvem um relacionamento e estabelecem 

um clima de confiança, pois busca-se que os participantes possam revelar “os bastidores das 

realidades” de sua experiência, que geralmente encontram-se escondidos de estranhos 

(PATERSON; BOTTORFF; HEWAT, 2003). Na observação não participante ou simples, o 

pesquisador fica alheio à comunidade ou processo ao qual está pesquisando, acaba exercendo 

o papel de espectador do objeto observado, ou seja, o pesquisador interpreta a situação como 

ela realmente ocorre (GIL, 2010). Creswell (2014) reforça que na observação não participante 

o pesquisador é alguém externo ao grupo em estudo, observa e toma notas de campo a distância, 
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ou seja, registra os dados sem envolvimento direto com a atividade ou as pessoas.  

Assim, o processo de observação, da presente pesquisa, foi do tipo não participante, 

onde se buscou observar as comunidades e suas relações sem um envolvimento direto, 

anotando-se em um diário de campo o registro de comportamento e estados subjetivos, como 

as manifestações humanas observáveis, conforme a proposta descrita por Günther (2006). 

Ademais, foram realizadas leituras de documentos apresentados por entrevistados, tais como: 

atas de reunião, registros de controle de atividades, além de registros por meio de fotografias e 

vídeos de situações características das experiências vividas pelos atores.  

A entrevista é definida como uma técnica face a face, onde o investigador formula 

perguntas diretas ao investigado, com o objetivo de obter dados que interessem à pesquisa 

(KLEIN et al., 2015), que venham detalhar e tornar compreensíveis, em profundidade, as 

questões relacionadas ao problema. A entrevista é uma das formas de coleta de dados mais 

utilizadas nas ciências sociais. Para Gil (2010), a entrevista é uma das técnicas de coleta de 

dados mais flexível disponibilizada para uso das ciências sociais. 

Na presente pesquisa, as entrevistas tiveram um caráter semiestruturado, contaram com 

o apoio de um roteiro de questões pré-elaboradas para serem aplicadas junto aos entrevistados, 

cujo tema foi estabelecido em conformidade com a base teórica escolhida para o estudo, 

conforme Anexo 1. Ademais, este formato de coleta de dados permite uma certa autonomia ao 

pesquisador, que pode alterar a ordem das perguntas ou a forma como se pergunta, para se 

adequar ao nível de conhecimento do entrevistado, ou ainda, para possibilitar o aprofundamento 

de pontos que venha considerar mais relevantes ou que desencadeiam novos questionamentos 

ao entrevistado (HAIR et al., 2005).  

A ferramenta adotada para realização da presente pesquisa é conhecida como Design 

Thinking, esclarecida no tópico a seguir.  

3.2.2 Design Thinking  

O termo Design Thinking (DT) ganhou popularidade na mídia de negócios e se tornou 

um rótulo para qualquer tipo organização que queira se beneficiar do modo de pensar e trabalhar 

dos designers (TSCHIMMEL, 2012). A definição de design thinking tem como foco o bem-

estar das pessoas e, por meio de pesquisas relacionadas aos fatores que afetam esse bem-estar, 

procura soluções inovadoras para os problemas encontrados (VIANNA et al., 2012). 

O DT é um processo de pensamento complexo capaz de conceber novas realidades 

(TSCHIMMEL, 2012). Os seus princípios podem ser aplicados em diversas situações, pois os 
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designers thinkers se apropriam do conhecimento em um processo interdisciplinar para 

solucionar uma variedade de desafios (BROWN, 2010). 

Brown (2008) resume o DT como um método que utiliza da sensibilidade do designer e 

procedimentos para atender às necessidades de forma econômica e viável, gerando valor e 

oportunidade. Esta metodologia disponibiliza ferramentas para serem utilizadas em contextos 

diversos por pessoas que, não necessariamente, são designers por formação, contudo, precisam 

pensar e aplicar soluções inovadoras e sustentáveis a uma variedade ampla de problemas 

(BROWN, 2010). 

Para Martin (2009), o design thinking é um caminho alternativo, um método de inovação 

centrado em aspectos humanos. Portanto, o papel do designer é produzir resultados que atinjam 

determinado objetivo e que sejam consistentes e previsíveis, proporcionando, assim, o 

equilíbrio entre validade e confiabilidade (MARTIN, 2009).  

Existem diversas propostas de modelos de design thinking, entre elas a metodologia de 

Brown (2008), definida em três grandes etapas fundamentais: inspiração, ideação e 

implementação, apresentadas no Quadro 10. Para Brown (2010), a inspiração surge a partir de 

um problema ou de uma oportunidade que motiva a busca por soluções; a idealização é o 

procedimento para gerar, desenvolver e testar ideias; e a implementação é vista como o caminho 

percorrido da ideia de design até o mercado.  

Quadro 10 - Modelo original do Design Thinking. 
Inspiração Ideação Implementação 

Levantar os recursos e enxergar o 

problema a ser solucionado. É 

necessária uma visão holística, 

trabalhar com diversidade de dados 

e utilizar os conhecimentos 

disponíveis (bases tecnológicas, 

observação, reuniões etc.) que 

podem contribuir para o objetivo 

final. 

Criar cenários e rascunhos para 

originar um marco de referência, 

para, assim, empregar um 

pensamento integrador. Em um 

segundo momento, ocorre a 

comunicação com o grupo, o que 

pode possibilitar ouvir as 

experiências vividas, para posterior 

prototipação do cenário para 

visualização de melhorias.  

É a execução da visão, onde 

apresenta-se a proposta da ideia 

de forma clara, para evidenciar 

como funciona no cenário 

escolhido. 

Fonte: elaborado com base em Brown (2008, p. 88 – 89). 

Estas nomenclaturas podem mudar de acordo com o autor, variando em número de 

etapas (e subetapas) envolvidas. 
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Figura 5 -Alternância de pensamento no Design Thinking 

 

Fonte: adaptado a partir de Brown (2009). 

 

Para Martin (2009), o design thinker utiliza formas alternativas de pensamento, 

portanto, é um processo inovativo centrado em aspectos humanos, utilizando métodos como: 

observação, cocriação, visualização e prototipagem. A observação é uma forma de ver coisas 

que outros não conseguem visualizar, o que “requer ver e ouvir cuidadosamente de uma maneira 

que é sensível ao assunto, como um etnógrafo faria” (MARTIN, 2009, p.160). O autor esclarece 

que essa observação deve ser aplicada no ambiente dos indivíduos para que possa proporcionar 

insights a partir do comportamento destes indivíduos em seu habitat natural. A imaginação 

pode se transformar em uma poderosa ferramenta quando é formada por inferências e ciclos de 

teste. A última ferramenta do design thinker, a configuração, é responsável pela “tradução da 

ideia em um sistema de atividade que irá produzir o resultado...” (MARTIN, 2009, p.163) de 

estrutura do ambiente sonhado que se deseja alcançar. 

O processo de Design Thinking consiste em aplicar o pensamento convergente e 

divergente em diferentes momentos, processo ao qual Brown (2009) se refere como “criar 

escolhas” e “fazer escolhas”, aprender sobre a solução, construindo-as (“learning by doing” ou 

“aprendendo fazendo”). Por isso, é tão importante a prototipação das ideias e teste com as 

pessoas. 

   Nesta perspectiva, o pensamento varia de forma convergente e divergente no DT. 

Existem momentos do processo que se criam possibilidades de escolhas e outros que se faz 

escolhas (BROWN, 2009, p.67). Este modelo mental foi representado conforme a Figura 9.  

Assim, precisa-se pensar de maneira abdutiva para desafiar padrões, fazendo e 

desfazendo conjecturas e transformando-as em oportunidades para a inovação (VIANNA et al., 

2012). 
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Quadro 11 - Etapas de Design Thinking. 

Imersão Análise e Síntese Ideação Prototipação 

Refere-se à aproximação 

do contexto do objeto de 

estudo sob o ponto de vista 

dos atores que pertence 

àquele ambiente. Etapas 

de levantamento de dados, 

subdivididas em duas: a 

imersão preliminar e a 

imersão em profundidade. 

Tem como objetivo 

organizar os dados 

visualmente de modo a 

apontar padrões que 

auxiliem a compreensão 

do todo e a identificação de 

oportunidades e desafios. 
São reflexões embasadas 

em dados reais das 

pesquisas exploratória. 

Nessa fase a proposta é 

gerar ideias inovadoras 

para o tema e, para isso, 

utilizam-se as 

ferramentas de síntese 

criadas na fase de análise 

para estimular a 

criatividade e gerar 

soluções que estejam de 

acordo com o contexto 

do assunto trabalhado. 

O protótipo é 

considerado como a 

tangibilização de uma 

ideia, a passagem do 

abstrato para o físico, de 

forma a representar a 

realidade - mesmo que 

simplificada - e 

propiciar validações. 

Fonte: elaborado com base em Vianna et al (2012). 

O modelo proposto por Vianna et al. (2012) é dividido nas seguintes etapas de DT: 

imersão, ideação, prototipação, além da análise e da síntese, que podem ser realizadas em todas 

as etapas do processo DT, apresentadas no Quadro 11. 

A proposta de Vianna et al. (2012) foi a selecionada para operacionalização da presente 

pesquisa, por sua flexibilidade e características singulares que permitem uma aplicação no 

mundo acadêmico, a qual se apresenta no próximo tópico. 

3.3 Operacionalização da Pesquisa 

A operacionalização da presente pesquisa possui como base as etapas de Design 

Thinking (DT) propostas por Vianna et al. (2012): imersão, ideação, prototipação, além da 

análise e síntese, que podem ser realizadas em todas as etapas do processo DT. A escolha dessa 

ferramenta se deve à proposta metodológica de estudo de casos múltiplos, onde se pretende 

desenvolver uma análise multidimensional do sistema social de comunidades amazônicas, com 

base no capital social, uma vez que o DT se utiliza de fases que possuem “uma natureza versátil 

e não linear” (VIANNA et al., 2012), o que possibilita uma maior flexibilidade para sua 

execução. 

Salienta-se, aqui, que as técnicas do design thinking foram adaptadas para resolver o 

problema da pesquisa, portanto, utilizadas para que esta pesquisadora pudesse encontrar as 

respostas de maneira estruturada, para posterior análise. 

Para Vianna et al (2012), existem diversas técnicas que podem ser utilizadas na fase de 

imersão, entre elas: a entrevista, o registro fotográfico, o caderno de sensibilização, entre outras 

descritas em seu estudo. No processo de imersão, foi estabelecido o primeiro procedimento, a 

pesquisa documental, cuja proposta se fundamenta em realizar o levantamento de 

documentação produzida por pesquisadores acadêmicos, técnicos e Organizações Não- 
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Governamentais - ONG (RUDIO, 1992), ou seja, explorar fontes mais diversificadas e 

dispersas, que não receberam tratamento analítico (FONSECA, 2002).   

Nesta fase, foi feito o uso da técnica Desk, a qual, segundo Viana et al. (2012), é assim 

denominada por utilizar fontes de informações relevantes sobre o tema que já foram publicadas 

e estão disponíveis em meio físico ou em meios virtuais. Por meio da técnica desk, foi realizada 

uma coleta de dados secundários, oportunizando leituras de relatórios do Governo do Estado 

do Amazonas e da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Plano de Gestão da RDS-PP, leis e 

decretos, como forma de obter mais informações para compreender o local objeto da presente 

pesquisa. Assim, foram estabelecidos os procedimentos de pesquisa, ou seja, compreensão das 

regras do local de pesquisa, a distância entre as comunidades, as atividades desenvolvidas nas 

comunidades. Dois momentos se destacaram neste processo: o primeiro, antes de realizar a 

viagem da pesquisa, lendo sobre as regras locais, por meio do Plano de Gestão da Reserva, 

relatórios anuais das atividades realizadas pela FAZ. O segundo momento foi a observação e 

entrevista in loco. Assim, a imersão é uma técnica que pode ser realizada simultaneamente a 

outras técnicas existentes. 

Na imersão preliminar se fez uso do método de observação de determinados grupos 

de pessoas que executavam atividades conjuntamente, buscando priorizar a qualidade e não a 

quantidade da amostra, com o propósito de entender as opiniões e atitudes, a respeito do objeto 

que se tenta compreender, ou seja, os relacionamentos e a estrutura social existentes em cada 

comunidade, o que ajudou a encontrar respostas para o problema e compreender o cenário 

pesquisado. Utilizou-se a técnica para coleta de dados, denominada como sombra 

(VIANNA et al., 2012), que corresponde a observação, na qual se fez o acompanhamento dos 

atores por um período de tempo para entender as interações existentes no local, como forma de 

identificar os tipos de capital social e compreender o funcionamento do sistema. Segundo 

Vianna et al. (2012), enquanto estiver exercendo o papel de “sombra”, o pesquisador não deve 

interferir na ação do usuário, apenas observá-lo para registrar suas reflexões em um caderno, 

fotografar e/ou filmar discretamente o processo. E, assim, foi realizado este procedimento por 

meio de anotações e, quando permitido pelos atores das comunidades, realizou-se registro 

fotográfico e filmagem. 

O método da observação permitiu capturar a realidade de um contexto social e cultural 

de um determinado grupo social. Aliado a ele, também estiveram outras técnicas de coleta de 

dados, a seguir apresentadas. Este método contribui para a verificação de certos aspectos de um 

contexto ou objeto, no relato e apresentação de uma situação (KLEIN et al., 2015). 

Portanto, pode-se dizer que a imersão preliminar teve como objetivo entender a 
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situação problema e, quando necessário, foi realizado o seu reenquadramento (mapeamento dos 

dados e visão de novas perspectivas), como, por exemplo, quando se chegou às comunidades e 

se observou que o tempo para entrevistas era curto ou, mesmo quando existia um grupo reunido, 

buscou-se realizar entrevistas coletivas. Esta fase, segundo Vianna et al. (2012), utilizou-se da 

pesquisa exploratória em campo para ouvir sobre o tema, de forma a criar um entendimento 

inicial dos perfis e ambientes envolvidos no contexto, visando encontrar informações existentes 

sobre o objeto de estudo, a partir das quais se estabeleceu a definição dos perfis principais que 

foram investigados na pesquisa em profundidade.  

A imersão em profundidade se destina a identificar as necessidades dos atores 

envolvidos no estudo, reconhecer extremos e estruturar os padrões, por meio de entrevistas, ou 

seja, “consiste em um mergulho a fundo no contexto de vida dos atores e do assunto trabalhado” 

(VIANNA et al., 2012), buscando levantar informações de quatro tipos: 1. O que as pessoas 

falam? 2. Como agem? 3. O que pensam? 4. Como se sentem?  

Para tal, buscou-se conhecer as necessidades latentes, as culturas, os contextos, as 

motivações e os desejos das pessoas (TSCHIMMEL, 2012), para entender suas atitudes, 

preferências e apontar as dificuldades que enfrentam (VIANNA et al., 2012). Assim, foi-se 

percebendo o contexto do problema da presente pesquisa e verificando de que forma este 

poderia ser representado e descrito. 

Nesta fase, houve o emprego de entrevistas semiestruturadas, seguindo um protocolo 

pré-determinado com perguntas abertas (Anexo 1), que pôde ser flexibilizado em função das 

conversas, das perguntas adequadas ao vocabulário e de cada contexto local. As perguntas 

foram feitas levando em consideração a linha de pensamento do entrevistado, ou seja, procurou-

se dar continuidade na conversação, de forma que as perguntas passassem a ter um certo sentido 

lógico para o entrevistado. Desta forma, buscou-se expandir o entendimento sobre os 

comportamentos sociais junto às comunidades, por meio de entrevistas aplicadas de forma 

individualizada e em grupo. Neste último caso, funcionava quando os participantes possuíam 

características em comum e falavam sobre o mesmo tema questionado, gerando, inclusive, um 

melhor aproveitamento do tempo (de entrevista) e com proporcionando maior captação de 

informações qualitativas em profundidade, como mapeamento de práticas, crenças, valores, 

como os relacionamentos existentes na comunidade, características da liderança, atividades 

desenvolvidas na comunidade, como no caso de entrevistas com famílias, grupos de atividades 

de costura, pesca e artesanato. As entrevistas permitiram descrever e compreender a lógica 

existente nas relações estabelecidas no interior das comunidades ou em grupo de pessoas. 
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Segundo Vianna et al. (2012), a fase ‘análise e síntese’ tem por objetivo organizar os 

dados coletados de maneira estruturada para que possa indicar os padrões que permitem 

compreender o todo e identificar as oportunidades e os desafios existentes em cada situação 

presenciada. Assim, pode ser realizada em paralelo às demais fases.  

Para Gil (1999), a análise visa organizar e sumarizar os dados de tal maneira que possa 

viabilizar o fornecimento de respostas ao problema proposto para a investigação. E, ainda, por 

meio da interpretação se busca um sentido mais amplo das respostas encontradas, por meio de 

uma ligação com outras informações obtidas anteriormente, uma vez que foram coletados dados 

em documentos por meio da técnica desk. Para o procedimento de análise, as entrevistas foram 

transcritas de forma fidedigna, buscando representar o modo de falar dos entrevistados e 

descrevendo o contexto da situação presenciada, como características da comunidade, do 

ambiente onde foi realizada ou descrever situações presenciadas. 

Para a análise e interpretação dos dados, utilizou-se a base teórica de Martins e Bicudo 

(2005), que recomendam, para estudos de abordagem qualitativa, uma proposta de análise 

contextual. Por meio desta técnica, foi possível elaborar a estrutura analítica-teórica. Para esta 

proposta, 

 

a preocupação se dirige para aquilo que os sujeitos da pesquisa vivenciam como um 

caso concreto do fenômeno investigado. As descrições e os agrupamentos dos 

fenômenos estão diretamente baseados nas descrições dos sujeitos, e os dados são 

tratados como manifestações dos fenômenos estudados (MARTINS; BICUDO, 2005, 

p. 30).  

 

Para que isto ocorra, segundo os autores, a análise é dividida em quatro ocasiões 

distintas: (i) a leitura para ter um entendimento geral das respostas e discursos coletados; (ii) 

efetuar a leitura para encontrar os elementos com significados;(iii) estabelecimento dos temas 

mais relevantes; e (iv) elaboração de uma síntese capaz de integrar as percepções dos elementos 

com significado.  

Para realização da análise foram estipulados passos que deveriam ser seguidos, 

conforme os determinados por Creswell (2010), como demonstra a Figura 10.  

Para realizar a codificação, utilizou-se a técnica Diagrama de Afinidade, onde se 

organizou e agrupou os dados da pesquisa (desk e/ou de campo) com base em afinidade, 

similaridade, dependência ou proximidade. Foram identificados os subsistemas (lazer, 

educação, religião, economia, saúde e instituições) para caracterização da Unidade de 

Conservação e para cada comunidade pesquisada. O diagrama contém as macroáreas que 

delimitam o tema trabalhado, suas subdivisões e interdependências (VIANNA et al., 2012). 



84 
 

 

    Figura 6 - Passos para análise de dados. 

 
   Fonte: elaborado pela autora, a partir de Creswell (2010, p.218). 

Por meio das bases teóricas selecionadas, apresentadas no referencial da presente 

pesquisa, delineou-se o foco das entrevistas e da observação, além de servirem de 

direcionamento para criar as categorias para análise contextual.  

Outra técnica apresentada por Vianna et al. (2012) é denominada Personas, onde são 

identificados arquétipos, personagens ficcionais, concebidos a partir da síntese de 

comportamentos observados,  que representam motivações, desejos, expectativas e 

necessidades, reunindo características significativas de um grupo mais abrangente. Na presente 

pesquisa, elaborou-se uma adaptação para identificação das atividades desenvolvidas e as 

relações existentes nas comunidades, assim, adaptou-se a técnica para conseguir criar cenários 

e tipologias da estrutura social das comunidades pesquisadas. Esta técnica corresponde ao passo 

de “inter-relacionamento entre tema/descrição” da análise da pesquisa, onde foi feito o 

cruzamento dos dados da pesquisa desk com os dados coletados em campo, ocorridos na fase 

de imersão em profundidade, o que permitiu o reconhecimento de padrões existentes e que 

foram explorados nas fases de ideação e prototipação da presente pesquisa. Assim, serviram 

para alinhar informações dos usuários com todas as pessoas envolvidas, portanto, foram úteis 

para a validação de ideias apresentadas nas entrevistas e observações realizadas, quando 

confrontadas com as teorias pré-estabelecidas. 

A ideação também corresponde um passo para análise dos dados. A “interpretação dos 

significados de temas/ descrição” ocorre por meio do que já foi levantando e, de acordo com o 

objetivo proposto, deve-se organizar e sintetizar toda informação recolhida (VIANNA et al., 

2012). Nesta fase, construiu-se quadros com os conteúdos pesquisados, organizando as 

Dados 
brutos

Transcrição 
de entrevistas

Anotações das 
observações

Imagens/ 
fotografias

Organizar e 
preparar os 
dados para 

análise

Leitura 
completa dos 

dados

Codificação dos 
dados: 

temas/descrição

Fazer o inter-
relacionamento 

entre 
tema/descrição

Interpretação 
dos 

significados 
de temas/ 
descrição
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informações para poder criar as representações das comunidades na fase de prototipação. 

Assim, surgiram ideias para representar a estrutura social, por meio de seus subsistemas: saúde, 

economia, educação, religião, lazer e instituições. Posteriormente, por meio da 

representatividade dos relacionamentos existentes dentro das comunidades pesquisadas. 

A prototipação é uma etapa complementar à ideação, usada para estruturação dos dados 

– de acordo com o problema levantado, criando modelos representativos que viabilizem uma 

análise dos dados coletados e auxiliem a validação das ideias geradas (VIANNA et al., 2012). 

Esta proposta ajudou a detalhar e a elaborar a representação visual das informações levantadas 

e se apresenta nos resultados da presente pesquisa para fins de caracterização da diferenciação 

funcional sistema e ambiente e para caracterização dos tipos de relacionamentos existentes na 

RDS-PP e cada comunidade de forma individualizada.  

Para Vianna et al. (2012, p. 122), “o protótipo é a tangibilização de uma ideia, a 

passagem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade – mesmo que simplificada 

– e propiciar validações”, de maneira que permitiu avaliar interativamente e tornou mais 

concretas as concepções levantadas, o que permitiu validar a proposta. Foi utilizado como uma 

forma de representar visualmente os dados coletados na imersão, os quais foram estruturados 

na fase de ideação e divididos por seções, criando-se a representação para: dimensão estrutural 

da RDS-PP, diferenciação sistema-ambiente comunidades e representação da estrutura social 

(com base nas tipologias do capital social) para cada unidade investigada; bem como, foi 

desenvolvida uma proposta.  

Justifica-se o uso do DT, pois este não adota um padrão linear de processo, mas uma 

visão holística de um todo emaranhado, onde cada etapa permeia a outra, ou seja, pode ser 

moldado e configurado para que se adeque à natureza do projeto e do problema em questão. O 

que converge com a proposta de projeto emergente de Creswell (2010).  

Tal proposta permitiu descrever o ambiente e como este influencia os comportamentos 

e escolhas, visando entender quais são as dificuldades e oportunidades para alcançar o 

desenvolvimento sustentável local, a partir do ponto de vista dos atores sociais. Na presente 

pesquisa, foram abordadas questões sobre o universo dos relacionamentos e como estes podem 

proporcionar melhorias locais ou dificultar o desenvolvimento local, com base no referencial 

teórico. 

O Quadro 12 apresenta de forma resumida a adaptação do método de DT para a presente 

pesquisa, como forma de demonstrar a sua operacionalização com base nos objetivos pré-

estabelecidos.  
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Quadro 12 - Operacionalização da Pesquisa. 
F

a
se

 Objetivos da pesquisa  

Procedimento 

 

Técnica DT 

 

Descrição 

E
x

p
lo

ra
tó

ri
a

  

Caracterizar a Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável estudada. 

Pesquisa de dados 

secundários.  

 

 

Pesquisa Desk Foi realizada a pesquisa 

documental (leis, regulamentos, 

Plano de gestão, relatórios etc.), 

para melhor visualização da 

estrutura social da RDS-PP e, 

posterior, confronto com os 

dados encontrados em campo 

para fins da caracterização da 

RDS-PP. 

E
x

p
lo

ra
tó

ri
a

  

Representar o sistema 

social de cada comunidade 

analisada, diferenciando-a 

do seu ambiente, baseado 

na diferenciação sistema-

ambiente de Luhmann 

(1977). 

Observação não- 

participante (análise da 

situação para definição 

dos perfis, atores, 

ambientes e observação 

direta). Uso de 

entrevistas 

semiestruturadas. 
Levantamento de dados 

primários. 
 

Sombra A pesquisadora acompanhou a 

vivência das experiências dos 

atores pesquisados, 

identificando os tipos de 

artefatos e atores envolvidos, 

quais as emoções, expectativas 

e hábitos, todos registrados no 

diário de campo. 

E
x

p
lo

ra
tó

ri
a

 

Caracterizar as relações de 

capital social existentes em 

cada comunidade, baseado 

nos capitais sociais 

bonding, bridging e 

linking. 

Mapa de 

Empatia 

 

 

Buscando as histórias reais e 

discursos emocionais para 

facilitar o entendimento do 

contexto, como forma de 

identificar os perfis extremos e 

os padrões de ciclo de vida. A 

história por trás de algumas 

experiências. O objetivo é 

conseguir uma síntese das 

informações dos atores locais, o 

que eles dizem, pensam, fazem 

e sentem, para criar “pontos de 

vistas” e gerar insights que 

ajudam a entender problemas e 

necessidades das pessoas e, 

assim, “repensar” e redesenhar 

problemas.  

 

D
es

cr
it

iv
a

  

 Análise contextual  Diagrama 

de 

afinidades 

Organização dos dados com 

base nas proximidades de 

padrões, de forma que se possa 

estruturar os dados para a 

descrição dos resultados e para 

representação visual. A análise 

foi realizada com base na 

estrutura proposta na Figura 7. 

D
es

cr
it

iv
a

 

 Cruzamento dos dados 

obtidos a partir das 

entrevistas e observação 

com os dados 

secundários para 

identificar ideias 

principais. 

Técnica 

Personas 

 

Por meio da técnica personas, 

elaborou-se as representações 

visuais para análise dos dados 

coletados na fase de imersão, 

criando-se: dimensão estrutural 

da RDS-PP, diferenciação 

sistema-ambiente e 

representação da estrutura 

social (com base nas tipologias 

do capital social) para cada 

unidade investigada, que são 
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Fonte: elaborado pela autora (2019).  

 

Por todo contexto apresentado, não foi preciso esperar o término de uma fase para 

iniciar a outra. O que tornou-se necessário para a presente proposição, devido à diversidade 

existente de comunidades pesquisadas, que permitiu escolher os diferentes caminhos oferecidos 

pelo ambiente da pesquisa para compreender o funcionamento do sistema social no contexto de 

diferenciação sistema/ ambiente (LUHMANN, 1977) e possibilitou a identificação dos 

atributos e efeitos percebidos das diferentes formas de capital social, como forma de perceber 

os padrões estabelecidos para a tomada de decisões dos atores locais no âmbito de 

desenvolvimento sustentável local. Por fim, a proposta aqui estabelecida permitiu o uso de 

ferramentas, possibilitando a caracterização das comunidades a partir da concepção dos 

indivíduos entrevistados, embasadas nas lentes teóricas estabelecidas para a presente pesquisa. 

Por meio delas foi possível estruturar os tipos de capital social identificados nas comunidades 

e propor formas para transpor as barreiras existentes a partir de sugestões de alternativas viáveis 

para o desenvolvimento sustentável local. 

3.4 Estrutura analítica-teórica 

Primeiramente, para compreender o motivo pelo qual foram selecionadas as teorias 

abordadas nos tópicos da fundamentação teórica, toma-se como base o fato de o estudo se 

desenvolver em comunidades localizadas dentro de uma Unidade de Conservação (UC), mais 

especificamente, comunidades em uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, distante de 

centros urbanos, cujo acesso ocorre, geralmente, por via fluvial.  

Para a presente pesquisa, inicialmente, buscou-se compreender o funcionamento da 

comunidade como um sistema social, no seu contexto (ambiente ou reserva), atentando-se para 

acompanhadas da descrição do 

contexto das situações 

analisadas. 

F
a

se
  

Objetivos da pesquisa 

 

Procedimento 

 

Técnica DT 

 

Descrição 

D
es

cr
it

iv
a

 

Propor um esquema 

bottom-up, para ser usado 

complementarmente ao 

tradicional processo top 

down, baseados nas 

discussões e em 

mecanismos de CBA. 

Representação visual dos 

dados padronizados 

(codificados). 

 

Codificação 

dos dados- 

tema/ 

descrição. 

 

Buscou-se gerar ideias, através 

das informações coletadas, 

gerando insights para ajudar a 

entender os problemas e as 

necessidades identificadas e, 

assim, “repensar”, redesenhar 

os problemas utilizando como 

foco a proposta de bottom-up 

como mecanismo de CBA. 
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as relações destas dentro deste contexto; posteriormente, buscou-se compreender as relações 

internas e externas das comunidades com base no capital social; e, finalmente, relacionou-se a 

análise sob uma perspectiva de estratégias top-down e bottom-up, a partir de um panorama de 

Community Based-Adaptation (CBA). Nas comunidades, desenvolvem-se atividades 

agroextrativistas, pesca, artesanato, visando à sobrevivência e à busca por melhoria de 

qualidade de vida. É importante esclarecer que a análise aborda os aspectos do sistema social e 

o foco é direcionado para o capital social. 

Por fim, a diferenciação funcional sistema-ambiente permite que a CBA busque por 

processos de desenvolvimento comunitário. Os aspectos relacionados à diferenciação social 

facilitam as ações dos indivíduos dentro do sistema e permitem demonstrar a congruência das 

abordagens aqui selecionadas para análise, a Teoria de Sistema Social (por meio da 

diferenciação social: sistema x ambiente) e o capital social, como forma de identificar os 

relacionamentos que mobilizam as ações dentro das comunidades. Estas duas abordagens 

integram-se às demais: CBA e processos top-down e bottom-up para tomada de decisão. 

 

3.4.1 Convergência das abordagens expressas em dimensão, categorias, variáveis e fatores de 

análise  

A estrutura analítica é composta por três fases, conforme mostrada na Figura 7, visando 

identificar os elementos que possibilitam uma comunidade, localizada em uma Unidade de 

Conservação, no caso específico da presente pesquisa, na Amazônia, busque estratégias bottom-

up e top-down, direcionadas ao contexto de adaptação para o desenvolvimento comunitário. 

A estrutura permite compreender as relações e o funcionamento de uma comunidade, 

bem como entender os processos de tomada de decisões em nível local e institucional, que são 

capazes de direcionar as ações para atingir um objetivo comum. Considerando a dinâmica 

existente dentro do megabioma amazônico, não se pode negar a existência de competição entre 

as partes e a equifinalidade das condições existentes. 
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      Figura 7 - Framework teórico para análise multidimensional. 

 
  Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

1ª Fase – Análise da Comunidade 

Utiliza-se uma visão sistêmica por meio da abordagem de sistema social de Luhmann 

(1977) e operações seletivas que podem ser esclarecidas de uma melhor forma com os processos 

de mudança estrutural de Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010). Desta forma, considera-se uma 

abordagem determinante para a presente pesquisa, por proporcionar uma diferenciação do 

sistema dentro de uma Unidade de Conservação.  

A abordagem de sistema social de Luhmann (1977) embasa a análise da interação entre 

sistemas sociais (organizações ou sistemas de funções) e sistemas psíquicos (indivíduos) na 

produção de mudança e de inovação, o que possibilitará relacionar as estruturas do sistema 

social (incluindo formas de diferenciação) e os seus processos com o seu ambiente, 

representados na Figura 8. Assim, analisar os parâmetros de diferenciação para compreender o 

grau de diferenciação e complexidades visam entender a evolução social do local.  
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Figura 8 - Diferenciação Funcional. 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base na abordagem de diferenciação funcional e operações seletivas de 

Luhmann (1977) e processos de Montagem e Desmontagem de Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010). 

O processo de diferenciação do sistema (Luhmann, 1977) possui a função de intensificar 

a seletividade, como forma de ampliar e reduzir a complexidade dos ambientes externos e 

internos, denominado de operação seletiva, que ocorre por meio de reflexão, função e 

desempenho. Ou seja, cada comunidade possui um sistema específico, o que lhe permite 

selecionar o que faz parte do sistema e o que fica fora do sistema como ambiente. Este processo 

permite que a comunidade seja vista como um conjunto de subsistemas, os quais, na presente 

pesquisa, são representados por saúde, economia, educação, religião, lazer e instituições, como 

condição para o desenvolvimento de outros sistemas sociais. Ou seja, os sistemas encontram 

estrutura suficiente para suportar limites e estruturas de maior seletividade. 

Assim, os subsistemas gerados da RDS-PP, em cada comunidade, trabalham com 

códigos próprios, como forma de beneficiar o sistema global a partir de sua própria perspectiva 

(abertura cognitiva). Uma vez que se passa a considerar todas as funções necessárias para sua 

formação, portanto, estas devem ser preenchidas e interdependentes. Esta é a forma de 

combinação adotada para a presente pesquisa. Assim, o objetivo desta abordagem é identificar 

os facilitadores e dificultadores, como mecanismo das estruturas sociais, que influenciam e 

diferenciam as decisões estratégicas e operacionais em busca de futuros tangíveis, ou seja, 

identificar os eventos selecionados pelas comunidades para fazer parte do sistema social e quais 
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são as relações existentes em seu ambiente, por meio dos processos de montagem – para  

selecionar o que pertence ao sistema, e desmontagem – para  o que fica no ambiente (DUEK; 

BRODJONEGORO; RUSLI, 2010). Esta abordagem permite que se faça análise da diversidade 

de cenários existentes na região amazônica. Por conseguinte, buscou-se criar uma análise das 

estruturas sociais mais alinhadas com a complexidade de um sistema, como é o caso de uma 

Unidade de Conservação. 

Como os sistemas sociais são sistemas com propósito (sistemas propositais), segundo 

Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), eles também possuem a capacidade de aprender e, para 

isso, selecionam objetivos e os meios para persegui-los. Ao mesmo tempo, conseguem mudá-

los, se assim for preciso, já que a aprendizagem pode resultar de situações inesperadas para o 

sistema. Em casos assim, as estruturas emergentes não são apenas um resultado, mas também 

podem influenciar os acontecimentos futuros, tornando a evolução qualitativamente em 

diferentes sistemas possível, daí a importância de analisar as operações seletivas de 

diferenciação (LUHMANN, 1977). Sistemas propositais são, portanto, baseados em 

aprendizado e adaptação contínua. 

Os sistemas sociais podem ser considerados como mecanismos-chave capazes de 

aproveitar a memória social em momentos críticos e aprimorar o fluxo de informações e a 

colaboração, sendo que as ações podem ocorrer em níveis individual, familiar, comunitário e 

governamental, que desempenham papéis significativos, como parte da memória social, na 

mobilização da rede social para lidar com mudanças e eventos inesperados, bem como para 

reorganizar-se. Nos níveis de subsistemas é que ocorre o processo para diferenciar e reintegrar 

a função, o desempenho e a reflexão, para que se possa identificar de que forma os Governos, 

as instituições e as relações sociais podem possibilitar a diferenciação social. Sendo esta 

diferenciação que vai permitir a adaptação da comunidade (CBA), por meio da evolução social, 

ou seja, permite estabelecer as estratégias de decisão para alcançar o desenvolvimento 

comunitário. 

No processo de diferenciação do sistema (LUHMANN, 1977) é possível identificar os 

impulsionadores dos processos de montagem e desmontagem (DUEK; BRODJONEGORO; 

RUSLI, 2010). Então, a montagem é o processo no qual vários elementos se unem para formar 

um todo – sistema ou subsistema. E a desmontagem é o processo de desagregação do todo em 

elementos ou partes do subsistema. Assim, nesta fase, identificam-se as escolhas feitas pelas 

comunidades dos eventos que passam a fazer parte do sistema e as relações existentes e demais 

estruturas que passam a fazer parte do ambiente. 
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2ª Fase – Análise do capital social 

Na segunda fase, procura-se entender o papel do capital social nas comunidades 

analisadas. O CS pode oferecer uma forma de interpretar a operação de interação. As ações 

podem ocorrer em níveis individual, familiar, comunitário, institucional e externo à 

comunidade. Ressalta-se os papéis significativos que desempenham, como parte da memória 

social, na mobilização da rede social para lidar com mudanças e eventos inesperados e para 

reorganização do sistema. Essa é a diferenciação que vai permitir que a comunidade possa se 

adaptar, por meio da evolução social, e, consequentemente, buscar o desenvolvimento 

comunitário.  

A figura 9 apresenta a representação das dimensões do capital social (cognitiva, 

relacional e estrutural) que montam a estrutura de discussão para análise do capital social dentro 

das comunidades e em sua possível relação com o exterior da comunidade. A dimensão 

cognitiva apresenta os significados compartilhados entre atores; a relacional retrata os canais 

de informações que fortalecem as relações; e a estrutural representa o fluxo de informações 

existentes nas relações sociais (NAHAPIET; GOSHAL, 1998).  

Figura 9 - Dimensões de análise do Capital Social (CS) Estrutural, Relacional e Cognitiva. 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base em Nahapiet e Goshal (1998). 
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Na dimensão cognitiva, representa-se o indivíduo interpretando as suas relações. 

Assim, na base da pirâmide, figura suas relações mais próximas, ou seja, as relações mais 

estreitas, de cunho afetivo, podendo ser associado ao CS Bonding. Na parte central da pirâmide, 

estão contempladas as relações existentes com pessoas diferentes de seu sistema (comunidade), 

que permitem ou não alcançar recursos ou mesmo possibilitam realizar uma ação coletiva, 

podendo representar o CS Bridging. Na parte superior, o indivíduo concebe a interpretação de 

suas relações com indivíduos ou instituições externas, de poder ou influência, que lhe permite 

acessar recursos ou serviços não disponíveis em relações mais próximas, podendo ser 

representado pelo CS Linking. Desta forma, a dimensão cognitiva ocorre por meio das posturas, 

comportamentos, valores e crenças compartilhadas que direcionam as pessoas à ação.  

A dimensão relacional apresenta-se na lateral direita da pirâmide, como se fosse a 

ampliação das estruturas internas da pirâmide, para demonstrar a forma como os recursos são 

gerados e alavancados a partir dos relacionamentos. Nesta dimensão, ocorrem interações que 

possibilitam a troca de informações, experiências e conhecimento, que permitem criar normas, 

obrigações, regras, procedimentos e expectativas. 

A dimensão estrutural é onde permite-se visualizar os padrões de conexão e 

hierarquia; engloba a organização e configuração das redes, por meio das funções dos 

relacionamentos (bonding, bridging e linking), que permite estabelecer o fluxo das informações 

para tomada de decisão e, assim, alcançar as ações coletivas ou o objetivo.  

Quadro 13 - Dimensões de análise do Capital Social. 

Dimensão de análise Variável de análise Característica 

Estrutural Padrão de conexões Papéis da unidade individual ou 

social; posição ocupada. Conectividade e hierarquia. 

Padrão de conexão entre unidade 

individual ou social de determinada 

rede, com a qual mantém contato e 

como ocorre este contato.  

Função das conexões Força das relações; 

Fluxo das informações; 

Decisões a partir das funções.  Bonding, Bridging e Linking. 

Cognitiva Variável de análise Característica 

Refere-se às interpretações que são 

compartilhadas, bem como sistemas de 

significado entre a unidade individual ou 

social.  

Significados compartilhados 

que orientam as decisões e 

comportamentos. 

Linguagem; códigos 

compartilhados; identificação; 

narrativas compartilhadas (ideias, 

informações, conhecimento); 

valores; atitudes; crenças. 

Relacional Variável de análise Característica 

O tipo de relação que uma unidade 

individual ou social (ator ou 

comunidade) desenvolve ao longo do 

tempo, focando o conteúdo e as 

características dos relacionamentos e os 

resultados gerados.  

Ativos criados e 

desenvolvidos por 

relacionamentos a partir de 

canais de informações entre os 

níveis relacionais.  

Confiança e reciprocidade; 

normas e sanções; obrigações e 

expectativas; troca de 

informações. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Nahapieth e Goshal (1998), Ebi e Semenza (2008) e Ansari, Kamal e 

Gregg (2012). 
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Para fins de análise das dimensões, apresenta-se, no Quadro 13, o contexto a ser 

considerado em termos de variáveis e suas características. 

Após a análise das dimensões, com base na compreensão do funcionamento da estrutura 

social, explora-se a combinação de diferentes tipos de capital social: bonding, bridging e linking 

(SZRETER; WOOLCOCK, 2004; HAWKINS; MAURER, 2010; BABAEI; AHMAD; GILL, 

2012), que pode variar ao longo do tempo, à medida que as necessidades e prioridades evoluem, 

ou quando o próprio macroambiente muda, o que permite construir o capital social de maneira 

a facilitar o empowerment  (BABEI; AHMAD; GILL, 2012) e fortalecer a agência (NEWMAN; 

DALE, 2005). 

A análise visa compreender como ocorrem as relações dentro das comunidades e entre 

as comunidades, além da relação com as instituições externas e de que forma estas influenciam 

na tomada de decisão.  

Quadro 14 - Categorias de análise do Capital Social (CS) Bonding (Bo), Bridging (Br) e 

Linking (L). 

CS Categoria de análise Definição Autor de referência 

B
o

n
d

in
g

 (
B

o
) 

  

 

Associação 

Interações entre atores que impulsionam ações 

direcionadas para alcance de objetivos. 

Nahapiet e Ghoshal 

(1998); Onyx e 

Leonard (2010); 

Dale e Newman 

(2008). 

Participação Participação formal e informal em ações coletivas. Onyx e Leonard 

(2010); Szreter e 

Woolcock (2004). 

 

Confiança 

Confiança é representada por transferências de 

informações ou recursos, de acordo com o nível de 

conforto e reciprocidade positiva nas relações 

interpessoais. 

Pelling e High 

(2005); Onyx e 

Leonard (2010). 

 

Valores 

compartilhados 

Propósito comum para concentrar os esforços de 

renovação, para conduzir relacionamentos 

colaborativos sustentados, para estabelecer metas, 

para direcionar acordos e aprendizado sobre como 

atingir objetivos. 

Onyx e Leonard 

(2010). 

 

 

Agência 

Capacidade geradora para mobilizar a comunidade 

para ação por meio de resiliência, capacidade de agir 

e a capacidade de aprender, de forma que possam 

fazer escolhas para responder e identificar soluções 

para resolver problemas e barreiras. 

Newman e Dale 

(2005; 2007). 

B
ri

d
g

in
g

 (
B

r)
 

 

Capacidade para 

comandar 

Capacidade de orientar diversas redes sociais, 

profissionais e de informação para usufruir de 

conhecimentos, ideias e recursos externos. 

Onyx e Leonard 

(2010). 

 

Engajamento ativo 

O papel de buscar por soluções para comunidade, 

envolve o apoio (técnico, político e financeiro), 

acesso a recursos (intelectuais, técnicos e materiais 

disponíveis). 

Onyx e Leonard 

(2010). 

 

 

Processo Interativo 

Processo que permite a ação conjunta aos demais 

tipos de capital (como o capital humano e financeiro) 

para alavancar o desenvolvimento local, por meio de 

conexões entre linhas geográficas, sociais, culturais 

e econômicas proporcionando acesso a recursos. 

Onyx e Leonard 

(2010); Pelling e 

High (2005); 

Hawkins e Maurer, 

2010). 
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L
in

k
in

g
 

(L
) 

Capacidade de 

interagir com níveis 

essenciais de poder 

Conseguir se relacionar entre grupos e pessoas em 

posições de autoridade ou influência (como 

representantes de instituições responsáveis pela 

prestação de serviços primordiais) para desenvolver 

e expor projetos. 

Szreter e Woolcock 

(2004); Hawkins e 

Maurer (2010); 

Babei, Ahmad Egill 

(2012). 

Fonte: elaborado pela autora (2019). 

Na presente pesquisa, o CS bonding se refere aos relacionamentos entre membros de 

uma rede mais homogênea de situação, pensamentos e decisões. O CS bridging se refere aos 

relacionamentos entre pessoas que têm diferentes ponto de vista, de idade, status 

socioeconômico, raça ou etnicidade e educação. Já o CS linking, trata da construção de 

relacionamentos entre indivíduos e instituições externas (que proporcionam acesso a serviços 

ou recursos diversos), que gera um poder relativo entre esses relacionamentos. No Quadro 14, 

apresenta-se as categorias de análise dos tipos de capital social. 

3ª Fase - Análise dos processos decisórios e fatores para desenvolvimento de CBA 

Nessa fase, utiliza-se a proposta para abordagem de CBA (DODMAN; MITLIN, 2013; 

FORSYTH, 2013; EBI; SEMENZA, 2008). A Figura 10, acompanhada do Quadro 15, permite 

analisar as comunidades locais a partir de suas habilidades, experiências, conhecimentos e 

redes, como forma de empreender capacidades adaptativas em atividades localmente 

apropriadas para aumentar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade de uma série de fatores 

estressores. Verificar a presença destes elementos dentro da “comunidade” oportuniza a análise 

dos processos efetivos de tomada de decisão, o que pode ser denominado como participação 

ativa, que são os elementos capazes de fornecer acesso a recursos e redes de apoio necessários 

para que indivíduos e grupos prevaleçam em condições de instabilidade. A capacidade de 

transformar capital social em ação pode ser descrita como uma agência do grupo (NEWMAN; 

DALE, 2007). E, para tanto, é preciso checar o engajamento, mecanismo que facilita as 

conexões e redes e o envolvimento com diferentes grupos. O processo de engajamento, quando 

existente no grupo, pode direcionar ao empowerment, que é a capacidade de: aumentar os 

recursos; lidar com estruturas e práticas de poder; fazer escolhas intencionais; transformar 

escolhas em ações para alcançar os objetivos.  
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Figura 10 - Proposta para abordagem de CBA. 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

 

 

Quadro 15 - Quadro explicativo das categorias de análise de CBA. 

Categoria Definição Autor (es) 

Participação 

ativa 

São os elementos capazes de fornecer acesso a recursos e redes de 

apoio necessários para que indivíduos e grupos prevaleçam em 

condições instáveis, oportunizando a análise dos processos efetivos de 

tomada de decisão. 

Newman e Dale 

(2007). 

Engajamento Processo onde indivíduos, comunidades e Governo passam a trabalhar 

juntos para contribuir de forma potencial com a comunidade, 

permitindo melhorar os componentes do capital social para lidar com 

estressores locais.  

Ebi e Semenza 

(2008). 

Empowerment Transferência de poder mais explícita para as comunidades, por meio 

de um processo social capaz de aumentar os recursos e as capacidades 

dos indivíduos ou de grupos, de forma que possam fazer escolhas 

intencionais e transformar estas escolhas em ações e resultados 

desejados. 

Dodman e Mitlin 

(2013); Babaei, 

Ahmad e Gill 

(2012). 

Capacidade 

adaptativa 

Capacidade das comunidades em minimizar efeitos adversos e 

aproveitar oportunidades para reduzir fatores estressores locais 

(fatores geográficos, demográficos, sociais, econômicos, de 

infraestrutura e outros). 

Ebi e Semenza 

(2008); Pelling e 

High (2005). 

Fonte: Elaborado pela autora (2019).  
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Dessa forma, a proposta para CBA pretende analisar as oportunidades de melhorias para 

o desenvolvimento da comunidade e identificar os fatores estressores locais, uma vez que 

considera as limitações existentes nas ações comunitárias, tais como: recursos financeiros, 

infraestrutura ou gestão. Sua ação possibilita apresentar alternativas que aumentem a 

capacidade inerente de adaptação das comunidades e permite que estas capacidades possam ser 

melhoradas e fortalecidas. Ademais, os processos de interação ocorridos dentro da comunidade 

podem sofrer influência de capital social (bonding, bridging e/ou linking), que podem provocar 

mudança estrutural no sistema.  

Babaei, Ahmad e Gill (2012) consideram empowerment um conceito multidimensional, 

pois ocorre em vários níveis (indivíduo, grupo e comunidade) e pode ser visto como um 

processo social capaz de aumentar os recursos e as capacidades de indivíduos ou de grupos de 

forma que possam fazer escolhas intencionais e transformar estas escolhas em ações e 

resultados desejados.  

Nessa fase, busca-se analisar quais as “ações” ou “forças” (endógenas ou exógenas) 

combinadas aos processos bottom-up ou top-down para tomada de decisão e / ou com base nas 

interações realizadas a partir do capital social– bonding, bridging e linking, que provocam a 

mudança estrutural. E, assim, compreender o funcionamento do sistema social e tornar possível 

apresentar a proposta de um esquema bottom-up, para ser usado complementarmente ao 

tradicional processo top-down, baseado nas discussões anteriores e em mecanismos de 

Community-Based-Adaptation (CBA). 

Os grupos locais de desenvolvimento comunitário podem desfrutar de uma vantagem a 

longo prazo se tiverem uma diversidade de membros com capitais diversos capazes de abordar 

uma variedade de questões sociais e ambientais sem precisar criar continuamente grupos de 

resposta específicos. Desta maneira, as questões de desenvolvimento possuem natureza 

multiescalar e evolutiva e exigem que grupos comunitários, envolvidos com tais questões, 

sejam diversificados, resilientes e flexíveis, ou seja, precisam construir um grande número de 

laços bridging para buscar recursos externos e limitar o potencial de laços bonding que impõem 

normas restritivas ao grupo, como interagir com grupos externos (NEWMAN; DALE, 2007).   
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4 RESULTADOS  

O referido capítulo apresenta os achados da pesquisa, divididos em: (4.1) 

caracterização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP), que é 

uma das 16 Unidades de Conservação do Estado do Amazonas, apresentando os dados de uma 

forma generalizada, por meio da descrição de seu funcionamento e de suas características; (4.2) 

apresenta-se a caracterização de cada comunidade, individualmente, com base na diferenciação 

sistema e ambiente de Luhmann (1977); (4.3) expõe-se as particularidades do capital social sob 

a perspectiva das dimensões dentro da RDS-PP e a apresentação das tipologias Bonding, 

Bridging e Linking em cada comunidade, incluindo a identificação de seus aspectos positivos e 

negativos; (4.4) com base nas características identificadas de capital social, inicia-se uma 

discussão por meio da inter-relação com a abordagem de Community Based – Adaptation 

(CBA), no contexto de  desenvolvimento participativo para análise das comunidades locais a 

partir de suas habilidades, experiências, conhecimentos e redes; e , por fim, apontam-se os 

aspectos relacionados às formas de decisão dentro da RDS-PP, considerando os processos top-

down e bottom-up (DUEK; BRODJONEGORO; RUSLI, 2010).  

4.1 Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus (RDS-PP) 

O nome Piagaçu- Purus foi escolhido pelo grupo que participou da criação da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável. A palavra PIAGAÇU tem sua origem etimológica do tupi-

guarani e procede da união do radical PIA que significa coração, entranhas; e WA’SU que 

significa grande, imenso, formando a composição PIAGAÇU-PURUS - o grande coração do 

Purus (PGRDS-PP, 2018). 

O processo para criação da reserva foi iniciado a partir da promulgação da Lei n.º 

9.985, de 18 de julho de 2000, que implementou Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), incluindo a categoria de “Uso Sustentável”, em meados de outubro daquele mesmo 

ano.  

A RDS-PP foi estabelecida pelo Decreto Estadual n.º 23.723, de 08 de setembro de 

2003, tendo em sua proposta a incorporação da Área de Proteção Ambiental (APA) do “Lago 

Ayapuá”, do Médio Purus (criado pelo art. 2º, alínea “d”, do Decreto Estadual n.º 12.836, de 

09.03.90) e ligado à Reserva Biológica Abufari, que fica localizada entre as bacias dos rios 

Purus e do médio Solimões. A proposta de criação foi fundamentada nos estudos do Instituto 

de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e por pesquisadores do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA/MCT), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 
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(IDSM/MCT), Sociedade Civil Mamirauá (SCM), Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (INPA – Smithsonian), com 

apoio do Department For International Development (DFID/UK), Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e Wildlife Conservation Society (WCS), conforme consta em 

seu plano de gestão.  

Em 2007 foi sancionada a Lei complementar n.º 53, de 5 de junho de 2007, que 

instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) no Amazonas, estabelecendo 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação Estaduais 

(UCE), o qual classifica infrações e estabelece penalidades, bem como, estabelece os valores 

das multas e confere maior agilidade aos processos de aplicação e execução destas. 

Inicialmente, a gestão das UCE ficava sob a responsabilidade do IPAAM e, a partir de 2008, o 

Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) passou a ser o responsável pelo 

gerenciamento. 

4.1.1 Localização  

A RDS-PP fica localizada na região central do Estado do Amazonas, cujas 

coordenadas geográficas estão dispostas no artigo segundo do Decreto Estadual n.º 

23.723/2003, em uma área que abrange parte dos municípios de Anori, Beruri e Tapauá, às 

margens do rio Purus, e parte do município de Coari, localizado às margens do Rio Solimões, 

com aproximadamente 1.008.167 ha. (um milhão, oito mil, cento e sessenta e sete hectares). A 

Figura 11 ilustra sua área geográfica.  

O objetivo básico da RDS-PP é preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as 

condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de 

vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, 

conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvidos 

por estas populações. 

Os estudos para reconhecimento da área para implantação da RDS-PP iniciaram em 

junho de 2001, quando foi realizada a primeira consulta aos moradores do baixo rio Purus para 

criação da UC, mas, somente em 2002 foi possível entregar uma primeira versão da proposta 

ao IPAAM, órgão, naquela época, responsável pela gestão das UC do estado, que entregou a 

versão final ao Governo em março de 2003.  

O Governo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
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Sustentável – SDS, enviou para consulta pública a proposta de criação da RDS-PP, em abril de 

2003, e em setembro daquele mesmo ano foi promulgada a sua criação pelo Decreto Estadual 

n.º 23.723, de 08 de setembro de 2003, o qual estabeleceu em seu artigo segundo a possibilidade 

de ajustes dos limites da reserva, em caso de criação de novas terras indígenas na região, devido 

à existência de indígenas no interior da reserva e a existência de processos de demarcação de 

Terras Indígenas (TI), pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Fato que se concretizou com 

o reconhecimento por parte da FUNAI da terra indígena – TI Itixi-Mitari, localizada na região 

central da reserva, habitada por povos Aripuanã, e a TI Terra Vermelha, habitada pelos povos 

mura, que ficam no entorno do lago Ayapuá.  

O reconhecimento de terras indígenas reduziu os limites da RDS-PP, que abrange parte 

dos municípios de Beruri (27,8%), Anori (39,7%), Tapauá (30,7%) e Coari (1,75%), e possui, 

atualmente, uma área de 834.245 hectares (Figura 11), composta por ecossistemas alagados de 

várzea e terra firme. 

Figura 11 - Localização geográfica da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Piagaçu-Purus. 

 

Fonte: Plano de Gestão da RDS-PP (2010, p.17).  

A RDS-PP foi subdividida em sete setores: Ayapuá, Caua – Cuiuanã, Itapuru, Jari – 

Arumã, Paraná do Jari, Supiá Três Bocas e Uauaçu, conforme Plano de Gestão de RDS-PP (ver 



101 
 

Figura 12). Esta ação se fez necessária devido à grande diversidade ambiental existente na 

reserva, obedecendo aos critérios de fitofisionomia, hidrografia, áreas tradicionais de uso dos  

recursos e as rotas de acesso. 

    Figura 12- Mapa da RDS- PP dividido por setores. 

 
Fonte: Plano de Gestão da RDS-PP (2010, p.17).  

 

O mapa foi desenvolvido por técnicos do Instituto Piagaçu (IPI), órgão, à época cogestor 

da reserva, com a participação do órgão gestor, o Departamento de Mudanças Climáticas e 

Gestão de Unidades de Conservação (DEMUC), da Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas 

(SEMA), além da participação das comunidades da Reserva por meio de suas lideranças, como 

forma de construir o zoneamento e estabelecer as regras para o manejo dos recursos na área da 

reserva (PGRDS-PP, 2018).   

4.1.2 Regras de funcionamento da RDS-PP 

A gestão da RDS-PP é constituída por um Conselho Deliberativo, criado pela 

Portaria/SDS/ n.º 177/2009 e publicada no Diário Oficial do Estado – DOE, em 27 de outubro 

de 2009. A presidência é exercida pelo órgão responsável por sua administração e composta 

por 11 representantes de órgãos públicos, cinco organizações da sociedade civil e 17 

representantes comunitários das populações tradicionais residentes na área. As representações 

comunitárias estão relacionadas no Quadro 16, conforme consta no Plano de Gestão da Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável (2010).  
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Quadro 16 - Representação Comunitária no Conselho Gestor da RDS Piagaçu-Purus. 

 

n

º Setor  Comunidades representadas 

1 Jari - Arumã 

Monte das Oliveiras; Nova Esperança; Mari II; Santo Antônio; Santa Luzia; São 

João Batista. 

2 Jari- Arumã 2 São Lázaro; Nossa Senhora de Nazaré; Santa Rita; Nova Morada. 

3 Paraná do Jari 

Frangulhão; Tuiué; São Pedro de Tapira; Novo Juruti; São Raimundo (Aimim); 

Linda Conceição. 

4 Paraná do Macaco São Pedro;Paraná do Macaco; São Sebastião e Marrecão. 

5 Itapuru Itapuru- AMEPP. 

6 Caua- Cuiuanã Cauá e Cuiuanã. 

7 

Entorno do setor Cauá 

- Cuiuanã Matias; Vista do IPiranga; Lago do IPiranga; Ubim e Surara. 

8 Paricatuba Carapanã; Jericó e Paricatuba. 

9 Uauaçu Tambaqui; Fortaleza; São João do Uauaçu; Arapapá e Arpoúba. 

1

0 Ayapuá 

Uixi; São Francisco do Bacuri; São João do Bacuri; Pinheiros; Evaristo; Nova 

União e Bom Jesus. 

1

1 Supiá Três Bocas 1 

Guajaratuba (Seringal); Capoeirinha; São João das Três Bocas; São Francisco das 

Três Bocas. 

1

2 Supiá Três Bocas 2 Supiá; Novo Supiá e São José. 

1

3 Supiá Três Bocas 3 Campina; Bico do Arara; Beabá de Cima; Beabá de Baixo. 

1

4 

Piraiaura –Santa 

Rosa Piraiauara e Santa Rosa. 

1

5 

Terra 

Indígena Itixi- 

Mitari 

Terra Vermelha; Guadalupe; Santa Rita; São Francisco; São Lázaro; Terra Nova; 

Vila Nova. 

1

6 

Área requerida - 

Terra Indígena Deus é 

amor Aldeia Deus é Amor; Aldeia São Raimundo e Aldeia Lago do Jenipapo. 

1

7 

Terra indígena Lago 

Ayapuá 

Aldeia Nossa Senhora de Fátima; Aldeia Boca do Franco; Aldeia São Francisco 

da Colônia; Aldeia Maués; Aldeia São Joaquim dos Muras; Aldeia Nova 

Jerusalém. 

Fonte: adaptado do PGRDSPP, 2010, p.324-325. 

As regras de uso da RDS Piagaçu-Purus, segundo zonas de utilização, foram 

estabelecidas de forma participativa com o objetivo de garantir o uso sustentável dos recursos 

naturais na Unidade, para prevenção de condutas predatórias, de acordo com a legislação 

brasileira para Unidades de Conservação, e para tornar legais as regras estabelecidas pelas 

comunidades. As zonas estão divididas em: 

a) Na zona primitiva (ou zona intangível ou zona de preservação), a intervenção 

deve ter um grau de intensidade insignificante ou mínimo. Nesta área as atividades 

devem ser realizadas por grupos pequenos, tais como, pesquisas, monitoramento 

ambiental e proteção, os meios de transporte devem ser de baixo impacto e não podem 

ser construídas instalações; 
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b) Na zona de uso extensivo, o grau de intensidade de intervenção deve ser do tipo 

moderado e com prudência, podendo ser exercidas as atividades do tipo extrativista, 

manejo comunitário de não-madeiráveis, cabanas ou campings, pesquisa, 

monitoramento ambiental, recreação e outras do gênero. 

c) Zona de uso intensivo, com alto grau de intensidade de intervenção, causando 

grande interferência no meio. Zona onde são desenvolvidas atividades de 

infraestrutura para administração, recreação, educação ambiental, pesquisa, manejo 

comunitário de recursos madeiráveis, monitoramento ambiental e atividades de 

produção comercial; são as áreas onde estão localizadas as comunidades; 

d) Zona de uso especial, que possui baixo grau de intensidade de intervenção, é 

estabelecida pela forma de organização e interação das populações tradicionais com o 

meio (por exemplo, indígenas, locais de manejo específico) 

e) Zona de amortecimento, áreas no entorno da unidade de conservação, cuja a 

preocupação está voltada para atividades humanas que comprometem os ecossistemas 

dentro das áreas protegidas, que são regulamentadas por leis federais e estaduais, 

decretos e resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), a saber: 

decreto n.º 99.274, de 06 de junho de 1990; resolução CONAMA n.º 13/1990; 

resolução CONAMA 237/97; lei 9.605/1998, artigo 40; lei 9985/2000 – SNUC; Lei 

57 de 05/06/2007 - SEUC do Estado do Amazonas.  

 

A resolução CONAMA n.º 13/1990 estabelece que o órgão gestor da Unidade, 

juntamente com os órgãos licenciadores e de meio ambiente, devem definir e licenciar as 

atividades que possam afetar a biota num raio de 10 quilômetros da UC. Tal licenciamento só 

será concedido mediante autorização do gestor da UC, a resolução CONAMA 237/97 lista uma 

série de atividades potencialmente impactantes que requerem licenciamento. 

Como o Plano de Gestão da RDS Piagaçu-Purus ainda está em estágio de aprovação, 

os mapas de zoneamento e uso dos recursos, bem como as regras para cada área, estão 

disponibilizados no volume II do PGRDSPP (2018). Cita-se algumas regras gerais 

estabelecidas pelo Plano de Gestão da RDS-PP, como forma de esclarecer o funcionamento da 

reserva, principalmente em relação às obrigações, limites, permissões das atividades atrelados 

às ações das pessoas em relação à preservação da natureza e em relação à boa convivência. 

No que se refere à convivência comunitária, para criação de novos assentamentos ou 

comunidades, precisam ser regulamentados pelo órgão gestor em comum acordo com as 

comunidades vizinhas e a Associação dos Moradores e Entorno da Piagaçu- Purus (AMEPP).  
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Caso estipulado no PGRDS (2010), considera-se comunidade o agrupamento com mais de oito 

famílias, que possua centro social, alunos matriculados ou escola e uma igreja de qualquer 

denominação. Caso não cumpra estes requisitos, é denominado como localidade. 

O uso dos recursos naturais oriundos da reserva só poderá ser executado por residentes 

na reserva e de seu entorno respeitando as normas e regras estabelecidas no Plano de Gestão. 

Para a comercialização de qualquer produto extrativista, é recomendável a realização de um 

estudo prévio e a avaliação da cadeia produtiva que confira a sustentabilidade desta atividade, 

que deverá ser realizada por meio de Cooperativas ou Associações de Moradores, bem como 

ser acompanhada pelo órgão gestor e pelo Conselho Deliberativo da Reserva.  

No caso da coleta de castanha, esta pode ser realizada pelos moradores da RDS-PP nas 

áreas de uso comum do setor e nos castanhais familiares. Todos os castanheiros devem utilizar 

boas práticas de coleta castanha visando à comercialização. Para tanto, a gestão da Unidade e 

parceiros deverão oferecer curso específico.  

 Não é permitido fazer roçado próximo aos castanhais numa distância mínima de cem 

metros, mas é recomendada a limpeza do castanhal. Todos os castanheiros devem respeitar o 

acordo da castanha proposto em sua comunidade. É proibida a retirada de castanha loteada, 

sendo ao infrator aplicada a punição de pagamento de penalidade para a associação local, no 

caso da comunidade ou localidade não possuir uma associação organizada, a penalidade será 

paga à AMEPP, que a repassará o valor ao prejudicado ou, no caso, para o dono da castanha 

roubada. Sendo o valor estipulado em R$ 200 reais por hectolitro, em caso de reincidência, 

mais mil reais e o infrator ficará um ano longe do manejo.  

É recomendável o plantio do açaizeiro e somente é permitida a colheita do açaí quando 

o fruto estiver maduro, devendo ocorrer o uso de boas práticas para a coleta dos produtos de 

palmeiras. Quanto a extração de resina e exsudado, estes deverão ser incentivados, seguindo 

recomendações vigentes em leis e com o incentivo ao replantio visando à perenização da 

espécie.   

É permitido o aproveitamento da semente de andiroba, já caídas, e o óleo extraído para 

fins comerciais, mas este não poderá ser adulterado por meio de misturas com outras 

substâncias, sendo recomendável a boa prática para seu beneficiamento.  

Fica proibida a derrubada de seringueira, castanheira, mogno, copaíba, andiroba e 

qualquer tipo de palmeiras. É proibida a extração de madeira na reserva por pessoas que não 

são moradoras da comunidade ou de seu entorno, em qualquer situação ou circunstância. 

Os moradores da comunidade só poderão retirar madeira na área de uso de 

comunidades vizinhas apenas com a autorização explícita da associação da comunidade 
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vizinha. A extração e comercialização de madeiras somente serão permitidas por meio de um 

Plano de Manejo Florestal licenciado pelo órgão ambiental do estado (IPAAM). Quanto ao 

consumo de madeira para subsistência dos comunitários e moradores do entorno, poderá ser 

feito sem a exigência de um Plano de Manejo Florestal. Desta forma, a retirada de madeira para 

o autoabastecimento (construção e/ou reforma de casa própria, construção e/ou reforma de 

canoa ou barco para uso próprio, construção de benfeitorias de uso comunitário) é permitida e 

deverá ser comunicada ao presidente da comunidade e os agentes ambientais. Para as árvores 

caídas pela ação do vento ou morte natural por velhice, o seu aproveitamento para fins 

comerciais só poderá ser realizado pelas comunidades por meio de apresentação de um projeto 

comunitário e com o aval do órgão licenciador. 

Para participar do Plano de Manejo Florestal Comunitário, o interessado deverá estar 

cadastrado na associação da comunidade, participar das reuniões e estar em dia com os 

pagamentos das mensalidades, bem como, deverão ser capacitados para a atividade. O morador 

que não cumprir as regras do Plano de Manejo Florestal Comunitário poderá receber 

advertência na primeira vez, suspensão de seis meses da atividade na segunda vez e exclusão 

do grupo na terceira vez. 

A exploração de mel de abelha para fins comerciais deverá ser feita por meio de cultivo 

(meliponicultura) sendo preservadas as colmeias naturais. Para a criação comercial legalizada, 

é necessária a retirada da colmeia da mata mediante o uso de caixas-iscas, previsto na legislação 

CONAMA n.º 346, publicada em 17 de agosto de 2004, no Diário Oficial da União, sobre 

criação de animais silvestres. A extração para uso tradicional poderá ser feita buscando-se 

colmeias naturais sem, entretanto, envolver a derrubada de árvores. O treinamento para a prática 

da meliponicultura deverá ser orientado por órgãos parceiros que detêm o conhecimento da 

técnica, entre os quais, encontram-se: o INPA e o Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa).  A comercialização do mel por moradores da reserva e de seu entorno, por meio de 

associações comunitárias ou cooperativas, é incentivada no PGRDS-PP, mas o produto não 

poderá ser misturado com açúcar, água ou outras substâncias para fins comerciais.  

Para a prática da agricultura, apenas é permitida a abertura de clareiras para roçados 

em áreas que suportem boa produção durante, no mínimo, dois anos, não sendo recomenda a 

derrubada de florestas primárias. Não será permitida a abertura de roçado por pessoas de fora 

da RDS-PP. A prática deve ser associada à derrubada seletiva, poupando espécies de valor para 

as comunidades. O uso do fogo deverá ser feito de forma consciente, sendo o dono do roçado 

responsável pelo seu controle. Será necessário avisar o vizinho e isolar a área por meio de 

“aceiro” (isolamento da área) e o não cumprimento desta regra resulta em penalidade que deverá 
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ser estipulada a critério de cada comunidade. Sendo proibido fazer roçado nas áreas estipuladas 

para a preservação ou naquelas com grande potencial, como: açaizais, potencial madeiro, 

palhais, castanheiras e seringueiras. 

Somente é permitido o uso de agrotóxico para combate às pragas mediante a orientação 

técnica. A preferência é para uso de adubo orgânico, sendo entendido como aquele produzido 

por animais, tais quais: cama de galinha e esterco; ou ainda, aqueles que utilizam composto 

orgânico ou paú. 

É proibida a coleta, consumo e comercialização de quelônios e ovos na RDS-PP e em 

seu entorno, durante o período da desova. Exceto os que são realizados a partir de um plano de 

manejo específico baseado em monitoramento e pesquisa e aprovado pelos órgãos competentes 

(IBAMA, IPAAM e o órgão Gestor). Cada família só tem direito a oito bichos-de-casco por 

ano. 

Os barcos da frota pesqueira só poderão pescar na área da RDS com autorização da 

SDS/CEUC os quais deverão estar registrados nas colônias de pescadores e cadastrados junto 

ao órgão gestor. A exploração dos recursos pesqueiros é prioritariamente focada no manejo 

(zoneamento e ordenamento) dos recursos e atividades. Para pescar dentro da RDS-PP é preciso 

ter autorização do órgão gestor e os moradores de outras comunidades precisam de autorização 

da comunidade local para pescar. A captura e comercialização do pirarucu só é permitida para 

pescadores moradores das comunidades e entorno mediante autorização e mediante um Plano 

de Manejo 

No que se refere às regras de convivência, é estipulado que a entrada de novos 

moradores (parente ou não parente) é permitida desde que cumpram as regras da comunidade, 

sendo exigido atestado de bons antecedentes. Entende-se como morador aquela pessoa que 

mora na comunidade, usufrui de todos os benefícios e não participa de nenhuma atividade. E 

comunitário é aquela pessoa que mora na comunidade e participa de todas as atividades 

comunitárias. O novo morador terá um tempo (estipulado pela comunidade) de observação 

sobre sua conduta, caso não se ajuste às regras, estará sujeito a uma advertência dada pelo 

presidente e conselheiros, com a ciência de todos os moradores. Em caso de reincidência de 

desobediência às regras, o novo morador será convidado a se retirar dos limites da reserva. 

 Caso algum morador queira se ausentar da comunidade por mais de um mês, deve 

avisar por escrito a liderança da comunidade. E quando um morador deixa a comunidade e 

depois quer voltar a morar no local, só poderá retornar mediante autorização da comunidade. 

Os moradores donos de flutuantes, em caso de mudança de endereço, poderão levá-los sem 

nenhum impedimento.  
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Os visitantes (parentes e não parentes) não podem fazer uso de recursos naturais da 

reserva para comércio, sendo permitido apenas para subsistência. Quanto a turistas, 

pesquisadores, empresas não-parceiras (que não pertencem ao conselho gestor) e igrejas ainda 

não estabelecidas na Unidade, todos precisam de autorização da comunidade e do órgão gestor 

para visitar a Reserva. Exceto os parentes de moradores, que não precisam de autorização do 

órgão gestor para entrar na Reserva, mas é recomendável que sua visita seja comunicada ao 

presidente da comunidade. A entrada de visitantes não parentes só pode ocorrer com a 

autorização do órgão gestor, a qual deverá ser mostrada para o presidente da comunidade e/ou 

conselheiros.  

Quanto às regras de saneamento: o lixo produzido na comunidade deve ser queimado 

ou enterrado e não jogado nas matas ou rios. Todas as casas precisam ser equipadas com fossa 

sanitária e todos os comunitários são responsáveis pela limpeza de áreas de uso em comum.  

Os barcos que entram na reserva são responsáveis pelo recolhimento de seu lixo e não 

podendo deixá-lo na Reserva. Bem como, só podem trafegar em frente às comunidades em 

velocidade baixa, no meio do canal, de modo a não causar danos aos comunitários. 

Não é permitida a criação excessiva de animais de grande, médio e pequeno porte em 

áreas comunitárias, podendo existir a criação de animais de médio e pequeno porte em áreas 

cercadas na propriedade de cada morador. Sendo proibida a captura de animais silvestres para 

criação, como animal de estimação. No caso de animais já domesticados, estes podem continuar 

na convivência do morador. A criação de gado bovino é decidida em cada comunidade, bem 

como, analisada e decidida no Conselho Gestor.  

Os bens públicos (gerador de luz, telefone comunitário, voadeira comunitária etc.) em 

cada comunidade devem ficar sob a responsabilidade de duas pessoas indicadas pela 

comunidade em reunião comunitária. Todos os equipamentos de uso comum devem ser 

utilizados com zelo e cuidado por todos os moradores e usuários, aquele que estragar qualquer 

equipamento comunitário fica obrigado a pagar seu conserto. Sendo obrigatória a participação 

de, no mínimo, 50% dos moradores em reuniões comunitárias. A participação deve ser aberta, 

para homens e mulheres, e todos os associados precisam estar em dia com suas mensalidades;  

As atividades de turismo devem contar com aceite da comunidade, apresentar projeto 

para avaliação do Conselho Gestor e beneficiar a associação-mãe, podendo ser autorizadas 

desde que não comprometam a integridade da RDS-PP. Quanto às atividades de bar e comércio 

na RDS-PP, somente serão autorizadas com alvará da Prefeitura e permissão da comunidade, 

caso não cumpram as regras da comunidade e da Reserva, o negócio será fechado. Por fim, é 

proibido som alto na comunidade a partir das 10h30min da noite e cada comunidade deverá ter 
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suas regras internas. 

4.1.3 Piagaçu- Purus – o grande coração do Purus 

Conforme dados disponibilizados na proposta de Plano de Gestão da RDS-PP (2018), 

a Reserva possui uma população estimada de 5.203 pessoas, em torno de 1.286 famílias, que 

estão divididas entre as 85 comunidades, entre as quais existem 15 comunidades que ficam em 

seu entorno imediato, em virtude de seus moradores usufruírem dos recursos naturais ali 

existentes, estão incluídas no quantitativo estimado da população residente. 

O significado do nome Piagaçu- Purus já é, em si, a representatividade do lugar, um 

grande coração do Purus, um rio que circula por toda a região dos municípios de Beruri, Anori 

e Tapauá, além de um pequeno trecho do município de Coari, interligando-se aos rios Juruá e 

Madeira, que deram nome a Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Piagaçu-Purus. Aqui 

pode-se utilizar a analogia do sistema circulatório, que é responsável por toda movimentação 

sanguínea no corpo humano, pois transporta oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. 

Assim é o rio Purus, rico em nutrientes, o qual é formado a partir da diversidade biológica 

(MARTINS JUNIOR; WAICHMAN; VILLAMIZAR, 2008), social e cultural daquela 

localidade. Possui grande importância econômica, devido aos seus recursos naturais, 

principalmente pesqueiros, que lhe diferencia de outros rios amazônicos (FREITAS; RIVAS, 

2006). Um coração que permite a circulação de peixes, quelônios, mamíferos e répteis e que 

leva o oxigênio, aqui composto por informações, conhecimentos e tecnologias que possibilitam 

a continuidade das atividades e da existência de toda a estrutura representada por seus aspectos 

cultural, social, econômico, ambiental e político, que compõem os demais sistemas dentro da 

RDS-PP. 

O principal trajeto de acesso à RDS-PP é por via fluvial, pelo rio Purus. Existem barcos 

regionais para transporte de passageiros e cargas (recreios) com saída semanal, subindo o rio 

Purus, que fazem escalas nas sedes dos Municípios de Beruri, Tapauá, Coari e Anori, saindo 

do porto da Manaus Moderna. O trajeto Manaus–Beruri, por meio de barco recreio, dura 

aproximadamente 18 horas e, a partir de Manacapuru, a viagem dura entre 11 e 13 horas. Além 

dos recreios, existe o serviço diário de lanchas rápidas (Ajato) até o município de Beruri, com 

duração aproximada de cinco horas de viagem. A partir de Beruri, é possível fretar barcos de 

menor porte com motor de popa (voadeiras) para chegar à parte norte da RDS-PP, numa viagem 

com uma duração de três a sete horas. Também é possível ir para Tapauá de recreio, a viagem 

dura em torno de 52 horas, cuja sede municipal fica mais próxima às comunidades localizadas 
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ao sul da RDS-PP, no setor Três Bocas. 

As moradias da RDS-PP se diversificam ao longo do rio. Além de se diferenciarem 

pelo local de construção, algumas são localizadas em terra firme, outras próximas ao rio, do 

tipo palafita (habitações construídas de forma suspensa sobre troncos – toras – em forma de 

pilar). Outras habitações assumem a forma de flutuantes: tipo de habitação construída com 

madeira sobre troncos enormes de árvores, que ficam ancoradas às margens do rio, o que 

permite que se adeque automaticamente às constantes cheias e vazantes, obedecem o ritmo das 

águas, assim, na época da cheia, quando o rio sobe, a casa sobe; na vazante do rio, a casa é 

disposta em uma nova localidade para acompanhar o movimento de baixa da água. Em algumas 

comunidades de terra firme, há a presença de estruturas construídas em alvenaria, mas em sua 

maioria são oriundas da madeira, que se diferenciam por suas cores e pelos tipos de telhados 

(zinco, amianto e uma minoria ainda possui cobertura de palhas- folhagens de palmeiras, ubim 

ou piaçava). 

Algumas comunidades, mais próximas à sede do município de Beruri, já foram 

agraciadas pelo Programa Luz para Todos, do Governo Federal, entre as quais estão: a 

comunidade Surara e Itapuru, porém, a maior parte das comunidades vive na dependência de 

geradores de energia comunitários movidos à diesel. O gerador comunitário é de 

responsabilidade das prefeituras municipais da região, que devem realizar a manutenção e 

garantir o funcionamento do equipamento. Contudo, os relatos apontam que tal procedimento 

não ocorre e, raramente, é fornecido combustível, o que acaba ocasionando um esquema de 

cotas de participação para custeio do combustível, uma maneira encontrada para manter o 

gerador funcionando, o que aumenta a dificuldade financeira das famílias. 

Algumas comunidades possuem poço artesiano, outras utilizam água do rio ou da 

chuva, que são tratadas, na maioria das vezes, com um sachê P&G (4 gramas), uma tecnologia 

para purificação de água desenvolvida pela empresa Procter & Gamble (P&G), que transforma 

10 litros de água suja em água potável, em apenas 30 minutos, basta colocar a água em um 

balde, diluir o pó do sachê P&G, mexer com um bastão e depois utilizar um pano limpo sobre 

um outro recipiente limpo para ser utilizado como filtro (coar a água). Esta tecnologia é 

distribuída pela FAS na região, desde 2016, o que vem reduzindo as doenças causadas por 

microrganismos, pois o produto remove as bactérias (entre as quais a da cólera), os vírus (entre 

os quais o da hepatite) e protozoários, o que vem reduzindo a incidência de doenças diarreicas.  

No aspecto econômico, uma das principais atividades é a pesqueira, realizada no 

ambiente natural dos peixes, como rios, lagos, igarapés, conforme áreas determinadas pelos 

próprios comunitários no Plano de Manejo da RDS-PP. Esta atividade é dividida em pesca 
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comercial e de subsistência. Os pescadores classificam a sua produção em: “pesca de salga” e 

“pesca para caixinha”. Os pescados de salga são as espécies que são conservadas no sal, 

denominados como seco ou salgado, entre as principais espécies vendidas assim estão: pirarucu, 

aruanã branco e traíra. Já os pescados para caixinha, são aqueles que são conservados no gelo, 

após sua retirada do rio, em caixas isotérmicas com a capacidade aproximada de 180 litros, e 

entre as espécies pescadas estão: tambaqui, matrinxã, jaraqui e tucunaré.  

A religiosidade se faz presente e exerce forte influência nos costumes da população. 

Existem comunidades que são, em sua totalidade, cristãs e outras são totalmente evangélicas, 

outras possuem a diversidade de crenças. A palavra igreja, biblicamente falando, já designa 

reunião de pessoas e etimologicamente vem do termo grego ekklesia, composta de dois radicais 

gregos: ek, que significa para fora, e klesia, que significa chamados, que seria chamado para 

fora, então, é uma forma de reunião fora de suas casas. Assim, as comunidades possuem as 

igrejas católicas e as evangélicas, que estão divididas em: Batista, Assembleia de Deus, 

Luterana e Presbiteriana. Mas há predominância da igreja Assembleia de Deus. No caso da 

igreja católica, constatou-se que nenhuma comunidade da RDS-PP pesquisada possui um padre 

ordenado para exercer os sacramentos cristãos (batismo, eucaristia, crisma, penitência, unção 

dos enfermos e matrimônio). Estes ritos ocorrem de forma esporádica em visitas programadas 

pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, localizada em Beruri. Assim, a celebração religiosa 

para propagação do evangelho é feita por diáconos e diaconisas, ou seja, é exercida por leigos 

fiéis, que não precisam de votos do celibato, podem ser casados, e são eles quem promulgam o 

evangelho. No caso das igrejas evangélicas, todas possuem um pastor para a celebração dos 

cultos na própria comunidade. 

Sob o aspecto da participação institucional, pode-se inferir, com base nos dados 

levantados, que existem, além da atuação do Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão 

de Unidades de Conservação e Secretaria de Meio Ambiente (DEMUC/SEMA), por meio do 

gestor da RDS-PP, a CEMUC, algumas Organizações Não – Governamentais (ONG) que atuam 

naquela região, tais como a FAS e o Instituto Piagaçu (IPi). Porém, esta última, possui trabalhos 

específicos relacionados à pesca (como o manejo do pirarucu), sendo realizados junto às 

comunidades. O papel destas duas organizações ressalta a importância das parcerias que 

ocorrem entre Governo e organizações civis, criando articulações que contribuam para o 

alcance do desenvolvimento sustentável local em Unidades de Conservação.  

Constatou-se, ainda, a participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que possui escritório de representação na sede do 

município de Beruri, com  a  finalidade  de  controlar  o  desmatamento e  de  fiscalizar  as  UC, 
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sendo responsável pelo licenciamento ambiental dos empreendimentos daquela região, além de 

atuar na fiscalização e apoio técnico de projetos de manejo de quelônios e de pirarucu na RDS-

PP.  

Existe a parceria entre o CEUC, as comunidades da reserva e o INPA. Ele é um órgão 

da administração direta do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), fundado 1952, em 

Manaus, como um instituto de estudos científicos do meio físico e das condições de vida da 

região amazônica, considerando o bem-estar humano e as representações da cultura, da 

economia e da segurança nacional. Tem como missão gerar e disseminar conhecimentos e 

tecnologia, além de capacitar recursos humanos para o desenvolvimento da Amazônia. O INPA 

desenvolve o Projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia, que é patrocinado pela Petrobras por 

meio do Programa Petrobras Socioambiental, e sua execução é realizada pela Associação 

Amigos do Peixe-boi (Ampa), além de contar com a parceria do Projeto Museu na Floresta, a 

cooperação com a Universidade de Kyoto (Japão) e o apoio do Aquário de São Paulo. 

Ademais, a atuação das Associações comunitárias locais possui um padrão de eleições 

bianuais, cujas datas são definidas pelo líder comunitário. O número de associados não é fixo, 

mas se limita ao número de moradores da comunidade. Todas fazem atividades comunitárias, 

como: limpeza das áreas comuns, manutenção predial da associação, além de atividades sociais, 

como atividades de lazer, torneios e campeonatos de futebol, a festa do padroeiro da 

comunidade (festa religiosa). Todas possuem ligação com a AMEPP e enviam o relatório das 

atividades locais desenvolvidas a cada trimestre para registro no Plano de Gestão da Reserva.  

A AMEPP tem sua sede localizada na Comunidade de Itapuru, considerada pela 

DEMUC/SEMA como a associação-mãe das demais associações de cada comunidade existente 

dentro da reserva. É responsável pelos relatórios que devem ser entregues para a FAS, como 

prestação de contas dos investimentos realizados em todas as comunidades da RDS-PP, 

referentes ao Projeto Bolsa Floresta1 (PBF), além de realizar o monitoramento semestral do 

cumprimento das regras e o desligamento de famílias do Bolsa Floresta Família- BFF. Deve 

também acompanhar as associações locais para incentivar a adoção de boas práticas para 

abertura e limpeza de roçados durante as reuniões com as comunidades e apoiar as atividades 

do PBF nas comunidades. 

A Associação dos Agropecuários de Beruri (ASSOAB) foi fundada em 1994, no 

 
1 O Programa Bolsa Floresta foi instituído pela Lei n.º 3.135/2007, do Estado do Amazonas, que implementou a 

Política Estadual Sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável no 

Amazonas, criando um Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que recompensa famílias 

moradoras ou usuárias de 16 Unidades de Conservação do estado. 
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município de Beruri, Estado do Amazonas. Conta, atualmente, com 200 associados e beneficia 

diretamente 400 famílias, aproximadamente, pois adquire a matéria-prima (castanha) 

diretamente dos extrativistas, o que proporciona a geração de renda e valorização da atividade 

na região. Está adquirindo castanhas de comunidades indígenas dentro da RDS-PP, onde vem 

desenvolvendo um trabalho de capacitação para melhores práticas de coleta, o que agregou 

valor para suas vendas à empresa de cosméticos Natura. A ASSOAB busca apoio e parcerias 

para estruturação e financiamento, capacitação e treinamentos com as seguintes instituições: 

FAS; Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (IDAM); UFAM; 

Agência de Fomento do Amazonas (AFEAM); ICMBio e FUNAI.  

O Instituto Piagaçu é uma Associação Civil, de direito privado, sem fins lucrativos, 

legalmente constituído em 23 de janeiro de 2004, apresentado como cogestor da RDS – PP em 

seu Plano de Gestão (2010). Possui como objetivo apoiar e desenvolver ações para a defesa, 

elevação e manutenção da qualidade de vida humana, dos recursos naturais e do meio ambiente 

rural e urbano, através de atividades e programas de educação ambiental, pesquisas científicas 

básicas e aplicadas, formação profissional especial e formal visando à preservação, a 

conservação e o manejo ambiental. 

A FAS é uma organização brasileira não-governamental, sem fins lucrativos, criada 

em 8 de fevereiro de 2008, pelo Banco Bradesco em parceria com o Governo do Estado do 

Amazonas. Possui entre suas principais atividades a implementação do Programa Bolsa 

Floresta, Programa de Educação e Saúde (PES), Programa de Soluções Inovadoras (PSI) e 

Programa de Gestão e Transparência (PGT), além de outras parcerias em programas e projetos 

desenvolvidos para melhorias comunitárias (radiofonia, escolas, fortalecimento comunitário 

etc.) e, para tal, conta com o apoio e financiamento de parceiros como o Fundo Amazônia, 

Banco  Nacional  de  Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco Bradesco, que 

apoiam o desenvolvimento de arranjos produtivos sustentáveis e o empoderamento de grupos 

sociais, além da Coca-Cola Brasil e da Samsung, que possuem verbas direcionadas para ações 

específicas em UC (FAS, 2018).  

4.2 A comunidade como um sistema diferenciado no seu ambiente 

Nesse tópico, apresenta-se a caracterização de cada unidade, objeto da presente 

pesquisa, buscando manter fidelidade aos relatos apresentados e aos contextos surgidos na fase 

de imersão, por meio das entrevistas semiestruturadas, grupos focais e observação. Neste 

espaço, apresenta-se a análise dos dados coletados para apresentar os resultados da análise da 
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1ª Fase do framework (Figura 7), proposto para a presente pesquisa, utilizando-se a abordagem 

de diferenciação funcional (LUHMANN, 1977), com suas operações seletivas e os conceitos 

de processo de montagem e desmontagem de Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), com base na 

proposta apresentada na Figura 8. 

Os comunitários enriqueceram o estudo por meio de seus saberes e práticas, 

permitindo compreender o discurso e como se apresenta o mundo social em que vivem, a partir 

do qual adota-se o enfoque teórico de Luhmann (1977) sobre diferenciação sistema e ambiente 

para representar cada comunidade sob o ponto de vista de seus moradores.  

O foco do sistema deixa de ser o “homem”, carregado de subjetividade e implicações 

éticas, passando a ser as comunicações existentes entre as operações encontradas dentro do 

sistema e como estas exercem a função de diferenciação do sistema. O homem principalmente, 

mas também outros participantes de uma comunidade (neste caso), podendo ser tanto seres 

vivos quanto elementos naturais (floresta, produtos do extrativismo, atividades realizadas, 

instalações etc.), pois quando interagem entre si, passam a fazer parte e caracterizam um 

sistema, diferenciando-se do seu meio ambiente, num sentido mais geral, com o qual não 

interage ou a interação é marginal, para funcionamento do sistema.  

Neste caso, o homem não é um observador, ele é mais um participante do sistema, já 

que o foco é na comunicação, que pode ser não somente entre humanos, as pessoas entre si, 

mas, dela com outros seres vivos ou com artefatos não-humanos. Poder-se-ia trabalhar com 

diferentes teorias para caracterizar os participantes, tais como, teoria do ator-rede, teoria da 

atividade histórico-cultural, dentre outras, mas não é o foco da presente pesquisa. Desta forma, 

a base teórica de sistema social permite que a comunidade seja vista “com outros olhos”, um 

olhar mais abrangente para selecionar o que pertence ao sistema e o que faz parte do ambiente. 

Na perspectiva Luhmanniana, o sistema social é visto como uma sucessão de eventos 

ligados entre si, que constituem suas operações seletivas, onde a distinção está nos limites 

estabelecidos entre o que é sistema e o que é ambiente, ou seja, o que pertence e o que não 

pertence aos eventos do sistema. Portanto, os participantes ou componentes do sistema, tendo 

o homem como um dos principais dentre eles, escolhem as partes de seu meio ambiente com as 

quais vai interagir, para formar o sistema. A existência de elementos naturais, como um lago, 

um rio, produtos extrativistas, distância e forma de acesso a outras comunidades, existência ou 

não, e forma do uso de energia elétrica, por exemplo, podem interferir nesta seleção do que vai 

fazer parte do sistema comunitário, bem como se define por exclusão o que não faz parte do 

sistema, pelo processo de diferenciação, sistema-ambiente. 

Assim, quando as comunidades descrevem a comunidade como sistema, estão 
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descrevendo, também, como esse sistema funciona e como é composto por outros subsistemas 

que são compostos por suas funções ou eventos, inseridos no sistema por meio de seus 

componentes e relações. A abordagem sobre sociedade moderna de Luhmann (1977) trabalha 

com seis grandes subsistemas societais. Na presente pesquisa, decidiu-se dividir nos seguintes 

subsistemas: saúde, economia, educação, religião, lazer e instituições. No Anexo 2, está 

apresentado o Quadro Resumo do Sistema Social das Comunidades. Para esclarecer como ele 

ocorre, buscou-se analisar como a comunidade realiza o processo de distinção ou diferenciação, 

sendo o passado visto como referência ao presente, para que fosse possível distinguir, em 

termos constitutivos, o sistema do ambiente de cada comunidade analisada.  

Essa visão de Luhmann (1977), onde o sistema é um horizonte permanente, consegue 

mudar quando se consegue definir os seus componentes, estabelecendo o que é cada coisa, 

como se fosse o enfrentamento de dicotomias de falso/verdadeiro, bom/ruim, certo/errado, o 

que pertence/o que não pertence para que se pudesse estabelecer o foco da atenção e, assim, 

permitir que determinadas situações definidas passassem a ser o ponto de partida para futuras 

deliberações. Os sistemas podem mudar ao longo do tempo, pois são selecionados e retirados 

componentes à medida que o tempo passa. Assim, os limites estão nas operações existentes, no 

momento da coleta de dados, e são escolhidos pelas comunidades para pertencer ou fazer parte 

do sistema, e aqueles eventos que não fazem parte do sistema, ficam em seu ambiente.  

Neste contexto, utiliza-se a abordagem de montagem e desmontagem de estruturas 

sociais (DUEK; BRODJONEGORO; RUSLI, 2010), onde a montagem é tudo que a 

comunidade seleciona para pertencer ao sistema e o processo de desmontagem trata-se do que 

deixa de fazer parte do sistema e fica no ambiente. Estabeleceu-se, portanto, o que é interno e 

o que é externo ao sistema, em cada situação. 

Dentro deste contexto, é necessário entender que os subsistemas das comunidades não 

são iguais em sua capacidade de diferenciar a função, o desempenho e a reflexão, já referidas 

na parte teórica. A função aqui passa a ser entendida como o que vai direcionar as relações 

comunicativas. O desempenho estabelece um horizonte de tempo para entender a relação de 

fins e meios, de forma que se possa reduzir os eventos e, assim, identificar os problemas. A 

reflexão é um processo para analisar o passado por meio da história, como se fosse uma cadeia 

consistente de intenções e ações, o que permite reforçar a identidade do sistema para possibilitar 

a sua sobrevivência.  

No processo de diferenciação de sistemas, Luhmann (1977) esclarece que alguns 

fatores são necessários para analisar as estruturas de evolução do sistema, entre eles estão: (1) 

limites do sistema, (2) tamanho, (3) estruturas de tempo e (4) níveis de expectativa. Assim, os 
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limites serão definidos pelas comunidades a partir do tipo de relações externas que são 

selecionadas para fazer parte do sistema, podendo ser vantajosas ou perigosas, ou, ainda, 

impedir ou estimular a cooperação e o conflito, além das fronteiras. O tamanho está relacionado 

ao número de elementos, cujas inter-relações constituem o sistema, assim, a vantagem está na 

seleção das inter-relações mais importantes. Então, quando uma comunidade aumentar em 

tamanho, significa, portanto, que aumentou sua seletividade. No que se refere às estruturas de 

tempo, para conseguir reduzir a pressão do impacto temporal nas estruturas, a diferenciação 

ocorre em nível de subsistemas, ou seja, passa a visualizar as situações da vida cotidiana, que 

alteram com a mudança de parceiros. Assim, uma realidade duradoura precisa ser substituída 

por uma sucessão de diferentes eventos e ações, reduzindo a complexidade. Por fim, os níveis 

de expectativa do comportamento humano podem ser identificados por meio de seus valores, 

de normas ou objetivos, a partir dos papéis ou pelas pessoas a quem se referem. Desta maneira, 

para reduzir os desapontamentos ou mudanças sugeridas é preciso decidir sobre abandonar ou 

manter as expectativas sobre determinada situação. 

Ademais, para analisar um evento dentro das comunidades é preciso que ocorra o 

deslocamento do nível sistema para subsistemas, como forma de integrar cada função específica 

a um novo conjunto de referências de sistema/ambiente e então produzir tipos de problemas e 

soluções de problemas que não seriam, nem poderiam surgir no nível do sistema abrangente. 

Ressalta-se que a diferenciação sistema/ ambiente é utilizada por Luhmann (1977) para retratar 

o funcionamento da sociedade de maneira geral, mas, na presente pesquisa, tais subsistemas 

são transpostos para representar pequenas comunidades. Portanto, é mais uma forma 

pedagógica de organizar a representação da comunidade no lugar de focar o funcionamento 

exaustivo de todos os subsistemas. Pois, em alguns casos, os subsistemas possuem um 

funcionamento mínimo ou até nem são representados, porque inexiste de maneira significativa 

naquela comunidade. Deste modo, essas insuficiências fazem com que a comunidade tenha 

necessidade de recorrer a outras comunidades e lugares ou outras formas para contornar a 

deficiência do subsistema em análise. 

Com base nisto, os limites do sistema deixam de ser fixos ou concretos, são, na 

realidade, definidos pelas operações realizadas pela comunidade, que podem incorporar 

operações adicionais por meio de seus subsistemas. Então, o que não é uma operação se torna 

parte do ambiente do sistema. Aqui cada operação passa a ser um subsistema que se comunica 

entre si e as diferenças existentes entre cada operação fazem com que se tornem funções que 

expressam a complexidade do sistema. Assim, no momento da representação visual, os itens 

que ganham notoriedade, representatividade, passam a ser identificados dentro do sistema ou 
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fazendo parte de seu ambiente, sendo apresentados em um único símbolo, como forma genérica 

de visualização. Abaixo, apresenta-se o contexto identificado em cada comunidade pesquisada, 

onde se estabelece a exemplificação da base teórica de Luhmann (1977) sobre diferenciação de 

sistema versus ambiente. 

4.2.1 Surara 

A comunidade de São Sebastião do Surara fica localizada à margem esquerda do Rio 

Purus, sentido sul do Estado do Amazonas, próxima ao lago do Surará. É uma comunidade 

localizada no entorno da RDS-PP, com cerca de 70 famílias, aproximadamente 325 residentes, 

dos quais 20 foram entrevistados, entre eles, o líder da comunidade e a líder do grupo de 

artesanato Brisas do Surara. No local há fornecimento de energia elétrica, pois foi contemplado 

pelo “Programa Luz Para Todos”, do Governo Federal. Possui um telefone público que 

funciona via satélite, bem como alguns moradores, com melhor poder aquisitivo, possuem em 

sua residência internet via satélite e antena parabólica para recepção de canais de tv.  

As casas possuem sistema de fossa sanitária. As casas são de diversas estruturas: 

madeira, alvenaria, tipo palafita e flutuante. A comunidade possui um poço artesiano com um 

sistema de distribuição a partir da caixa d’água comunitária. O local é ponto de parada para 

barcos de carga (quando estão a caminho de Beruri e/ou Manaus) e recreios (se existir 

passageiros para embarcar ou quando param para comprar pescado) que circulam na região. 

Localiza-se, aproximadamente, a 34 quilômetros (km) em linha reta da sede de Beruri, uma 

média de duas horas de barco, descendo o rio Purus no sentido em direção à Manaus (que fica 

distante aproximadamente 24 horas de barco de recreio). Essa proximidade faz com que seus 

moradores possuam um menor custo de deslocamento para chegar ao centro urbano em relação 

às demais comunidades citadas no estudo. Porém, apesar da vantagem de localização e acesso, 

o transporte é, também, um dos gargalos para a comunidade, pois nem todos os moradores 

possuem barco, canoa, voadeira, para se locomover e ficam na dependência de recreios, ajatos 

ou mesmo da “boa vontade” de outros moradores, que estejam se deslocando na mesma direção 

para lhes fornecer uma “carona”. 

A seguir, apresenta-se a descrição dos subsistemas: saúde, economia, educação, 

religião, lazer e instituições, por meio dos eventos selecionados pela comunidade na sua 

estruturação social, os quais são representados na Figura 13, com base na diferenciação sistema 

e ambiente (LUHMANN, 1977). A comunidade não possui posto de saúde, mas recebe o 

trabalho de agentes de saúde. Porém, são visitas esporádicas. Desta forma, os moradores, em 
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casos mais graves, precisam se deslocar para a comunidade Cuiá-Cuiuanã, aproximadamente 

15 quilômetros, 30 minutos de voadeira. Os casos graves são encaminhados para a sede do 

município de Beruri. Na perspectiva Luhmanniana, quando se busca acesso à saúde fora da 

comunidade, em termos físicos, está se criando um evento, uma operação que passa a fazer 

parte do sistema, ampliando o limite do sistema. 

No local existe uma escola que proporciona o ensino da pré-escola ao 9º ano do ensino 

fundamental II, com aproximadamente 105 alunos matriculados nos três turnos (manhã, tarde 

e noite). Lá adota-se o processo de ensino multisseriado, ou seja, o professor ensina alunos de 

vários níveis no mesmo turno. Essa oferta de ensino até o 9º ano acaba desmotivando a 

continuidade dos estudos, uma vez que para ingressar no ensino médio é necessário se deslocar 

para outras comunidades ou para a sede do município. No contexto do sistema educacional, 

quando se busca a continuidade dos estudos em outra localidade, esse processo passa a fazer 

parte do ambiente do sistema (comunidade), se ocorrer o retorno do morador. No que se refere 

à religião, há predominância por parte dos entrevistados pela crença evangélica, representada 

pelas igrejas da Assembleia de Deus e Presbiteriana, mas existem moradores católicos que 

frequentam a Igreja Católica. Apesar de existir a divisão entre católicos e evangélicos, os 

moradores relatam que a convivência é harmoniosa dentro da comunidade. As 

confraternizações religiosas existentes no local são organizadas pelas Igrejas e todos 

participam, independentemente da religião.   

A Associação de Moradores do Povo do Surara (AMPS) possui, aproximadamente, 

104 associados, dos quais alguns engajados ativamente para fortalecer o seu papel em prol de 

benefícios para a comunidade. Este formato foi escolhido a partir da percepção de que essa 

estruturação permitiria almejar melhores recursos de cunho técnico, material, financeiro ou 

intelectual junto às instituições governamentais e não-governamentais. A AMPS também 

realiza atividades de lazer, como os torneios de futebol entre os moradores. 

Neste caso, observa-se que a comunidade, conforme preconizado por Luhmann 

(1977), em busca de melhores condições sociais e econômicas, realizou o processamento das 

informações recebidas de que outras comunidades estavam recebendo incentivo tanto técnico 

quanto financeiro e intelectual, a partir da dicotomia vantagem/ desvantagem, realizando a 

seleção do componente associação, que lhes permitiu acessar recursos junto às instituições não-

governamentais e governamentais, melhorando o desenvolvimento da comunidade.  

A principal atividade econômica é a pesca tanto para consumo quanto para a venda. É 

realizada dentro do lago Surará e regiões próximas. A pesca praticada é denominada “para 

caixinha”, ou seja, quando os peixes são mantidos no gelo, uma vez que os recreios passam e 
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compram o peixe diretamente do pescador ou, algumas vezes, dependendo do horário de 

passagem, eles compram o peixe fresco, recém tirado do rio ou lago, pois no final da tarde os 

moradores estão retornando da pescaria. 

Figura 13 - Caracterização da comunidade Surara, com base na diferenciação sistema e 

ambiente. 

 

Fonte: elaborado pela autora, com identificação da posição da comunidade a partir do Google Maps. 

Outras atividades também são desenvolvidas dentro da comunidade, tanto por homens 

quanto por mulheres, como é o caso da agricultura de base familiar, com cultivo de mandioca, 

árvores frutíferas (banana, taperebá, côco, biribá, entre outros), exercido juntamente com a 

atividade de fabricação de farinha e do extrativismo (castanha, açaí, tucumã, buriti etc.).  

A extração do açaí é feita para consumo próprio e para venda na própria comunidade 

e a coleta do fruto é realizada ainda de forma rudimentar. Os extrativistas nunca receberam 

treinamento de manejo ou boas práticas para produção. Normalmente produzem o vinho do açaí 

com uso da batedeira. Para produção da farinha, algumas famílias se reúnem na casa de farinha, 

incluindo crianças, para descascar a mandioca que é levada ao forno para torrefação, tipo uma 

grande frigideira que fica sobre um fogareiro com sustentação feita de barro ou cimento (Figura 

14). A produção é utilizada para consumo e a venda é realizada para comerciantes que ancoram 

seus barcos nos flutuantes às margens da comunidade. Algumas vezes, os regatões, donos de 

barcos recreio, encomendam a produção quando estão subindo o rio e compram na volta, pois 
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levam para revender na cidade de Manaus ou em Beruri. 

Figura 14 - Forno para fabricação de farinha. 

 
Fonte: produzida pela autora (2019). 

No entorno do lago Surará e dentro da comunidade existem castanheiras que ajudam 

a completar a renda familiar no período de safra, por meio das atividades de coleta e extração 

de castanha. Esta atividade é a segunda que mais gera renda no local. Os extrativistas, muitas 

vezes, precisam se deslocar para dentro do lago para realizar a coleta do ouriço. Dois 

extrativistas receberam treinamento de boas práticas para coleta, colheita, seleção e 

armazenamento de castanha pela ASSOAB. 

Dentro da comunidade existe um comerciante que centraliza as encomendas e compra 

as castanhas direto dos extrativas e, atualmente, ele faz venda diretamente para a Usina de 

Beneficiamento de Beruri, já que a ASSOAB está cobrindo o preço oferecido pelos 

comerciantes que antigamente chegavam à comunidade para adquirir o produto (os regatões 

(atravessadores). Contudo, existem exceções, devido ao padrão de qualidade exigido pela 

ASSOAB, e alguns extrativistas preferem vender diretamente para os regatões, já que estes não 

fazem nenhum tipo de exigência e ainda efetuam pagamento antecipado, porém paga-se um 

valor menor do que a Usina. 

Na comunidade foi criado um grupo de artesanato “Brisas do Surara”, inicialmente era 

composto por 29 mulheres da comunidade que receberam um treinamento técnico pela FAS, 

aplicado a partir do Programa Geração de Renda, para fabricação de materiais de higiene, tais 

como, sabonete, sabão em barra e líquido e xampu. Assim, há pouco mais de um ano passaram 

a exercer a atividade. Utilizam como matéria-prima básica: folhas, flores, sementes no processo 

de secagem e, às vezes, fazem a extração do óleo de frutos ou sementes. Entre os produtos 
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utilizados para a confecção, estão o açaí, a andiroba, a copaíba, a castanha, o maracujá e o 

limão, alguns destes são encontrados em abundância na localidade. As folhas do açaizeiro 

também são utilizadas para fazer cestas, assim como o ouriço da castanha, que é polido e 

envernizado. Ambos são feitos sob medida para produção dos kits de sabonetes preparados para 

comercialização. Porém, esbarram na dificuldade para conseguir matéria-prima essencial para 

a fabricação, tais como: base glicerinada, essência que fortifica o cheiro, corante cosmético, 

que são vendidos apenas em Manaus, o que prejudica e retarda a produção. 

Cada operação da comunidade (pesca, agricultura, extrativismo, comércio entre 

outros) consegue suportar a pressão da complexidade do ambiente por meio de ajustes seletivos 

constantes de influência e adaptação interna (LUHMANN, 1977). Por exemplo, mesmo 

existindo a operação de centralizar as compras de castanha e peixe, ou seja, dos recursos 

produzidos, é possível realizar outras operações como a venda direta de produtos a terceiros. 

Significa que cada subsistema em seu ambiente cumpre sua função e é estruturalmente induzido 

a processar informações sobre seu ambiente; desta forma, não precisam, como grupos de status, 

de ocasiões excepcionais para fazê-lo (LUHMANN,1977).  

4.2.2 Vila Itapuru  

A Vila do Itapuru fica localizada à margem esquerda, subindo o rio Purus, distante, 

aproximadamente, 67,13 quilômetros, em linha reta, de Beruri. É considerada uma das mais 

antigas comunidades da Reserva, fundada em 1911. Antigamente, era conhecida como Porto 

de Lenha, pois os moradores que residiam no local vendiam lenha para servir de combustível 

para as embarcações a vapor que navegavam no rio. 

Possui cerca de 102 famílias e, aproximadamente, 515 moradores, dos quais apenas 

três foram entrevistados, fato decorrente do período que o barco ficou ancorado e o tempo 

demandado na entrevista, um é líder do grupo de costura, outros dois pertencem ao quadro 

diretivo da Associação dos Moradores e Entorno da Piagaçu- Purus (AMEPP), Figura   15. 

Também foi feita entrevista com o líder do manejo de pirarucu.  
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Figura 15- Sede da AMEPP na comunidade de Itapuru. 

 
                             Fonte: produzida pela autora (2019). 

 

Atualmente, é a comunidade que possui mais estrutura: energia elétrica advinda da 

usina termelétrica, instalada a dois quilômetros da comunidade, construída pelo Programa Luz 

para Todos; um posto de saúde com uma “ambulancha” (em casos graves se deslocam para 

Beruri); uma escola, que oferece ensino da Pré-escola ao 9º ano do ensino médio, cinco 

professores de ensino multisseriado, que atendem 205 alunos, em dois turnos (manhã, tarde) e 

à noite é específico para Educação de Jovens e Adultos (EJA); um poço artesiano com sistema 

de caixa d’água comunitária; três telefones públicos; e, algumas casas já possuem internet via 

satélite e TV com antena parabólica. As casas nesta localidade também possuem sistema de 

fossa sanitária. No local, existem casas em alvenaria (moradores com melhor poder aquisitivo) 

e outras de madeira. Além de existirem aqueles que permanecem residindo em flutuantes. 

Para melhor caracterização dos subsistemas: saúde, economia, educação, religião, 

lazer e instituições, presentes nos eventos selecionados pela comunidade, representa-se, na 

Figura 16, a sua estruturação social com base na diferenciação sistema e ambiente 

(LUHMANN, 1977), cujas características se encontram relatadas neste tópico. 
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Figura 16 - Caracterização da comunidade Itapuru, com base na diferenciação sistema e 

ambiente. 

 

Fonte: elaborado pela autora, com identificação da posição da comunidade a partir do Google Maps. 

A religião é marcada pela diversidade, a maioria é evangélico e estão divididos entre 

as Igrejas: 1 Batista; 1 Assembleia de Deus; e 1 Assembleia de Deus Tradicional; e apenas uma 

Igreja Católica. O lazer é marcado por cultos e festejos religiosos, os jovens possuem 

preferência pelo futebol (masculino e feminino).  

A atividade econômica se apresenta sob diversas formas. Existem três estruturas de 

comércio local, sendo: o comerciante-patrão vende estivas em geral e adquire alguns itens da 

produção local (peixe, castanha, açaí, farinha, banana) para revender para recreios e regatões, 

que levam a mercadoria para revenda em Beruri ou outras cidades da região. Os outros dois 

comerciantes vendem itens de higiene, alimentação e demais produtos (panela, roupas, 

calçados, inseticidas etc.) para a população local.  

A agricultura local é marcada por plantação de banana, mandioca, limão, laranja, 

cupuaçu, cacau, entre outros. Os agricultores também produzem farinha e trabalham com a 

extração de açaí e castanha.  

Nesta comunidade fica sediada a AMEPP, Figura 15, fundada em 2012, a partir de 

uma iniciativa das comunidades locais, do CEUC e da FAS. A partir de então, passou a ser 

considerada a “associação-mãe” das demais associações das comunidades da RDS-PP, com 

mais de 900 associados, de um total de 62 comunidades. Assim, torna-se representante daquelas 
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comunidades que ainda não possuem uma instituição formal criada e participa ativamente das 

decisões relacionadas às melhorias e investimentos para as comunidades da reserva por meio 

de uma gestão participativa, assumindo o papel de cogestora da RDS-PP.   

Antes da Reserva, os comunitários viviam em um sistema de aviamento, ou seja, 

trocavam o pirarucu salgado e demais itens produzidos por outras mercadorias, tais como: itens 

domésticos, roupas, alimentos e material de pesca, com os barcos de comerciantes de fora, os 

marreteiros. As trocas demoravam a acontecer, pois os barcos demoravam cerca de 30 dias para 

retornar ao local. Posteriormente, a figura do patrão se fez presente pelos donos de comércio 

local, que possuíam maior poder aquisitivo e aquele que adquiria a mercadoria passou a ser 

denominado freguês. Como o patrão pertencia à comunidade, a troca passou a ser mais 

frequente, pois as mercadorias já estavam disponíveis. Às vezes, quando o freguês não tinha o 

que trocar, pois estava fora do período de extração da castanha, por exemplo, o patrão liberava 

a mercadoria por meio de sistema de crédito, para que, posteriormente, fosse paga com a 

castanha e demais itens da agricultura. A prática gerou uma relação de confiança entre os atores. 

Ainda hoje é comum encontrar a situação, porém com menor intensidade, pois aqueles que 

diversificaram suas atividades conseguiram melhorar sua renda e, assim, deixar a dependência 

com o patrão. Outros permanecem apenas com o extrativismo ou com a agricultura e ainda há 

aqueles que permanecem na pesca (fora do manejo), que continuam na mesma relação patrão x 

freguês. 

Nesta situação, sob o enfoque dado por Luhmann (1977), a comunidade, ao realizar a 

operação seletiva de reflexão, busca resolver os problemas da vida diária, como a ausência de 

recursos financeiros, avaliando as alternativas para a sua sobrevivência. Considerando o tempo 

entre as viagens dos marreteiros, e surgindo uma nova opção na figura do patrão, a escolha se 

baseou no contexto histórico de relação de troca, mudando a estrutura existente, até então, por 

outra que permitisse a solução quase que imediata para manter o bem-estar da família. E com 

o surgimento de novas alternativas, representadas pelas atividades de manejo, ocorre uma nova 

opção de seletividade, abandonando-se o sistema de crédito por pagamento imediato, sempre 

baseando no que traz benefício para melhorar a estrutura social.  

A atividade econômica principal é a pesca, realizada em lagos e no rio, com preferência 

tanto para peixes do tipo liso (sem escama), denominados “fera” (piraíba, surubim, pirarara) 

quanto os de escama (pirarucu, tambaqui, jaraqui, pirapitinga, sardinha, entre outros). Foi a 

primeira comunidade a receber autorização do IBAMA para a despesca do pirarucu, a partir do 

manejo participativo, no ano de 2010, com ajuda técnica do Instituto Piagaçu. Este trabalho de 

manejo iniciou em 2008, por meio de ações para proteção das áreas, monitoramento do estoque 
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(contagem) e organização comunitária. Nos últimos anos surgiu maior interesse e participação 

dos moradores para criar uma estrutura de vigilância nas áreas, que denominam como comum, 

onde todas as comunidades podem realizar a pesca. Desde o início do projeto, a renda tem 

melhorado, segundo informações da AMEPP. Em média, com a pesca do pirarucu e de outras 

espécies, o pescador pode gerar um rendimento em torno de R$ 8 a R$ 20 mil por ano, depende 

da produção anual. Esse é um fator que tem atraído mais moradores para a região, oriundos de 

outros municípios. 

O manejo participativo do pirarucu possui um requisito para garantir os benefícios do 

sistema, a participação comunitária, o que envolve: a organização comunitária, por meio de 

reuniões locais e divisão de atividades. É composto por algumas etapas consideradas essenciais 

para garantir a autorização de captura e comercialização do pirarucu: vigilância das áreas de 

proteção e uso dos recursos; monitoramento dos estoques, ou seja, uma contagem para 

estimativa do quantitativo existente entre indivíduos (pirarucu) jovens e adultos; o processo de 

despesca; a solicitação da emissão de Guia de Transporte para o IBAMA; e comercialização do 

pescado, que tem participação da AMEPP. Após o consentimento técnico do IBAMA (via 

relatório técnico) das atividades realizadas ao longo do ano, é dada a autorização anual da cota 

de captura, baseado, neste caso, em menos de 10% do número de indivíduos (pirarucu) 

estimados na área. 

A comunidade também participa do projeto amigos do peixe-boi uma parceria 

concretizada pela AMEPP com o INPA, desde 2016. Já conseguiu reintroduzir aos rios da 

Amazônia 23 peixes-boi. Alguns animais são trazidos de outras localidades, vítimas de caça 

ilegal ou captura acidental. Em abril de 2018 foram reintroduzidos 10 animais, sendo cinco 

machos e cinco fêmeas, e em março de 2019 foram 12 animais com idade entre três e 16 anos, 

pesando cerca de 120 quilos e medindo em média dois metros de comprimento. Outros projetos 

são desenvolvidos em parceria com o IBAMA, como o manejo de quelônios, cujos ovos 

depositados nas praias são monitorados para que ocorra a reprodução das espécies. Quando 

analisado sob a ótica de Luhmann (1977), estas operações passam a fazer parte do sistema, 

enquanto o INPA e o IBAMA pertencem ao ambiente. 

A AMEPP, por meio de seus integrantes e associados, acaba exercendo o papel de 

fiscal da RDS-PP, devido à participação nos projetos supracitados. Eles são considerados uma 

espécie de agente ambiental voluntário. Desta forma, são essenciais para que a proposta de 

preservação ambiental e benefício para populações tradicionais sejam mantidos. Estes 

indivíduos recebem um curso de agente ambiental, ministrado por agentes do IBAMA e 

servidores do INPA, para que possam exercer a fiscalização, bem como possam visitar as 
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escolas para trabalhar a conscientização ambiental, proferindo palestra sobre a destinação de 

lixo, preservação ambiental, coleta seletiva e outras questões em prol do meio ambiente. 

Um dos casos de fiscalização relatado trata-se do dia em que conseguiram pegar um 

barco clandestino com toneladas de peixe e jacaré. Quando ligaram para o IBAMA e para o 

IPAAM, não conseguiram retorno, pois estes órgãos informaram não ter pessoal disponível para 

a ação. Assim, decidiram ligar para a polícia de Beruri, que acabou realizando a prisão dos 

contrabandistas de pescado e apreensão da carga. Contudo, como a polícia local não tem 

competência para tal, depois do pagamento da fiança, os indivíduos presos foram liberados. Os 

integrantes da Associação, nestas ações de vigilância que lhes foram incumbidas devido ao 

trabalho de manejo de pirarucu, do peixe-boi e dos quelônios, acabam tendo a sua integridade 

física ameaçada, pois não possuem posse de armas, ao contrário dos contrabandistas. 

A AMEPP realiza parceria com ONG’s para conseguir benefícios para as comunidades 

da RDS-PP, entre as quais está a FAS, que executa o Programa Bolsa Floresta Renda, do 

Governo do Estado, o qual prevê entrega de instrumentos de pesca, balsas flutuantes, 

ambulanchas, voadeiras, fornos de farinha, combustível para escoamento da produção e todo e 

qualquer material e equipamento necessário para o desenvolvimento de atividades geradoras de 

renda para as comunidades locais. A FAS realizou a capacitação de 19 costureiras da 

Associação de Mães de Itapuru (AMI). O grupo ainda recebeu um flutuante para ser usado 

como sede e com a aquisição dos equipamentos pelo PBF Geração de Renda, produzem artigos 

de mesa e cama (toalha de mesa, lençol e fronha, guardanapos personalizados, entre outros). 

Para poder oferecer suporte para as comunidades, a FAS doou um flutuante para a 

AMEPP com câmaras frigoríficas para guardar os pescados, além de um barco, duas voadeiras, 

uma ambulancha para fazer a parte operacional de vigilância local e demais necessidades de 

deslocamento. 

Segundo informações do presidente da AMEPP, a Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), já realizou 

a compra de produtos da agricultura familiar das comunidades da RDS-PP. A ação beneficiou 

os produtores associados à AMEPP, que produzem: banana, mandioca, mamão, maracujá, 

pepino, coentro e castanha-do-brasil, o que possibilitou o repasse de R$ 89.625,00 (oitenta e 

nove mil, seiscentos e vinte reais) a 50 famílias, aproximadamente. Em 2018, ocorreu a 

implantação do PAA na modalidade compra com doação simultânea para beneficiamento direto 

dos agricultores familiares, bem como para os manejadores de pirarucu regulamentados. Para 

esta modalidade, foi assinado um contrato para fornecimento e aquisição de pirarucus de 

manejo para o segundo semestre de 2018, mesmo período em que ocorreu a captura dos peixes 
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nas áreas manejadas com autorização do IBAMA, representando um investimento de R$ 143 

mil reais para a aquisição de, aproximadamente, 19.615 quilos de pescado, uma média de R$ 

7,29 por quilo.  

4.2.3 Divino Espírito Santo (Pinheiros) 

De todas as comunidades pesquisadas, essa, em específico, já fazia parte da APA do 

Lago Ayapuá, com uma área de 650.570 hectares, instituída, à época, pelo Decreto Estadual n.º 

12.836/ 1990, sendo incorporada em 2003 pelo Decreto Estadual n.º 23.723/ 2003, que criou a 

RDS-PP. 

 

Figura 17- Comunidade de Pinheiros, parte frontal em época da cheia do rio. 

 
 Fonte: produzida pela autora (2019). 

A comunidade Divino Espírito Santo, Figura 17, também é conhecida como Pinheiros, 

em função de uma das famílias fundadoras da comunidade (há mais de um século) ter o referido 

sobrenome. Fica localizada no setor Ayapuá, da RDS-PP, dentro da região do lago de mesmo 

nome, situando-se na região próxima à divisa dos municípios de Anori e Beruri (AM). É 

formada por, aproximadamente, 50 famílias, das quais 36 moram na sede da comunidade, outras 

14 ficam em seu entorno. Fica localizada próximo à Terra Indígena Lago do Ayapuá e possui 

mais duas comunidades vizinhas da região do lago, São Francisco do Bacuri e Nossa Senhora 

do Livramento (Uixi). 

Segundo informações dos próprios moradores, a população residente quase que dobrou 
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nos últimos 15 anos. Hoje são mais de 280 residentes, dos quais 30 foram entrevistados, entre 

eles a nova presidente da Associação. O lazer dos moradores é jogar bola e participar dos 

eventos religiosos. Dentro da comunidade existe uma escola que oferece ensino do 1º ano 

(ensino fundamental I) ao 9º ano (ensino fundamental II), em dois turnos: manhã e tarde, além 

de ensino técnico que ocorre no período noturno. São, ao todo, cinco professores para, 

aproximadamente, um total de 145 alunos. Apesar de ser uma das comunidades com maior 

número de professores, ainda esbarra no descaso do poder público e na divergência existente 

na própria associação de moradores. Assim, a escola se encontra em situação precária 

aguardando a construção de uma nova estrutura. Como alguns comunitários vivem em 

residências no entorno do núcleo comunitário, as crianças pegam um bote de alumínio tipo 

voadeira, que serve como transporte coletivo até a escola. Algumas utilizam canoa própria. 

Existe um Posto de Saúde, porém foi desativado por não oferecer condições de uso há 

três anos. Desta forma, precisam se deslocar para Itapuru para consulta. Em casos graves, 

precisam se deslocar até Beruri por conta própria, pois a ambulancha está com problemas 

técnicos. Em caso de internação, precisam ser levados para Manacapuru ou Manaus nas 

“ambulanchas” da prefeitura (embarcações equipadas com estrutura de uma ambulância). 

Algumas casas possuem sistema de fossa sanitária. 

Como na maioria das comunidades, há uma dependência de um gerador a diesel para 

produção de energia. Em situações em que ocorre algum problema técnico, os moradores são 

obrigados a fazer uso de lamparinas e velas. Alguns dos moradores que moram no entorno não 

possuem acesso à energia do gerador, outros possuem gerador próprio. As casas que possuem 

gerador próprio também possuem antena parabólica e TV. Existe um telefone público que 

funciona via satélite. 

Aproximadamente 110 moradores participam da Associação do Divino Espírito Santo 

(ADES), que possui a responsabilidade de reivindicar questões relacionadas à infraestrutura, 

transporte, comunicação, serviços de saúde e educação. Contudo, a última eleição para 

presidência acabou gerando um grande impasse para o desenvolvimento de suas atividades. 

Após 20 anos exercendo o poder, o antigo presidente perdeu a eleição e não está disposto a 

fazer o repasse do poder, alegando que é proprietário do local onde ocorrem as reuniões 

comunitárias, bem como de tudo que está na Associação. O conflito local entre membros vem 

ocasionando problemas na gestão e prejudicando a comunidade. Neste caso, descreve-se um 

contexto da diferenciação do sistema com base em Luhmann (1977), onde a estrutura de tempo, 

representada no exercício do líder comunitário, exerceu influência sobre a estrutura social. Ali, 

a divisão social marcada entre os defensores do antigo líder e os apoiadores da nova liderança 
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leva a uma sucessão de diferentes eventos ou ações, que criam expectativas tanto de um lado 

quanto do outro, mas que vão direcionar a decisão das partes em abandonar ou manter a 

expectativa criada. 

No que se refere ao extrativismo, antigamente, na região, existia o que denominam de 

“estradas de castanha”, ou seja, áreas que possuem os “donos da terra” ou “patrões”, os 

arrendatários que alugavam as terras para explorar seus recursos. Desta forma, a coleta de 

castanha era realizada mediante autorização ou quando estavam a serviço do patrão. Naquela 

época os “patrões” mantinham a exclusividade tanto do comércio quanto do controle dos 

territórios. Mas, com a implementação da RDS-PP, ocorreu um declínio neste tipo de atividade, 

pois os comunitários passaram a se organizar melhor com ajuda das instituições (FAS e IPI), 

que passaram a executar atividades da região, ajudando no estabelecimento de acordos entre 

moradores e proprietários de terras. A parceria atuou na redução de tensões e conflitos entre 

moradores e “donos da terra”. Atualmente, existem os “condomínios”, áreas em que os 

extrativistas trabalham e podem coletar sem o controle dos “donos”, porém, a concorrência é 

maior, coleta-se mais quem chega primeiro, pois não foi estabelecida a delimitação da área de 

extração. Agora a disputa é feita pelos ouriços do condomínio e isso acarreta ausência, muitas 

vezes, de boas práticas da extração da castanha, que começa na coleta do ouriço e finaliza-se 

no seu armazenamento, permitindo uma maior qualidade das amêndoas. 

A ASSOAB convidou os extrativistas para participar de um curso de boas práticas e 

passou a contratar a venda da castanha por um preço melhor do que o dos atravessadores. 

Apesar disto, alguns acham melhor vender direto para os comerciantes, pois diminui o trabalho 

e, assim, ganha-se mais tempo para coletar mais. 

Neste processo da extração de castanha, pode-se encontrar referências de Luhmann 

(1977), pois ocorreu o deslocamento do problema do nível da sociedade para o nível dos 

subsistemas. Quando as instituições conseguiram estabelecer um acordo para uso das terras, a 

operação de “estradas de castanhas” foi retirada do sistema e foi incluída a operação de 

“condomínios”, ou seja, ocorreu um processo para diferenciar e reintegrar a função, o 

desempenho e a reflexão, buscando a história do sistema de forma a reduzir e reconstruir o 

evento, visando analisar o problema e buscar soluções para construção de uma nova realidade. 

Como forma de identificar as operações selecionadas pela comunidade, relatadas nessa 

pesquisa, com base na diferenciação sistema e ambiente (LUHMANN, 1977), representa-se na 

Figura 18 a caracterização da comunidade, onde constam os subsistemas: saúde, economia, 

educação, religião, lazer e instituições. 
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Figura 18 - Caracterização da comunidade Divino Espírito Santo, com base na diferenciação 

sistema e ambiente. 

 
Fonte: elaborado pela autora, com identificação da posição da comunidade a partir do Google Maps. 

A maior parte dos comunitários alterna suas atividades entre pesca, agricultura e 

extrativismo. Aqueles com uma área maior possuem uma “roça no quintal”, área 

disponibilizada para o cultivo de hortaliças, árvores frutíferas, mandioca, entre outros. A 

produção de frutas e raízes (cenoura, batata, laranja, limão, hortaliças, mandioca, entre outros) 

é vendida para Manaus e Manacapuru, por meio do regatão.  

No caso da pesca, em 2007, foi iniciado um sistema de manejo participativo do 

pirarucu em conjunto com as comunidades de Itapuru e Cuiuanã, mas somente em 2011 o 

IBAMA liberou sua autorização. Nesta prática, a pesca é coletiva e os lucros são divididos entre 

todos os participantes. Cada um possui sua função; existem os mergulhadores, arpoadores, 

“largadores” de rede, proeiros, negociadores, vigilantes e até os responsáveis pela contagem 

dos peixes. Neste caso, segundo o que preconiza Luhmann (1977), a AMEPP passa a fazer parte 

do sistema da comunidade, pois é a cogestora do projeto de manejo de pirarucu, evento que faz 

parte do subsistema economia com a operação da pesca. 

Os comunitários, em sua maioria, pertencem à religião católica, mas existe uma Igreja 

Assembleia de Deus, na sede da comunidade. A Igreja católica da Santíssima Trindade fica 

localizada em uma extensão de terra denominada Ponta do Leopoldino, nas proximidades da 

comunidade, no lado direito do lago, e que pertence à família Mello, doravante denominada 

como Vila Mello.  

Na Vila Mello, existe uma casa que pertence à família, um flutuante onde mora o 
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caseiro (pessoa que faz a guarda do lugar) com sua família, um curral de bois, um centro social, 

e mais 10 casas, que são ocupadas na época dos festejos da Santíssima Trindade. A festa ocorre 

todos os anos e é patrocinada pela família Mello, como forma de agradecimento pelo ano 

próspero que passou e uma forma para reunir toda família no local de origem. 

Figura 19- Âncora de demarcação como marco de delimitação de Terra da família Mello. 

 
                    Fonte: produzida pela autora (2019). 

A festa ocorre na terceira semana de junho. Dura dois dias e é bastante conhecida. O 

barco da família Mello vem de Manaus em direção ao Ayapuá e, quando chega em Beruri, 

soltam-se fogos de artifícios, para anunciar o início da festa. E assim se repete em cada 

comunidade que o barco atravessa até chegar ao Lago Ayapuá, quando os festejos começam 

realmente. No primeiro dia, ocorre campeonato de futebol durante o dia. À noite tem o leilão e 

o baile, onde ocorre a coroação da rainha da festa. No segundo dia ocorre a celebração de uma 

missa na igreja Santíssima Trindade e depois são feitas brincadeiras com as crianças para 

distribuição de brinquedos. Por fim, a coroação da boneca viva: escolhem uma criança, entre 

cinco e oito anos, para representar a pureza das boas ações realizadas pelos moradores. A 

matriarca da família, Maria José Faria de Mello, informou que a família chegou na região em 

1822, conforme demonstrado na âncora, que foi instalada como um marco de delimitação do 

local (Figura 19). Há mais de 100 anos os moradores de toda região se reúnem na Vila.  

Com base na proposta de Luhmann (1977), este festejo pertence ao sistema e tem em 

seu ambiente os moradores de outras comunidades que participam, mas não residem no local, 

juntamente com a família Mello, que hoje em dia mora em Manaus. 
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4.2.4 São João Batista (Uauaçu) 

A comunidade de São João Batista fica localizada no lago Uauaçu, no município de 

Anori, próximo ao município de Codajás e faz divisa com Coari. Possui cerca de 38 famílias, 

aproximadamente 190 moradores, dos quais 13 foram entrevistados, dentre eles, a líder da 

Associação de Mães. Antigamente, viviam numa localidade denominada Paricá, conhecida 

pelos moradores como Ponta da Maria Velha. Contudo, este local ficava próximo à comunidade 

de Pinheiros, no lago Ayapuá e, por este motivo, a Prefeitura de Beruri notificou as 

comunidades que não seria possível fornecer assistência para as duas localidades ao mesmo 

tempo, devido à proximidade uma da outra. Então, a comunidade São João, que existe há mais 

de 50 anos, preferiu mudar para o Lago do Uauaçu, localizado no município de Anori, que 

possui suas margens repletas por áreas de várzeas e alguns pontos de terra-firme. Fica localizada 

em uma região central e mais alta, entre os rios Purus-Solimões. Ressalta-se que esta facilidade 

no processo de mudança foi permitida em virtude de as casas dos moradores serem flutuantes. 

Assim, a comunidade ficou ligada ao rio Purus pelo paraná do Uauaçu (braço de rio), que faz a 

conexão entre os dois lagos, o Ayapuá e o Uauaçu.  Em 1990, o Senhor João Timbuso de Souza 

construiu a igreja católica São João Batista e uma pequena sede em terra firme, para fundar a 

comunidade. 

Na época da cheia, a comunidade fica próximo à área de terra firme, onde foi 

construída uma estrutura física, e na época da seca, de agosto a dezembro, deslocam-se para a 

área de várzea, que fica próximo ao paraná Uauaçu, braço de rio navegável, inclusive no tempo 

de seca, mas apenas por embarcações pequenas. Assim, a cada estação do rio, a comunidade 

ganha uma nova estrutura, o que permite que barcos se desloquem até ela para comprar os 

produtos extraídos no local (açaí, castanha, peixes e artesanato) e para revender ou fazer troca 

por outros produtos. Contudo, foi apontado que o preço cobrado pelos regatões é elevado. No 

período da seca, os moradores precisam caminhar até a calha do rio Solimões, 

aproximadamente três quilômetros, onde conseguem esperar os recreios, para se deslocar até a 

cidade de Codajás.  

Sob o enfoque Luhmanniano, nesta comunidade é possível visualizar o processo de 

diferenciação de sistemas, onde os limites foram definidos pela comunidade a partir da mudança 

de local para seu estabelecimento. Numa reflexão sobre a pressão externa feita pela Prefeitura, 

percebeu-se a desvantagem em ficar no antigo local, o que aumentaria a complexidade do 

sistema. A seletividade para mudança de local ocasionou, de certa forma, o aumento do 

tamanho do sistema, pois, a partir de então, a área da comunidade é alterada conforme as 
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estações de nível de água do Lago Uauaçu. Na época da seca, a comunidade fica próximo à área 

de várzea e ao Paraná Uauaçu, e na época da cheia fica próximo à terra firma. 

Segundo os relatos, em 2000, a prefeitura comprou estas terras, onde foi construída a 

estrutura comunitária, que, até então, pertencia à família Mello, e seria repassada à comunidade. 

Porém, sem documentação alguma registrada em cartório. Atualmente, estão com problemas, 

pois os “donos da terra” (patrão) querem tomar posse do local e proíbem a extração de castanha 

e a caça em algumas áreas no entorno da comunidade.  

Figura 20 – Estrutura em terra firme da Comunidade São João Batista do Lago do Uauaçu. 

 
                            Fonte: produzida pela autora (2019). 

Algumas estruturas da comunidade foram construídas em terra firme, conforme Figura 

20, a saber: um centro social, dois campos de futebol, duas igrejas (sendo uma Católica e a 

outra Assembleia de Deus) e uma escola. Apesar da maioria das casas ser do tipo flutuante. 

Existe um telefone público que funciona via satélite. A energia depende de gerador e é 

distribuída por uma rede elétrica construída no local, mas alguns moradores com melhor poder 

aquisitivo possuem gerador próprio e TV com antena parabólica. O diesel é fornecido pela 

prefeitura de Anori para o gerador comunitário, mas, às vezes, quando não ocorre o 

fornecimento ou em quantidade insuficiente para manter o funcionamento durante o mês, é 

formada cota entre os comunitários para comprar o combustível. Por este motivo, delimitaram 

o período das 18h00 às 22h00 horas para funcionamento do gerador. 

Na região, apesar de alguns moradores possuírem fogão de cozinha, o alto custo do 

gás inviabiliza o seu uso, pois o valor que os atravessadores cobram chega ao custo de R$95 

reais, uma botija de 13kg. Assim, as famílias preferem usar o fogareiro de barro, com a lenha 
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que trazem dos roçados. Fogareiros originados a partir da queima dos ouriços da castanha 

também são uma opção. Para que se possa visualizar as seleções das operações realizadas pela 

comunidade com base na diferenciação sistema e ambiente (LUHMANN, 1977), representa-se, 

na Figura 21, a caracterização da comunidade, onde constam os subsistemas: saúde, economia, 

educação, religião, lazer e instituições, que estão relatados neste tópico. 

Figura 21 - Caracterização da comunidade São João Batista, com base na diferenciação 

sistema e ambiente. 

 
Fonte: elaborado pela autora, com identificação da posição da comunidade a partir do Google Maps. 

A escola oferece ensino do pré-escolar ao 9º ano do ensino fundamental II, além de 

uma turma de EJA, no período noturno, para os alunos que estão fora do padrão de idade 

escolar. São dois professores que trabalham com o programa multisseriado de ensino para um 

total de 42 alunos. 

Como não existe posto de saúde, a comunidade possui dois moradores que foram 

capacitados pela prefeitura para serem agentes de saúde. Possuem uma ambulancha para 

transportar os doentes para Itapuru (aproximadamente três horas de viagem) e em casos graves 

precisam se deslocar para Codajás (aproximadamente três horas de viagem) ou Anori 

(aproximadamente quatro horas de viagem). Antes de decidir para qual local apoio e suporte 

médico, os comunitários ligam para os hospitais de cada cidade para saber se existe estrutura e 

saber para onde deve ser levado o doente. Assim, pode-se afirmar que possuem acesso precário 
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à assistência médica e a medicamentos. A ausência de medicamentos criou a cultura de cultivo 

de plantas medicinais e elaboração de remédios caseiros, sendo parte dos costumes locais, que 

foi passado de geração para geração.  

Um poço artesiano foi construído, por uma empresa contratada pela FAS, porém, teve 

problemas ao ser fixado em uma área de “areia movediça”. Assim, parte do material foi 

danificado e perdido. Começaram a construir em outro local, porém ficou “raso”, porque não 

havia material suficiente para a obra (o qual foi perdido na primeira investida) e não pode 

alcançar a profundidade de 80 metros para retirar água limpa. Estão aguardando que a empresa 

volte para finalizar a construção do poço. Por isso, retiram a água do lago para consumo e 

demais necessidades, utilizando purificadores de água como o sachê P&G. Este é um dos 

motivos da comunidade viver em flutuante, pois, na época da seca, a sede da comunidade, que 

fica em terra firme, fica distante da margem do lago, obrigando-os a se deslocar para buscar 

água. 

Na comunidade existem duas instituições formais, a Associação dos Moradores de 

Uauaçu (AMU) e a Associação de Mães Oração de Jesus (AMOJ). A Associação de mães é 

formada por 18 mulheres, que se reúnem para produzir artesanato, vassouras e paneiros (tipo 

de cesto que é utilizado para carregar produtos), além de cuidarem de roçado comunitário, cujos 

produtos são comercializados na sede de Beruri, quando vendidos para o regatão. A vassoura e 

os cestos são vendidos para comunidades vizinhas e também para os regatões. 

O futebol é a atividade mais praticada no lugar, existe um campo para as mulheres e 

um campo para os homens, como forma de evitar o conflito de quem joga primeiro. No local, 

sempre ocorrem torneios masculinos e femininos, reunindo pessoas de outras localidades, o que 

ajuda na interação dos comunitários.  

A religião principal é a católica, mas também existe uma Igreja evangélica, Assembleia 

de Deus. A congregação dos católicos ocorre na Igreja de São João Batista, feita pelos próprios 

moradores, inclusive por jovens, que se mobilizam para realizar a celebração (Figura 22). Este 

ano ocorreu um problema com os festejos de São João, que foram adiados, pois a presidente da 

comunidade decidiu por não realizar a festa sem comunicar aos demais moradores. Estes, 

quando souberam, exigiram a festa, mas já estava muito próximo da data que tradicionalmente 

escolhem para a celebração, no caso, o dia do Santo, 24 de junho. Este festejo congrega 

normalmente várias comunidades próximas. 
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Figura 22-Celebração na Igreja São João Batista sendo proferida por jovens. 

 
                       Fonte: produzida pela autora (2019). 

A agricultura é de subsistência, plantam mandioca na época da seca para colher na 

cheia. Com a produção, fabricam farinha para o consumo e o excedente é vendido para o 

regatão. Também plantam banana, melancia, batata e plantas medicinais (folha de capim-santo, 

usado para problemas de digestão; erva cidreira, para cólica e gases, outros tipos de 

medicamentos são retirados das árvores da floresta, como unha de gato, andiroba etc.) e horta 

para temperos, como: cebolinha, coentro e pimenta.  

Exercem a atividade de extração de castanha e de açaí. A extração e coleta de castanha 

são realizadas em sistema de condomínios, onde cada um determinou a sua área de extração. A 

extração e coleta de açaí são realizadas nas áreas de várzea. Há dois anos, pessoas de outras 

localidades, como Codajás, passaram a explorar a região para retirar castanha, açaí nativo, além 

de caçar e pescar, o que tem ocasionado problemas para a comunidade. Ademais, permanece o 

problema com os “donos da terra”, que acabam proibindo a entrada em determinados locais de 

extração. 

Na comunidade existem três comerciantes locais, que trabalham com a venda de 

castanha, e cada um montou um grupo para realizar o processo de extração: um deles já está 

vendendo direto para a ASSOAB, mas a indústria só começa a comprar em março. Desta forma, 

os que estão precisando de dinheiro acabam vendendo para atravessadores. Outro comerciante 

é o gerente da família Mello e já possui compradores certos para sua produção. O terceiro vende 

para um regatão, com apelido de Bira, que leva castanha para Manaus. 

Em relação à pesca, segundo os relatos, a quantidade de peixes, entre eles, o pirarucu, 

o tambaqui, o tucunaré e o aruanã, vem reduzindo a cada ano, devido à falta de fiscalização, 
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pois embarcações comerciais externas, denominadas como “geleiras”, exploram a região do 

lago, chegando até a fazer “arrastão com rede”. Quando os barcos invasores lançam grandes 

redes no lago, pescam em grande quantidade e sem respeitar o tamanho dos peixes, ocasionando 

o descarte de animais mortos nas margens do lago, pois o que não serve para comercialização, 

na seleção, eles jogam fora. Outro ponto conflitante são os que se dizem donos do lago, que não 

querem que a comunidade faça uso dos recursos locais. 

Os eventos de constante pressão no subsistema posse da terra por se inter-relacionarem 

com as atividades econômicas aumentam a complexidade do sistema, na visão de Luhmann 

(1977), portanto, é preciso reestruturar as funções do sistema, como forma de direcionar as 

relações comunicativas, ou seja, identificar os problemas a nível de subsistema. No caso, é a 

delimitação de terra para extração dos recursos necessários, o que somente será possível com a 

mudança de expectativas, buscando novos parceiros para a regularização ou estabelecimento 

de normas.  

4.2.5 Novo Juruti  

Comunidade localizada no setor Paraná do Jari, fica à margem esquerda subindo o rio 

Purus, distante da sede do município de Beruri cerca de 162 quilômetros em linha reta. É 

composta por seis famílias que vivem em casas flutuantes, mas a maioria da mesma linhagem; 

os filhos da família fundadora (Lima) foram casando e formando novas famílias. 

Aproximadamente 45 moradores, destes 14 foram entrevistados, sendo um deles o líder da 

comunidade. 

A caracterização da comunidade, com base na diferenciação sistema e ambiente 

(LUHMANN, 1977), consta representada na Figura 23, contendo os eventos selecionados pela 

comunidade para compor os subsistemas: saúde, economia, educação, religião, lazer e 

instituições, a seguir caracterizados. 

O local possui uma escola que proporciona o ensino da pré-escola ao 7º ano do ensino 

fundamental, com apenas um professor, que trabalha no sistema multisseriado e leciona para 

20 alunos, nos dois turnos, matutino e vespertino. Na comunidade não existe Igreja de nenhuma 

religião, mas seus moradores se declaram como católicos. O lazer exercido é tomar banho de 

rio na cheia e brincar nas praias na seca. 

 



137 
 

Figura 23 - Caracterização da comunidade Novo Juruti, com base na diferenciação sistema e 

ambiente. 

 
Fonte: elaborado pela autora com identificação da comunidade a partir do Google Maps. 

Para receber atendimento médico precisam se deslocar para o posto médico de Arumã, 

uma comunidade que fica distante cerca de quatro horas de voadeira. Em casos mais graves, 

precisam se deslocar para a sede de Beruri, aproximadamente seis horas de voadeira, distante 

85 quilômetros em linha reta. Das seis residências, duas possuem antena parabólica e televisão. 

A comunidade ainda não possui uma associação formalizada, mas possui um líder ativo que se 

considera representante da AMEPP no local. No local não existe rede de esgoto e a água 

consumida é retirada direto do rio ou advinda da chuva, que é armazenada, para posterior 

tratamento com hipoclorito de sódio ou sachê P&G. A maior parte do lixo é queimada, as 

garrafas plásticas são reaproveitadas e o lixo orgânico é utilizado como composto nas 

plantações. A energia é produzida por um gerador a diesel.  

Não há qualquer meio de comunicação no local, quando necessitam contatar alguém é 

preciso se deslocar até a comunidade de Tuiué, distante, aproximadamente, uma hora de 

voadeira ou 12 quilômetros em linha reta, na qual existe um telefone público (“orelhão”). 

Entretanto, não conseguem cartão telefônico para poder realizar as ligações e, algumas vezes, 

o aparelho não permite ligação a cobrar.  

A atividade principal é a pesca, tanto para consumo quanto para venda, sendo 

utilizadas canoas, rabetas e barcos com motores de centro e redes. A produção é vendida para 

regatões que, muitas vezes, fornecem gelo, por meio do sistema de aviamento. Antigamente, 
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existia conflito na exploração pesqueira entre índios e a comunidade, que fica próxima à Terra 

Indígena Itixi Mitari, mas um acordo de uso de lagos foi selado com intervenção do CEUC e 

da FUNAI, que reuniu as partes e estabeleceu um sistema de regras para limites de pesca da 

comunidade. 

A agricultura também é praticada nas áreas de várzea com o cultivo de milho e 

mandioca. Mas também cultivam várias espécies de árvores frutíferas em boias flutuantes: 

manga, banana, jamelão ou azeitona-preta, açaí, caju, entre outros. E, em cima do flutuante 

onde residem, constroem uma estrutura de madeira suspensa para fazer a horta, cultivando: 

pimenta, cebola, mastruz, capim santo e outros tipos de plantas medicinais, conforme demonstra 

a Figura 24. A escolha se deve à constante mudança do movimento do rio, cheia e vazante. No 

passado, tiveram prejuízo quando plantaram na várzea, pois as enchentes destruíram tudo. A 

partir de então, passaram a adotar a modalidade flutuante.  

Figura 24 - Estruturas flutuantes e suspensas para agricultura. 

 
Fonte: produzida pela autora (2019). 

 

A mandioca é plantada na várzea na época da seca (entre julho e agosto) para ser 

colhida antes da cheia do rio, com a qual produzem farinha, tanto para consumo quanto para 

comercialização. Fazem extração, ainda de forma rudimentar, do mel de jandaíra, uma espécie 

de abelha da região, que é utilizado como fonte de alimentação e medicamento. A produção de 

mel é retirada de um pedaço de tronco de árvore, denominado como “cortiço” (onde ficam as 

colmeias). Devido à baixa produção de mel, a venda é feita de forma esporádica, mas possuem 
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interesse em ampliar a extração, pois eles conseguem vender por até R$ 30,00 reais o litro. 

Desde 2016, estão desenvolvendo uma parceria com o Projeto Quelônios da 

Amazônia, gerido pelo IBAMA, para monitoramento e manejo reprodutivo de quelônios. Para 

os comunitários a proteção dos “bichos de casco”, do tipo iaçá, tartaruga-da-amazônia e tracajá, 

é importante, pois possuem um valor comercial por fazer parte do hábito alimentar regional. 

Um grupo de cinco pessoas recebeu treinamento para fazer o monitoramento dos quelônios e 

para construção de uma estrutura que serve de berçário (Figura 25) para a reprodução das 

espécies. Os moradores voluntários fazem o acompanhamento por meio de contagem das 

espécies, registrando na época da desova (final de agosto até início de outubro) a quantidade de 

animais e o local em que ela ocorre, a quantidade de ovos resgatados e, posteriormente, 

registram a quantidade de animais que são gerados e soltos na natureza. Normalmente, este 

período de reprodução ocorre depois de 90 dias, aproximadamente, em dezembro nascem os 

filhotes.  

Figura 25 - Berçário dos quelônios. 

 
Fonte: produzido pela autora (2019). 

Legenda: submerso devido à enchente. 

Esse projeto partiu de uma iniciativa da comunidade, devido à presença de caçadores 

e pescadores que invadem a região na época da desova, retiraram os ovos e matam os “bichos 

de casco”, bem como a invasão da área de desova por atores locais, o que atrapalhava o processo 

de reprodução dos quelônios. Fato que causou a redução de espécies na região e, 

consequentemente, prejudicou a comunidade, que dependia da proliferação dos animais, tanto 
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para consumo quanto para a comercialização. 

Em 2016, conseguiram devolver 95 tracajás e 126 iaçás; em 2017, perceberam que 

reduziu bastante a quantidade de quelônios desovando nas praias da região, que foi comprovado 

pelo número de ovos resgatados e devolvidos para a natureza no mês de dezembro, apenas 66 

tracajás, 93 iaçás e oito tartarugas. Devido à esta situação, ocorreu um acordo de boa 

convivência entre as comunidades de São Pedro de Tapiri e Novo Juruti, por meio do qual se 

comprometem a não retirar os ovos destas espécies das praias que ficam nas proximidades, bem 

como não realizar pesca, exceto em caso de extrema necessidade, com tarrafa (um tipo de rede 

utilizada para pesca com formato circular e que possui pequenos pesos distribuídos por toda a 

circunferência), pois este tipo de rede prende os animais que migram para depositar os ovos em 

ninhos feitos nas areias das praias.   

Portanto, no período de desova, é proibido correr ou brincar de “rolar” nas praias. Eles 

fazem o monitoramento nesta época. Os moradores que forem pegos nas situações relatadas 

estão sujeitos à punição e, após três advertências, ocorre a comunicação ao IBAMA, que adota 

as tratativas legais para punição. Por fim, após a tratativa, em 2018, dos 220 ovos resgatados 

das espécies de iaçá e tracajá, 215 conseguiram voltar para a natureza. A maior dificuldade é 

para realizar o monitoramento, pois os recursos financeiros são reduzidos e o custo é alto com 

combustível. Para se ter uma ideia, uma voadeira gasta 20 litros de combustível em 

aproximadamente duas horas. Existe uma expectativa de que ocorra um apoio financeiro para 

o desenvolvimento da atividade. 

Nesta comunidade é possível visualizar como a diferenciação sistema e ambiente, na 

visão de Luhmann (1977), permite obter a vantagem de multiplicar a especificidade das relações 

funcionais, onde os subsistemas não dependem de uma definição complementar de seu 

ambiente, pois conseguem tolerar um ambiente aberto e flutuante, por meio de ajustes seletivos 

constantes de influência e adaptação ao ambiente interno. Como a comunidade é pequena, 

consegue melhorar a comunicação e a inter-relação entre os subsistemas internos, aumentando 

a sua capacidade de adaptação, pois as mudanças são constantes, devido às estações do rio.  

4.2.6 Beabá de Cima  

A comunidade está localizada no setor Supiá Três Bocas, na margem direita subindo 

o rio Purus, no município de Tapauá, distante, aproximadamente, 100 quilômetros da sede 

Tapauá e cerca de 198 quilômetros da sede de Beruri. Moram no local 17 famílias, 

aproximadamente, 65 moradores, dos quais 14 foram entrevistados. A religião predominante é 
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a evangélica, apenas uma família é católica, que precisa se deslocar para Beabá de Baixo para 

participar das congregações da Igreja Católica, considerando o quantitativo local de famílias, 

94,1% delas são evangélicas. O lazer existente são os eventos religiosos em outras 

comunidades. A comunidade possui em sua estrutura um telefone público, um poço artesiano, 

a energia advém de um gerador a diesel, que é mantido pela comunidade através de um sistema 

de participação de cotas, para compra de combustível e manutenção, contudo, alguns dos 

moradores possuem gerador próprio.  

A Figura 26, apresenta caracterização da comunidade com base na diferenciação 

sistema e ambiente (LUHMANN, 1977), com os respectivos eventos selecionados pela 

comunidade para compor os subsistemas: saúde, economia, educação, religião (como o lazer é 

formado por eventos religiosos, não consta caracterizado por estar imbricado ao contexto da 

Igreja) e instituições. 

Não existe posto de saúde no local, precisam se deslocar para a comunidade mais 

próxima, Beabá de Baixo, distante aproximadamente um quilômetro, e em casos mais graves 

precisam se deslocar para Tapauá, distante aproximadamente quatro horas de voadeira. A 

maioria das casas possui fossa para direcionar os dejetos dos efluentes domésticos. Possui uma 

escola que oferece ensino da pré-escola ao 9º ano do ensino fundamental II, em três turnos, 

manhã, tarde e noite, contando com dois professores na modalidade multisseriado para lecionar 

para 24 alunos. 

A comunidade possui a Associação dos Moradores de Beabá de Cima (AMBC), com 

32 associados e o seu presidente é quem representa a comunidade nas reuniões com a AMEPP, 

para decidir os investimentos que serão direcionados para o local junto aos Programas de 

Geração de Renda e de Educação e Saúde. 

A comunidade sempre teve em suas atividades econômicas a pesca, como principal 

fonte de renda, e a extração madeireira, como segunda mais importante. Nesta comunidade, os 

barcos de pesca e voadeiras precisam percorrer longas distâncias para conseguir peixe em 

quantidade suficiente para venda. As pescas, normalmente, ocorrem no rio e nos Lagos Itaboca 

e Cabeceira Grande. 
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Figura 26 - Caracterização da comunidade de Beabá de Cima com base na diferenciação 

sistema e ambiente. 

 
      Fonte: elaborado pela autora (2019). 

Com a implantação da RDS-PP passaram a trabalhar mais intensamente com a coleta 

de castanha. Os que exercem a atividade de extrativismo adentram na floresta para fazer a coleta 

dos frutos e muitas vezes precisam se deslocar pelo rio. A produção é repassada para um 

comerciante local que centraliza a compra e repassa para quem faz a encomenda. Outros 

passaram a trabalhar com agricultura, plantando banana e mandioca, que são os itens mais 

comprados na região. 

Sob o enfoque de diferenciação de Luhmann, esta comunidade possui os limites de seu 

sistema definidos pelas funções exercidas internamente (pesca, extrativismo, agricultura e 

carpintaria do subsistema econômico; no subsistema religião a quase totalidade evangélica, o 

subsistema instituição a existência de uma associação) que se inter-relacionam e permitiram 

que fossem mantidas a seletividade mais vantajosa, o que define o tamanho do sistema. A 

pressão sobre a estrutura do tempo foi atenuada pela redução dos entendimentos comuns no 

interior da comunidade, o que reduziu significados simbólicos que antes eram altamente 

generalizados, o que gerava a complexidade interna. Como ocorreu a redução das mudanças 

estruturais, reduziu o nível de expectativa criada com a identificação dos valores, das normas 

ou objetivos do sistema e pelo estabelecimento de papéis dentro da comunidade. 

Outra atividade é o serviço de carpintaria, que é executado em um flutuante para 



143 
 

fabricar móveis, mas o principal foco é a fabricação de casas flutuantes e barcos. Trabalhar 

construindo estruturas flutuantes requer o conhecimento que foi adquirido com a prática, e 

passado de pai para filho. Não existe ali nenhum engenheiro ou arquiteto, mas as pessoas sabem 

da importância dos cálculos e regras de segurança. Ressalta-se que para fazer a escolha do tipo 

de madeira é preciso saber qual será a finalidade do lugar, casa ou comércio, pois é preciso 

calcular a quantidade de boias e qual será a sua espessura, isto prezando pela segurança da 

estrutura, para que, posteriormente, não tenha problema com o excesso de peso. Se isto ocorrer, 

parte da estrutura do imóvel (que é móvel) ficará submerso no rio.  

Pode-se dizer que o flutuante é um tipo de embarcação, porém, sem motor, pois 

possibilita o seu deslocamento para qualquer lugar, por meio de embarcações de pequeno e 

médio porte (Figura 27). Esta modalidade de habitação traz mobilidade aos ribeirinhos, 

deixando-os livres para levarem suas casas para onde decidirem morar. 

Outro caso relatado sobre a importância da experiência neste tipo de construção é que 

se a estrutura das vigas que dão sustentação para paredes e teto não ficar firme, ou seja, se não 

for montada corretamente, pode acontecer da casa “tombar”, cair para um dos lados, ocasionado 

pela constante movimentação decorrente da dinâmica natural do rio e, por isso, eles precisam 

fazer o “teste do banzeiro”, checar se a casa vai suportar as oscilações e movimentações do rio, 

decorrentes, muitas vezes, de tempestades na região. 

Relatam que, atualmente, há uma grande dificuldade para encontrar, principalmente, a 

espécie açacu ou assacu, uma árvore que pode alcançar até 60 metros de comprimento e fornece 

madeira de ótima qualidade e durabilidade (de quatro a cinco décadas), encontrada nas margens 

dos rios, áreas de várzea.  Devido à dificuldade em encontrar a açacu, passaram a utilizar outras 

espécies como boia, por exemplo a munguba, que tem uma durabilidade menor 

(aproximadamente sete anos para que ocorra troca da estrutura). 

A madeira do açacu é usada como boia para flutuantes e o látex que dela é retirado é 

venenoso, usado para pesca, principalmente por indígenas, e para caça de animais de pequeno 

porte, pois tem o efeito de imobilizar os animais. A madeira tem alto valor comercial na região, 

quando encontrada, muitas vezes, é extraída e armazenada, pois, dependendo do seu tamanho, 

em metro cúbico, o preço pode variar entre R$1.500,00 até R$ 3.500,00. Por exemplo, um 

flutuante de 11 x 6m pode chegar a custar, aproximadamente, R$ 15 mil, sendo este o mais 

simples, que não possui divisórias. Como nem todos os moradores da região possuem poder 

econômico para comprar um flutuante pronto, às vezes, os próprios moradores constroem suas 

casas, ou seja, adentram na mata, fazem a extração da madeira, deixam próximo ao local para 

montagem ou construção.  
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Figura 27- Estrutura de um flutuante sendo transportado. 

 
                               Fonte: produzido pela autora (2019). 

 

Normalmente, as reformas e construções deste tipo de moradia ocorrem de acordo com 

a deterioração da madeira. Depende do tipo da madeira que foi utilizada, mas, a partir de cinco 

anos, já deve ser feita a manutenção preventiva. Aqueles não fazem ou que não têm condições 

de fazer, acabam tendo suas casas em péssimo estado de conservação. O trabalho de carpintaria 

ocorre no período de cheia do rio, entre os meses de abril e maio, mas este ano durou até o mês 

de junho, devido à cheia prolongada. Nesta época, os comunitários conseguem maior 

mobilidade para transportar a madeira, pois os rios ficam mais extensos (alargados). O que não 

quer dizer que no restante do ano não ocorra construção de flutuantes, pois é muito comum em 

toda região. Normalmente, desprendem de 10 a 30 dias para a construção de um flutuante, 

dependendo do seu tamanho e da quantidade de cômodos. A maior parte da venda é feita para 

Tapauá, mas já receberam encomenda de outras regiões do Amazonas, como: Beruri, Anori, 

Coari, Codajás e Tefé. 

4.2.7 Guajaratuba (Seringal) 

A comunidade é localizada no setor de Três Bocas, a, aproximadamente, 76 

quilômetros da sede do município de Tapauá e distante quase 380 quilômetros em linha reta de 

Manaus. Possui apenas três famílias morando no local, aproximadamente 28 pessoas, das quais 

15 foram entrevistadas, entre elas, o líder comunitário. O morador mais antigo já vive no local 

há 77 anos. Lá não existem meios de comunicação, igreja e escola. Apesar de não ter igreja no 



145 
 

local, todos se declaram católicos. Desta forma, os moradores precisam se deslocar até a 

comunidade de São João das Três Bocas, comunidade que fica a quatro quilômetros de 

distância, aproximadamente, uns 20 minutos de “voadeira”, para utilizar o telefone público, 

frequentar a igreja e para ter acesso à escola. Há dois professores para oferecer ensino da pré-

escola até o 9º ano do ensino fundamental II. Porém, os moradores mais idosos são analfabetos, 

pois, quando mais novos, não existia escola próxima ao local. Os meios de transporte utilizados 

para locomoção são canoa, voadeira ou barco de pesca. 

A energia existente no local é produzida por um gerador a diesel adquirido pelos 

próprios moradores. Quando ocorre algum problema com o gerador utilizam lamparina e velas 

ao anoitecer. Há dificuldade para conseguir o combustível para abastecer o gerador. Por este 

motivo vivem presos no sistema de aviamento, criando-se um ciclo de dependência dos regatões 

que navegam em barcos pela região para conseguir combustível para o gerador e para o barco 

de pesca. O sistema de aviamento ocorre por meio de permuta de peixe, castanha e farinha, em 

troca por combustível, gelo, sal, arroz, feijão, óleo de cozinha, entre outros mantimentos. O 

lazer é jogar futebol e ir à Igreja em São João das Três Bocas. 

O posto de saúde mais próximo fica na comunidade de Beabá de Baixo, 

aproximadamente 25 quilômetros de distância, em torno de 1h20min de voadeira, o que 

dificulta os tratamentos de saúde. Os casos mais graves exigem deslocamento para Tapauá, 

aproximadamente três horas de voadeira. Como forma de amenizar os problemas de saúde, 

passaram a recorrer às plantas medicinais, fabricando os remédios caseiros, como por exemplo: 

a folha de capim-santo ou erva príncipe (problemas digestivos, “dor no estômago”), a folha de 

vinagre (baixa a pressão arterial e controla a diabetes), a casca de unha de gato (problemas de 

pele, hemorragia, reumatismo) e a andiroba (usado como anti-inflamatório, repelente e para 

tratamento contra verminoses e doenças da pele). Não existe saneamento, o banheiro fica na 

área externa, mais ou menos uns três metros de distância da casa, e os dejetos são despejados 

diretamente no rio. Construíram um sistema para captação da água da chuva para abastecer a 

casa, mas também consomem água do rio. Para tratá-la, utilizam o sachê P&G, quando falta, 

fervem a água. 

É uma comunidade muito carente e seus moradores dependem, como forma de 

sobrevivência, dos benefícios concedidos pelo Governo para ajudar na renda familiar, tais 

quais: bolsa floresta e seguro defeso. A situação se caracteriza pela condição de aviamento, que 

os mantém em alto endividamento. Desta forma, os benefícios governamentais ajudam a manter 

itens essenciais à família, pois a produção é quase toda direcionada para o aviamento. As 

mulheres são responsáveis pela criação de animais de pequeno porte, como porco, galinhas e 
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patos, além de coletar as sementes de andiroba para produzir o óleo. Trata-se de uma produção 

artesanal, utilizando bacias de alumínio para extração do óleo, segundo Figura 28, que 

posteriormente é armazenado em garrafas plásticas de até dois litros, vendidas ao regatão e 

levadas para Manacapuru e Manaus ao preço de R$ 30/litro. Também fabricam sabão em pedra, 

que é vendido a R$ 10 a barra.  

Figura 28 - Extração rudimentar do óleo de andiroba. 

 
Fonte: produzido pela autora (2019).  

Os homens trabalham com pesca no rio para subsistência e para comercialização. 

Quando a produção já não está comprometida com o regatão, eles vendem para os recreios que 

também são os principais compradores da comunidade. Quando não estão pescando trabalham 

na agricultura com produção de melancia, goiaba, banana e mandioca de várzea. A mandioca 

de várzea é plantada na época da seca do rio, a partir de agosto, e é colhida quando inicia a 

cheia a partir de dezembro. Fabricam com a mandioca: farinha, farinha de tapioca, o polvilho, 

biju e a goma. 

Nos meses de janeiro e fevereiro, alguns trabalham com a extração de castanha na 

região próxima a São João das Três Bocas, extraindo em torno de 200 litros (25 kg por dia).  

Um dos maiores problemas está relacionado à entrada de barcos pesqueiros de grande porte na 

região, o que está reduzindo o quantitativo de peixes, principalmente de pirarucu.  

A Figura 29 apresenta a caracterização da comunidade com base na diferenciação 

sistema e ambiente (LUHMANN, 1977), onde constam os eventos selecionados pela 

comunidade para compor os subsistemas: saúde, economia, educação, religião, lazer e 

instituições, cuja explicação encontra-se descrita neste tópico. 
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Figura 29 - Caracterização da comunidade Guajaratuba com base na diferenciação sistema e 

ambiente. 

 
   Fonte: elaborado pela autora (2019). 

De todas as comunidades visitadas, esta é a que possui o ambiente mais rudimentar no 

contexto de comunidade, talvez por ser a mais isolada, não possui infraestrutura como sede, 

Igreja, escola, posto de saúde ou meios de comunicação. Assim, sob a perspectiva de Luhmann 

(1977), um sistema sempre vai apresentar um número crescente de componentes, neste caso, a 

busca por serviços não existentes no local cria uma operação de seleção, portanto, fazem a 

escolha de um elemento para pertencer ao sistema ao incluir os subsistemas saúde, 

comunicação, educação e religião que ocorrem em outras comunidades, o que amplia os limites 

do sistema. Assim, o sistema comunitário inclui operações de outras comunidades próximas.  

4.3 O Capital Social como força motriz da RDS-PP 

A referida seção abordou o papel exercido pelo capital social nas operações de 

interação e nas ações que podem ocorrer nos níveis individual, familiar, comunitário e 

institucional,  buscando analisar as melhorias a partir da organização de indivíduos em grupos 

próximos (vizinhos), que se conectam com diferentes grupos e, eventualmente, estes grupos se 

relacionam com funcionários do Governo para implementar intervenções como forma de se 
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preparar para responder aos desafios impostos pelas mudanças em um nível de sistemas.  

Primeiro, apresenta-se um quadro geral dos aspectos da análise das dimensões 

(estrutural, cognitiva e relacional) do capital social encontrados na RDS-PP, considerando os 

dados coletados nas comunidades selecionadas, apontando os papéis significativos 

desempenhados na memória social e na mobilização da rede social para lidar com mudanças e 

eventos, tanto esperados como inesperados, até mesmo quando ocorre a necessidade para 

reorganizar o sistema. Ressalta-se que as representações possuem base na técnica personas do 

Design Thinking, já explicada na seção de procedimentos metodológicos, e correspondem à 

etapa prototipação, do Quadro 15. Portanto, são uma representação generalizada de 

características identificadas, que foram codificadas em símbolos representativos. 

4.3.1 As dimensões do Capital Social na RDS-PP 

Conforme esclarecem Nahapiet e Ghoshal (1998), o CS é constituído por 

particularidades da estrutura social, por meio das dimensões cognitiva, estrutural e relacional, 

que facilitam as ações dos indivíduos dentro desta estrutura.   

A dimensão cognitiva, de acordo com Ansari, Kamal e Gregg (2012), permite 

melhores condições de acessibilidade e fornece aos indivíduos a capacidade de troca, 

proporcionando uma base comum para a transação de conhecimento. Assim, quando a 

linguagem se torna comum, isso facilita a capacidade de obter acesso às pessoas e às 

informações. Desta forma, o indivíduo com maior capacidade de se comunicar com os diversos 

atores exerce um papel primordial nas relações sociais.  

Nesse estudo, pode-se citar o caso da AMEPP, representada por um dos membros da 

diretoria, que acompanhou a FAS na distribuição dos equipamentos. A pessoa escolhida tem 

acesso a todas as comunidades visitadas, aspecto que pode ser reforçado pelo comentário de 

um dos moradores: 

[...]esse novo presidente aí, só ganhô por saber escolhê o pessoal que ia ficar com 

ele na AMEPP. A dona Rai é muito querida por todos, ela é até compositora, fez o 

hino da reserva e tudo. (E14CG,49 anos, Guajaratuba). 

 

O código é outra maneira de se observar o CS cognitivo, pois fornece um quadro de 

referência para observar e interpretar o ambiente (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998). Podem ser 

entendidos como a forma que se deve agir dentro da comunidade ou a forma como os indivíduos 

veem o ambiente. Por exemplo, nesta região o termo “panema”, um código criado para 

representar uma pessoa que está com falta de sorte, e “apoema”, quando a pessoa está com 

preguiça, “fazendo corpo mole”, ou não está mais aguentando fazer uma determinada atividade, 
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é comum no linguajar local. Outra forma de código ou símbolo refere-se às características 

comportamentais que são desenvolvidas pelos indivíduos, por exemplo, pessoas que buscam 

“fazer parte” do grupo de manejo, devem estar dispostas a cumprir requisitos legais para 

exploração desta atividade, pois existem normas para seu cumprimento, mas que permitem 

garantir a venda sem a pressão de estar cometendo crime ambiental, conforme expresso por 

comunitários: 

Hoje, a gente vive na legalidade, não tem medo do IBAMA, eles são nossos parceiros. 

Tudo que a gente pesca é garantido por lei, ninguém vai querer tomar da gente, 

ninguém vai ser perseguido, e pode vender para qualquer lugar aí, liberto [...]. (E1CI, 

49 anos, Itapuru.) 

 

A gente vive cumprindo o que diz a lei. E sabe que isso é melhor pra gente, sair da 

linha é correr risco de perder tudo, até a liberdade [...]. (E10CNJ, 34 anos, Novo 

Juriti).  

Antigamente, eu era contrabandista, não só de pirarucu, mas de iaçá, ovos de 

tartaruga, jacaré, o povo pedia e eu pegava, mesmo quando não tava na época, mas 

eu vivia me escondendo quando via o IBAMA. Hoje, sou livre, pois só faço o que pode 

e foi passado pra gente. A gente consegue até dormir melhor. (E8CDES, 65 anos, 

Divino Espírito Santo).  

Quando em um ambiente a linguagem e o código são divergentes acaba-se criando 

uma forma de segregar, manter as pessoas separadas, o que acaba restringindo o acesso a 

grupos. Dentro da comunidade Pinheiros, por exemplo, o antigo líder comunitário, que já estava 

no poder há 20 anos, perdeu as eleições quando começou a divergir dos códigos de conduta 

estabelecidos pela comunidade local. Ressalta-se que a maioria pertence ao mesmo grupo 

familiar. Por meio de condutas inapropriadas, como, por exemplo, receber material para 

construção da nova escola e não realizar a obra, “não prestar conta” junto à comunidade, 

estabeleceu um clima desarmônico com moradores que opinaram contrariamente. Todos esses 

pontos fortaleceram ainda mais os códigos pré-existentes de boas condutas, tendo a nova 

liderança recebido o apoio da grande maioria comunitária, o que pode ser expressado por sua 

exclusão nas urnas. 

O cara fala uma coisa e faz outra, aí não dá. (E11CDES, 37 anos, Divino Espírito 

Santo). 

 

 

Aqui é assim, sai da linha, a gente tira de campo. (E22CDES, 32 anos, Divino Espírito 

Santo). 

 

 

Outro exemplo sobre código nesta perspectiva de Nahapiet e Ghoshal (1998), é o caso 

dos pescadores não se intitularem como “pescador profissional”, apesar de todo conhecimento 

e técnica existentes. Isto se deve ao fato deles associarem tal denominação aos pescadores que 

entram na região sem autorização para pescar, e são alvo de fiscalização do IBAMA, pois os 
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agentes do órgão pediram para avisar quando encontrassem pescador profissional na região. 

 

Aqui, a maioria sabe o que tem que fazer na hora da pesca, tudo dentro das regras, 

tudo velho na atividade [...]. (E3CI, 47 anos, Itapuru).   

 

 

Tem vez que entra pescador profissional, mas esses é pego logo pelo IBAMA [...]. 

(E26CDES, 42 anos, Divino Espírito Santo). 

 

 

Outro aspecto importante de ser ressaltado está relacionado à importância das 

narrativas compartilhadas. Conforme Ansari, Kamal e Gregg (2012), o conhecimento, 

especialmente o tipo tácito, não-codificado e socialmente incorporado por meio de narrativas e 

experiências coletivas praticadas, só pode ser transferido quando os indivíduos têm acesso ao 

contexto sociocultural específico e são aceitos na “comunidade prática”. Na referida pesquisa, 

as narrativas compartilhadas estão presentes nos contos, mitos e lendas, são histórias e 

metáforas que se tornam ferramentas poderosas para que comunidades possam criar, trocar e 

preservar um conjunto de ricos significados, pois a maioria das pessoas quase não possui 

escolaridade (alguns até analfabetos) e sentem dificuldade em entender as regras. E, por meio 

das narrativas, os moradores criaram uma forma de repassar as informações. 

Nessa região da Amazônia, existem lendas, como as do boto, do bicho papão, da cobra 

grande, entre outras, que são utilizadas para criar limites e normas informais de convivência. 

Como, por exemplo, um caso presenciado, a conversa de um avô com o neto. A criança, com 

uns nove anos, queria pegar a canoa para ir visitar um colega que morava em um flutuante a 

uns 100 metros de distância de onde ele morava, e ficou gritando da área externa, bem próximo 

à embarcação: “Vô!! Vô!! Mi deixa ir ali na casa do Bodó, é rapidin”. Ficou gritando e 

implorando para o avô deixá-lo ir de forma insistente. Porém, seu colega morava próximo à 

casa do gerente do “dono da terra”, o qual os moradores apelidaram de “papão”, pois este 

gerente não deixa ninguém entrar na área dos castanhais. Todos os dias ao entardecer, ele sai, 

puxa sua cadeira de balanço e fica sentado na área externa de seu flutuante para fumar. Quando 

o avô saiu para o local onde a criança estava, respondeu prontamente: “é melhor você não ir, 

pois tá quase na hora do bicho papão sair de casa! Quer que ele te pegue? ”. A criança nem 

pestanejou, foi correndo de volta para dentro de casa. Quando anoiteceu, em conversa com o 

avô daquela criança, entendeu-se todo o contexto da situação, na realidade, como o avô não 

queria deixar o neto ir para a casa do colega, e naquela noite teria arraial, precisava terminar de 

preparar as guloseimas que seriam doadas para o leilão da Igreja, pois fez uma promessa a São 

João Batista, depois que seu neto quase morreu afogado no lago, que participaria todos os anos 
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com doação de comida para ajudar no leilão que é feito para arrecadar fundos para as obras da 

Igreja. 

Assim, é possível perceber a representatividade da dimensão cognitiva por meio das 

interpretações compartilhadas, bem como, a visualização dos sistemas de significado na 

unidade individual ou social, fornecendo uma base comum para a transação dentro das 

comunidades (NAHAPIET; GHOSHAL, 1998).  

A dimensão relacional do CS, conforme Nahapiet e Ghoshal (1998), pode ser 

representada pela confiança e confiabilidade, normas e sanções, obrigações e expectativas, 

identidade e identificação. Dentro da RDS-PP foi possível encontrar elementos representativos 

de identidade (como eles se identificam) e de identificação (a forma como eles identificam o 

ambiente e suas relações); os aspectos relacionados às normas de confiança e reciprocidade 

estipuladas dentro das comunidades, que acabam estabelecendo as obrigações e expectativas 

entre os indivíduos. 

O lazer praticado nas comunidades é uma forma de representar a identidade e a 

identificação, pois propicia uma maior integração entre crianças, jovens e adultos. O encontro 

para jogar “pelada” (futebol) é sempre marcado no final das tardes. Mães levam seus filhos 

menores para que possam se divertir, os jovens percebem o futebol como uma forma de 

representar a comunidade, a identidade local. Por isto, participam das “peladas” como se fosse 

um treino para os campeonatos e torneios que ocorrem entre as comunidades. Trata-se do 

esporte que mais foi citado como forma de interação entre as comunidades. 

Passo o dia no trampo, mas nu fim di tarde, pego a canoa e vou jogar pelada lá nu 

São Juão das Três Bocas, que fica ali do outro lado do rio, meus amigos moram tudo 

lá perto, e eu que represento o Seringal. (E10CG, 17 anos, Guajaratuba).  

Aqui todo mundo joga uma pelada, menino, menina, num tem diferença. Não tem um 

que num quera fazer parte dus campeonato. (E4CDES, 17 anos, Divino Espírito 

Santo). 

U qui a gente mais faiz pra reuni a turma daqui, é jogá pelada. Basta olhar a sombra 

da castanheira nu campinho e u povo tudo corre pra lá...vai mãe, fio, meninu e 

menina, até a mulherada num abre mão! (E3CSJB, 29 anos, São João Batista do 

Uauaçu).  

Quer pegar todo mundo juntu, é só ir pru campim que o povo joga pelada, lá encontra 

do véio ao pirralho, até a mulherada participa. (E2CS, 27 anos, Surara). 

Uma maneira de representar como são estabelecidas as relações de confiança dentro 

da comunidade é através do evento “lanche da tarde”, um costume das populações ribeirinhas, 

que a partir das 16 horas param para fazer guloseimas, tipo: mingau de banana e castanha, 

tapioca, banana frita, macaxeira cozida, açaí, tucumã, bacaba, biribá, castanha, entre outros; são 
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alimentos oriundos das plantações ou que são extraídos por eles, oportunidade que eles têm 

para se reunir e “trocar ideias”. Nos encontros relatam seus problemas, buscam o apoio, é o 

momento utilizado para aumentar a proximidade e fortalecer a confiança entre si. Conforme 

preconiza Ansari, Kamal e Gregg (2012), a dimensão relacional pode ser caracterizada por uma 

diversidade de relacionamentos, seja familiar, amizade, comercial ou colegas de trabalho, onde 

cada um desses relacionamentos implica em um nível diferente de proximidade e confiança. 

Na hora do lanche, é hora de reunir a família e os mais chegados. A gente se sente 

bem quando tá rodiado de amigos, da família, é o momento para discontrair, falar 

dos pobremas [...]. (E10CDES, 39 anos, Divino Espírito Santo). 

 

A gente tem que saber escolher quem entra na nossa vida. Se a gente se mistura com 

gente ruim, a gente fica pior. Por isso, quando a gente vai lanchar, quando vem do 

manejo, a gente reuni a turma toda. (E1CI, 49 anos, Itapuru). 

Em conformidade à proposta de Nahpiet e Goshal(1998), a dimensão estrutural possui 

um padrão geral de conexões entre os atores e como ocorre o fluxo das informações - ou seja, 

estabelece com quem se mantém relacionamento e como ocorre, ou ainda, estabelece a quem é 

possível alcançar e como é alcançado e quem tem maior possibilidade de alcançar.  

A Figura 30 representa a dimensão estrutural da RDS-PP, onde é possível visualizar 

a disposição dos atores, quais os relacionamentos existentes, quem se relaciona com quem, a 

partir destas estruturas que ocorrem o fluxo das informações, o que facilita as decisões e ações 

coletivas.   

Representa-se com símbolos os personagens marcantes da estrutura da RDS-PP, por 

meio dos papéis existentes nas comunidades (associações, comunidades locais e vizinhas, 

instituições internas e externas), como forma de visualizar o fluxo das informações, que estão 

representadas pelas setas coloridas para apresentar o fluxo existente das funções do capital 

social: vermelha - bonding; preta – bridging; e azul - linking. No centro do círculo, estão 

representadas as relações mais estreitas, formadas por grupos, vizinhança, laços familiares, de 

amizade e de trabalho; ou seja, são as relações com pessoas de mesmo pensamento, cultura 

religião, grupos homogêneos que possuem relações horizontais. As casas representam estes 

atores (família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, etc.), que vivem dentro das comunidades 

(que se denominou como comunidades), e os líderes das comunidades estão representados pela 

casa com telhado azul (pois este exerce um papel importante no fluxo das informações). Assim, 

estão representadas as relações do tipo bonding, consoante ao estabelecido por Babaei, Ahmad 

e Gill (2012), onde é estabelecido o desenvolvimento da reciprocidade local e confiança 
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particularizada; onde há maior proximidade emocional, apoio social e ajuda em crises. 

Figura 30 - Dimensão Estrutural da RDS-PP. 

 
                   Fonte: elaborado pela autora (2019). 

Desta forma, gera um nível elevado de solidariedade dentro da estrutura do grupo, que 

pode efetivamente mobilizar indivíduos e os recursos em torno de um propósito comum. É o 

que possibilita estabelecer os outros tipos de relações com outros grupos bridging e linking: 

indivíduos que ganham representatividade nas instituições locais e conseguem fazer o 

intercâmbio de informações entre os grupos. Dentro da RDS-PP, como existem muitos grupos 

formados por famílias que moram em comunidades diferentes, isso possibilita que ocorra a 

troca de informações entre as comunidades, como, por exemplo, quando vão criar um torneio 

de futebol ou quando vão realizar eventos religiosos. 

O CS Bridging está representado na esfera intermediária, por ser considerado como a 

principal fonte da diversidade de relacionamentos entre comunidades, e CS institucional 

representado pelas Instituições locais (ASSOAB, AMEPP, colônias de pescadores, associações 

de mães e associações comunitárias), tornando-se a verdadeira ponte entre os indivíduos que 

vivem na comunidade com as instituições externas (órgãos governamentais e não- 

governamentais). Outras instituições locais que pertencem ao CS bridging são as Igrejas 

(católicas/evangélicas), que permitem as interações existentes entre moradores de diversas 

comunidades, bem como as escolas que recebem moradores de outras comunidades, permitindo 

o intercâmbio de informações entre os alunos das localidades. 
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A esfera externa é onde se apresentam às instituições externas (aquelas que atuam 

dentro da RDS-PP, porém não são instituições exclusivas daquela região) que possuem relações 

com instituições locais (são as instituições que pertencem às comunidades e aos grupos 

existentes dentro das comunidades, ou que foram criadas para representar a RDS-PP). Nesta 

esfera, encontram-se os órgãos que atuam dentro das comunidades (governamentais e não- 

governamentais), tais como: o Governo do Estado Amazonas se faz presente por seu órgão 

gestor CEUC e pelo órgão de licenciamento ambiental; o IBAMA realiza a fiscalização e o 

licenciamento de manejo de quelônios, pescado e madeira; o INPA, o Instituto Piagaçu (Ipi) e 

a FAS possibilitam a capacitação técnica e ajudam na elaboração dos regulamentos da RDS-

PP, além disto, a FAS distribui recursos materiais para infraestrutura pelo PBF. A forma como 

estão dispostos na esfera representa a abrangência do poder e, ao mesmo tempo, uma fraca 

conexão com o centro, onde as relações são mais fechadas. O que corrobora com a definição de 

Patulny (2007) para o CS Linking, “ligações formadas por comunidades com instituições 

econômicas, políticas e sociais”, e com Hawkins e Maurer (2010), que esclarecem que este tipo 

de CS é formado a partir das interações com instituições ou indivíduos com poder e que 

representam uma conexão fraca, mas os resultados gerados são mais valiosos. 

A estrutura social das comunidades analisadas possui um histórico marcado por 

registros de dominação pela figura do patrão (donos das terras ou donos do comércio local) e a 

subordinação dos extrativistas/pescadores. Este tipo de relação ainda é existe, principalmente 

em regiões mais isoladas. A cultura de exploração, tanto por parte dos atravessadores (regatões) 

quanto por parte dos patrões, ocasionou o engessamento parcial da capacidade dos indivíduos 

de criar ações coletivas, pois ainda existe uma minoria que prefere a comodidade de receber os 

produtos para sua subsistência sem ter que demandar mais tempo para conquistá-los, o que 

fortalece o capital social bonding, criando um sistema de exclusão para novas propostas de 

mudança trazidas por instituições que atuam na comunidade. Este contexto corrobora com os 

aspectos apresentados por Newman e Dale (2007), que esclarecem que comunidades 

densamente nucleadas com laços bonding evitam a interação com aqueles que não conhecem 

bem. Isto torna essas comunidades menos adaptáveis, o que impede as mudanças estruturais 

necessárias para atingir os objetivos (NEWMAN; DALE, 2005). 

A terceira dimensão do CS estrutural permite descrever características relevantes dos 

relacionamentos, pois engloba o tipo de capital social – Bonding (Bo), Bridging (Br) e Linking 

(L), descrito de forma mais abrangente no próximo tópico, para cada uma das comunidades 

pesquisadas. 

No contexto do CSBo, o processo de associação é encontrado em todas as 
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comunidades pesquisadas e, para que ocorra, depende de outra característica importante: a 

participação, onde os indivíduos buscam participar de ações, seja em seu aspecto formal ou 

informal para o alcançar objetivos comuns. O processo formal ocorre por meio da constituição 

de associações locais em cada uma das comunidades. Alguns exemplos desta característica 

podem ser encontrados nas seguintes situações: a formação de grupos, os quais são reforçados 

pelos seguintes depoimentos: grupo de artesanato “Brisas do Surara”; a formação de grupos de 

Manejo em Itapuru e Pinheiros; grupos para proteção dos quelônios em Novo Juruti; a mudança 

do local da comunidade São João Batista do Uauaçu.  

O aspecto informal ocorre na assistência aos vizinhos e na disposição de se envolver 

informalmente em ações comunitárias. Em todas as comunidades visitadas existe o senso de 

participação comunitária. Os aspectos informais podem ser representados pelos grupos para 

limpeza das áreas comuns ou ajudar a construir a casa do vizinho. Tais características validam 

a proposição feita por Onyx e Leonard (2010), pois as interações existentes entre os atores que 

visam alcançar propósitos comuns são características determinantes para a formação de CSBo 

e são representadas por meio da Associação e participação ativa na vida da comunidade.  

O CS bridging é representado pelas relações entre membros diversificados, facilitando 

o acesso a recursos e oportunidades que existem em uma outra rede (NEWMAN; DALE, 2007). 

Na presente pesquisa encontra-se representado pela capacidade de comandar, engajamento 

ativo e processo interativo, conforme proposta de Onyx e Leonard (2010). O engajamento ativo 

é a característica mais evidente do CSBr dentro das comunidades, por meio da capacidade de 

mobilização das lideranças que buscam encontrar soluções por meio de apoio técnico, político, 

financeiro, na busca por recursos fora da comunidade ou, simplesmente, nos diferentes 

posicionamentos sobre questões comunitárias ou que influenciam na comunidade. No que se 

refere à capacidade para comandar, este aspecto do CSBr apresenta-se destacado pelo papel da 

liderança da AMEPP, como pode ser observado na Figura 30, em que a maior parte das 

conexões estão inter-relacionadas a esta instituição, por meio da capacidade de orientar diversas 

redes social (moradores, associações e instituições externas), para usufruir de recursos 

disponíveis que possibilitem o retorno de benefícios para as comunidades.  

O processo interativo do CSBr, característico da RDS-PP, pode ser observado no caso 

das comunidades que dependem de gerador, que se mobilizam por meio de cotas para fazer 

manutenção ou para fornecimento de combustível, o que confirma a definição de Hawkins e 

Maurer (2010) e Onyx e Leonard (2010), ao apresentarem o processo interativo como uma ação 

conjunta capaz de mobilizar recursos financeiros, cultural e humano, ou seja, recursos 

essenciais para as famílias para incentivar o desenvolvimento local. 
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O CSL exercido pelas instituições locais ocorre, principalmente, pela AMEPP, que é 

a instituição mais representativa dentro da comunidade, até mesmo por força dos regulamentos 

da RDS-PP. Pode-se inferir que a instituição externa com maior contato direto com as 

comunidades é a FAS, por força da proposta estabelecida para entrega de equipamentos e 

cartões do PBF diretamente às comunidades. Outras instituições externas possuem o contato 

direcionados para projetos de capacitação e desenvolvimento de planejamento de atividades.  O 

fortalecimento deste tipo de relacionamento permite o acesso a recursos, como: especialistas, 

oportunidades de novos negócios a serem desenvolvidos dentro das comunidades, além do 

capital financeiro, portanto, considerado essencial para o desenvolvimento das comunidades. 

Assim, o CS Linking pode ser vantajoso quando gera benefícios por meio de recursos ativos, 

visando facilitar a transferência de bens e informações do tipo top-down na hierarquia social e 

para o desenvolvimento social (PELLING; HIGH, 2005). 

Outro ponto, importante do CS linking é a capacitação dos atores. Por exemplo, a FAS 

realiza anualmente um evento denominado Encontro de lideranças, no qual as associações-mãe 

de todas as 16 UCs do Amazonas são reunidas para discutir as prioridades de investimentos e 

organizar um planejamento conjunto com a Fundação. Na reunião, cada associação-mãe 

trabalha conjuntamente com a FAS para estabelecer o calendário dos programas de capacitação, 

acompanhamento técnico de atividades econômicas apoiadas pela instituição e necessidade de 

infraestrutura (para entrega de material e equipamentos). O que corrobora com a proposta de 

Newman e Dale (2005), que esclarecem que as ações institucionais podem facilitar e dificultar 

a formação de redes, mas isso depende da forma como é direcionado o poder de agência e de 

atores-chave nas comunidades que se conectam entre redes. 

Existe outra situação de suma importância que é a interferência das instituições de 

poder, no caso, o órgão gestor, a CEUC, em situações de conflitos por exploração de áreas, seja 

entre comunidades; comunitários e “donos da terra” ou “patrão”; entre comunitários e atores 

externos (invasores); ou entre comunitários e indígenas. Assim, a atuação do órgão gestor da 

Reserva é importante no processo de negociação, como forma de estabelecer novas regras de 

convivência, reduzindo os atritos e melhorando a qualidade de vida do local. 

Ademais, constatou-se que as relações existentes entre as instituições formais e a 

comunidade, que formam o CS linking, possuem certo nível de desconfiança, em virtude do 

poder público não estar cumprindo com os compromissos e acordos junto às comunidades, mais 

especificamente as prefeituras, fato representado na ausência de combustível para os geradores, 

a falta de infraestrutura escolar, a inexistência de postos de saúde, o que tem prejudicado o 

fortalecimento do capital linking. O aspecto confiança é um dos mais importante do capital 



157 
 

social, porque aumenta a probabilidade de cooperação (BRIDGER; LULLOF, 2001) para 

futuras ações do poder público nas comunidades. Portanto, os laços de confiança com 

representantes de instituições formais têm uma grande influência no bem-estar (SZRETER; 

WOOLCOCK, 2004) das comunidades. 

4.3.2 As tipologias de Capital Social presentes em cada comunidade da RDS- PP 

Apresentam-se, na referida subseção, as características dos tipos de relações existentes 

para cada comunidade da RDS-PP pesquisada. As categorias de análise (definidas no Quadro 

9) para caracterizar o capital social bonding (CSBo) são: associação, participação, confiança, 

valores compartilhados e agência. Para o capital social bridging (CSBr) foram analisadas as 

seguintes categorias: capacidade de comandar, engajamento ativo e processo interativo. E, por 

fim, para o capital social linking (CSL), analisou-se a capacidade de interação com níveis 

essenciais de influência e/ou poder. A etapa de prototipação atende ao critério personas, onde 

as relações terão uma representatividade generalizada por meio de ícones/símbolos, como 

forma genérica de visualização do contexto das relações descritas para cada comunidade, vistas 

como sistema e componentes de comunicação. Assim, quando se representa, por exemplo, uma 

instituição, esta simboliza o contexto existente entre os indivíduos, famílias: representa as 

relações de seus representantes no contexto da atividade desenvolvida (função), são os 

moradores das comunidades que exercem atividades diversas. Assim, se o símbolo estiver com 

setas de várias cores, é porque naquela situação existem relacionamentos diversos. 

Na presente pesquisa, considera-se como CS bonding – CSBo (representado por seta 

verde) as relações existentes dentro de um sistema social, que permitem associação com base 

na confiança entre os atores locais para alcançar um objetivo comum. Assim, dentro das 

comunidades, são as relações entre familiares, vizinhos, amigos e colegas de atividade que se 

fundamentam em confiança, associação e participação em ações coletivas, que visem um 

propósito comum. O CS bridging – CSBr (representado com seta vermelha) representa as 

relações que ocorrem entre atores que possuem diferentes pontos de vistas, idade, sexo, religião, 

mas conseguem se relacionar para alcançar objetivos, assim, agem em coletividade para o bem 

comum; ocorre quando os indivíduos se relacionam com atores de diferentes comunidades da 

reserva ou se conectam com atores de outras localidades fora da RDS-PP, atores externos 

(regatões, donos de recreios) ou instituições externas à RDS-PP, para buscar recursos, suporte 

ou obter informações. Assim, CS bridging define os esforços dos moradores para se estender 

além dos limites do sistema e tem como produto uma ação coletiva que beneficia a comunidade, 
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porém, em alguns casos, podem apresentar aspectos negativos. E o CS Linking - CSL 

(representado pela seta laranja) refere-se às relações existentes com indivíduos ou instituições 

externas à RDS-PP, que estão em posição de influência, poder ou autoridade para garantir o 

acesso a recursos financeiros, materiais, técnicos ou intelectuais em benefício das comunidades. 

5.3.2.1 CS em Surara 

A comunidade Surara pertence ao entorno da RDS-PP, devido à sua proximidade com 

a sede do município de Beruri, tem maior facilidade de se relacionar com atores externos. Por 

exemplo, como alguns dos moradores possuem conhecidos e parentes em comunidades – CSBr 

– que ficam dentro da reserva, receberam a notícia, em 2008, que existiam benefícios oferecidos 

para as comunidades que participassem de associação advindos do Programa Bolsa Floresta, 

do Governo Estadual. Fato que motivou a articulação entre os moradores em busca de 

informações sobre o que era preciso fazer para se adequar às regras e, assim, garantir os mesmos 

benefícios oferecidos às comunidades que estavam dentro da reserva. Fato que motivou a 

fundação da Associação de Moradores do Povo do Surara (AMPS).  A decisão para criar a 

AMPS partiu de ação conjunta dos moradores do local, por meio de voto, onde também já foi 

escolhido o presidente. No contexto apresentado, pode-se perceber a presença do capital social 

dentro da comunidade, tanto do tipo CSBo, por meio da participação informal dos moradores 

em forma de associação, para criar a instituição local, do tipo o CSBr, considerando o 

engajamento ativo junto às instituições externas (AMEPP) para formalizar a associação para 

conseguir garantir os benefícios para a coletividade, e o CSL, motivado pelas relações 

existentes com a FAZ, para receber os recursos do Projeto Geração de Renda do Programa 

Bolsa Floresta. A AMPS atua como instituição social, que beneficia a todos da comunidade. E 

o líder local possui um bom relacionamento com todos os moradores e com instituições 

externas, o que facilitou na escolha da presidência da instituição. 

Para conseguir melhorias para a comunidade a gente formou logo uma associação 

da comunidade. (E18CS, 48 anos). 

Como não existia uma sede da associação, a gente se reunia na Igreja Assembleia de 

Deus, compareciam sempre os chefes das famílias. Hoje, já temos o local para 

reunião. (E1CS, 56 anos). 

 

As decisões da AMPS são tomadas por meio de voto, onde o líder expõe as situações 

para discussão dos associados. Há divergência de opinião, principalmente quando a decisão está 

relacionada ao pedido de equipamentos/ material para a FAS, pois cada grupo quer que sua 
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atividade específica seja atendida. Por exemplo, os pescadores querem solicitar as redes de 

pesca, os extrativistas de açaí querem a batedeira, os agricultores querem forno para fazer 

farinha, entre outras situações. O líder exerce o papel de mediador nestas discussões e, para 

minimizar os atritos, foram estipulados critérios de escolha, pois os recursos são limitados. A 

FAS estipula um valor mínimo para investimento em cada localidade, desta forma, aquela 

atividade que está em situação mais crítica fica em ordem prioritária de atendimento, as demais 

ficam aguardando o próximo pedido, sempre obedecendo o critério de criticidade para 

desenvolvimento da atividade.  

Outro contexto, de participação formal, encontra-se na formação do grupo de artesãs 

Brisas do Surara, que produz itens de higiene (sabonete, sabão, outros), proposta implementada 

pela FAS que, apesar de não ser a atividade desejada, passou a ser desenvolvida dentro da 

comunidade. Mostra a capacidade de adaptação, uma vez que não houve inflexibilidade para 

aceitação da proposta, o que permitiu o acesso aos recursos necessários para iniciar uma 

atividade econômica local. Desta forma, identifica-se o CSBo, pois o valor compartilhado é a 

confiança existente entre elas. Permitiu a união do grupo com o propósito de gerar uma renda 

extra, pois seria mais vantajoso para todas se obtivesse o apoio externo. Sobre o CSBr, mesmo 

ocorrendo divergência de opinião, foi possível encontrar uma solução comum. Também, 

identifica-se o CSL ainda em formação, apesar de existir a capacidade de interagir com 

instituições externas, pois essa relação foi do tipo top-down.  

Aqui a gente queria um grupo de costura, mas aí já não podia mais, pois já tinha um 

grupo de outro lugar fazendo. E se não fizesse isso, não teria mais outra opção. Mas, 

conseguimos montar um grupo para fazer o curso para fabricação de sabonete, veio 

uma professora do Pará. (E11CS, 24 anos). 

Essa decisão do tipo de cima para baixo (top-down) pode ter ocasionado a falta de 

comprometimento por parte das comunitárias, uma vez que, segundo relatos, qualquer 

dificuldade encontrada vira contratempo, podendo se tornar um empecilho para dar 

continuidade às atividades. Fato relatado pelas artesãs, com a falta de insumos químicos (base 

glicerinada, essência, corante cosmético) que não existem na comunidade e nem no seu entorno, 

exigem deslocamento até Manaus para adquirir estes produtos. Mesmo existindo a opção para 

fazer o pedido por telefone, a quantidade adquirida não oferece representatividade para os 

comerciantes concederem desconto na aquisição.   
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Ademais, as empresas não querem despachar a mercadoria junto às embarcações para 

entregar na comunidade, devido ao baixo volume. Assim, seria necessário ter algum conhecido 

ou um representante em Manaus para fazer o desembaraço do pedido junto à embarcação, o que 

denominam como “encomenda de recreio”. O fato de não ter material para produção é um dos 

fatores que motivaram a saída de parte do grupo, que começou com 29 mulheres, há um ano, e 

atualmente são apenas 17 artesãs. Não há comprometimento, pois não houve vontade 

prevalecente em realizar a atividade. Assim, qualquer problema que surge vira uma solução 

para quem já tinha disponibilidade para não exercer a atividade, conforme relatos: 

A mulherada toda ficou empolgada, pois estava recebendo todo o material, mas 

ninguém pensou nas dificuldades futuras, agora, qualquer coisa é uma desculpa para 

sair do grupo. (E19CS, 42 anos). 

 

Não foi uma escolha nossa, aí eu preferi sair para não criar discórdia com vizinhas. 

Acho até que logo, logo isso vai acabar, sempre tá faltando algum item para 

produção. (E4CS,25 anos). 

A participação informal também pode ser encontrada na formação de grupos para 

produção de farinha, na extração e coleta de açaí, na coleta de castanha, no cultivo agrícola 

(mandioca) e na pesca. Estas atividades são fortemente marcadas pelo CSBo, por meio das 

seguintes características: valores compartilhados (harmonia familiar, a dignidade que 

acompanha o “estar ajudando a família ou amigos, entre outros); a confiança existente entre os 

participantes; e a associação, que é a capacidade de agir conjuntamente para atingir um objetivo. 

Assim, os participantes se relacionam para executar as atividades de forma a alcançar a 

melhoria de renda familiar.  

A gente se uni pra tudo, na hora de plantar a macaxeira, na hora de colher, na hora 

de fazer a farinha... a gente sabe que é importante, se não tiver união, não se faz nada 

nesse mundo. (E14CS,51 anos). 

 

Minha família que me ajuda em tudo, para fazer o açaí que a gente vende aqui, pra 

fazer pra pegar fruto no mato... mas, quando tem muita encomenda de castanha, a 

gente chama mais os vizinhos que estão ali de bobeira, e eles vão, todo mundo quer 

ganhar dinheiro. (E6CS, 39 anos). 

 

Pra pescar eu levo só quem confio, principalmente, o pessoal da família, não adianta 

levar qualquer um, não, pois a gente faz é brigar se não escolher bem as pessoa. 

Quando é família não tem pobrema, pois é tudo pra gente mesmo. (E5CS, 33 anos). 

 

No caso agricultura, do cultivo da mandioca, por estar relacionado à fabricação da 

farinha. As atividades são realizadas por grupos familiares, onde as mulheres ficam 

responsáveis pela plantação e produção de farinha e os homens fazem o arado e são 

responsáveis pela coleta, em virtude do peso dos cestos que são levados para a casa de farinha. 
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A casa de farinha é um flutuante ancorado às margens do rio Purus, a plantação fica numa 

região atrás da comunidade, próximo ao lago Surará, assim, no momento da coleta, os homens 

carregam os cestos para a canoa ou voadeira para depois levar para o flutuante. As decisões são 

tomadas pelo chefe da família, que faz a parte da comercialização da farinha para os barcos 

recreios ou para os regatões, existindo uma relação de confiança e respeito. 

Algumas famílias produzem e mantêm relações comerciais – CSBr – com os barcos 

recreios e com os regatões (farinha, pescado, castanha), outras com o comércio local – CSBo 

(açaí, castanha, peixe, farinha). O Dono do comércio local compra (a castanha) internamente e 

a comercializa – CSBr – com barcos recreios que vão para Manaus e Beruri. A castanha é 

vendida direto para a ASSOAB.  

A atividade de coleta de castanha tem dois grupos, um que coleta seguindo as regras 

de boas condutas estabelecidas pela ASSOAB e outro que coleta e vende diretamente para o 

regatão. Antigamente, todos vendiam para o regatão, mas com a visita da ASSOAB, o 

comerciante local ficou encarregado de armazenar toda produção para depois vender para a 

usina. Porém, alguns moradores que mantinham relações comerciais com o regatão não 

aceitaram, pois eles achavam mais conveniente ter o dinheiro antecipado antes da coleta, pois 

a ASSOAB só paga na época da extração, de acordo com a entrega. Desta forma, os grupos, na 

época da extração (entre os meses de dezembro a abril) adentram na mata, próximo ao lago, 

andam sempre em grupo, devido à distância que percorrem (às vezes caminham até quatro 

quilômetros para conseguir os melhores frutos), até chegar onde fica a maior quantidade de 

castanheiras. Os dois grupos entraram em acordo para divisão do espaço para coleta, como 

forma de evitar o atrito. 

Os eventos religiosos permitem que os membros participem de outras congregações 

em comunidades vizinhas, o que ajuda a desenvolver o CSBr e fortalecer o CSBo. As Igrejas 

(católica e evangélica) locais realizam atividades lúdicas com as crianças e estudo bíblico com 

os jovens. Na Igreja católica a celebração é realizada por um morador (diácono), as catequeses 

são organizadas por um grupo de três mães, entre elas a esposa do diácono. Quando precisam 

angariar fundos para reformar a igreja, eles preparam leilões de comidas (bolo, venda de 

animais de pequeno porte) e, quando vão participar de celebrações em outras comunidades, eles 

fazem cota para comprar o combustível para o barco do diácono. A Igreja evangélica trabalha 

com sistema de dízimo, todo mês os moradores colaboram com uma determinada quantia (não 

quiseram relatar valores), tem um pastor que faz a pregação e coordena todas as atividades da 

Igreja. Ele montou grupos de oração para jovens, crianças e adultos e para cada grupo existe 

uma pessoa que auxilia. Por exemplo, tem um grupo de jovens que ensaia peças teatrais sobre 
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trechos bíblicos, quem coordena é o filho do pastor. Este grupo de jovens participa de eventos 

em outras comunidades. 

Como o ensino da escola local é limitado, é preciso se deslocar para Beruri para cursar 

o ensino médio, o que pode favorecer o CSBr. O maior problema na questão da educação está 

relacionado ao ensino multisseriado para três turnos, onde cada turno tem uma média de 30 

alunos, aulas que vão da pré-escola ao 9º ano: pela manhã, aula para pré (educação infantil) ao 

4º ano ensino fundamental; à tarde e à noite, aula do 5º ao 9º ano do ensino fundamental II. Os 

alunos das séries mais avançadas ficam desestimulados, pois não conseguem acompanhar 

devido ao barulho que os pequenos fazem. Existem quatro alunos que trabalham com monitoria 

voluntária (estudam à noite), pois querem exercer a profissão de professor no futuro. Assim, 

ajudam durante o dia na educação infantil. Quando o professor fica doente, os monitores que 

ficam em sala de aula.  

Figura 31- Caracterização das relações existentes na comunidade Surara. 

 
                      Fonte: elaborado pela autora (2019). 

Na Figura 31, estão representados os tipos de relações existentes na comunidade, 

formadas pelo CSBo, CSBr e CSL. Infere-se que o CSBo é fortalecido pelas relações familiares 

(aqui inclui-se as amizades, colegas de trabalho e vizinhança) e é o que mobiliza a comunidade. 

O contexto da agricultura e a extração do açaí são atividades realizadas por grupo familiar, onde 

não há divergência de opinião interna, por isso, a relação com o ícone família é do tipo bonding. 
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Assim, quando as simbologias estão acompanhadas de setas vermelhas e verdes, é por existir 

os dois tipos de relações (CSBo e CSBr) naquele contexto. O CSBr ocorre entre as relações 

comerciais para gerar recursos financeiros e nos momentos que ocorrem divergência de opinião, 

mas que não impedem a troca de informações e ideias, além de existir as relações sociais entre 

moradores e comunidades vizinhas, por meio dos eventos religiosos. O CSL ocorre entre as 

associações locais (AMPS e Brisas do Surara) com a FAS. 

5.3.2.2 CS em Itapuru 

No caso de Itapuru, o primeiro capital social que se destaca é o linking, uma vez que 

nesta comunidade fica a sede da AMEPP, instituição local que recebeu apoio da FAS para se 

estabelecer e pertence ao Conselho Gestor da RDS-PP que é gerido pela CEUC, o que lhe 

concede um alto nível da característica capacidade de interagir com níveis essenciais de poder/ 

influência, o que tem acarretado em melhorias para a comunidade em termos de infraestrutura, 

conhecimento e capacitação técnica. Possui relações com instituições externas: IPAAM 

(acompanha o licenciamento de manejo florestal das comunidades da RDS-PP); INPA 

(participa do Projeto amigos do Peixe- Boi da Amazônia); IBAMA (acompanha a fiscalização 

e licenciamento do Manejo do Pirarucu e de quelônios na RDS-PP); Instituto Piagaçu (apoio 

técnico para o Manejo de pirarucu e quelônios); FAS (apresenta relatórios de gestão do 

Programa Bolsa Floresta e projetos afins na RDS-PP e fornecendo o treinamento de capacitação 

em determinadas atividades ligadas ao projeto geração de renda) e CONAB (controla a 

produção da RDS-PP para o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA). Outro fator é que 

esse CSL estimula o CSBo por meio da formação de grupos diversificados, tais como: grupos 

de manejo de pirarucu e de quelônios, grupo de proteção do peixe-boi, os grupos familiares que 

trabalham com extração de produtos florestais não-madeireiros (açaí e castanha) e agricultura, 

além do grupo de costura. 

Como precisava fazer o projeto do manejo do Pirarucu, a gente buscou apoio do 

Instituto (no caso é o IPi) para apresentar para o IBAMA. (E2CI, 52 anos, Itapuru).  

 

 

Um aspecto negativo relacionado ao CSL é que, ao mesmo tempo que a comunidade 

recebe informações e fortalece o conhecimento, percebe-se que determinadas situações são 

estabelecidas por instituições externas, conforme relato. As interferências acabam por 

influenciar as decisões comunitárias, o que pode limitar a capacidade de empreender dos 

comunitários. Como no caso citado: 
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 O grupo de costura queria fabricar rede para vender aqui, pois procuram muito, mas 

aí falaram pra gente que já existe uma comunidade lá em Maués que faz rede. E se a 

gente fosse fazer concorrência podia perder os benefícios, aí a ideia ficou 

engavetada. (E2CI, 52 anos, Itapuru, membro da AMEPP). 

A AMEPP foi estabelecida como “associação- mãe” da RDS-PP, desta maneira, 

mantém relações com todas as associações de comunidades vizinhas, além de ser representante 

das comunidades que não possuem associação. Ademais, mantém relações com a ASSOAB 

para treinamento e capacitação de boas práticas de coleta de castanha para as comunidades da 

reserva. A AMEPP faz reunião com os representantes de outras associações locais para fins de 

decisão a respeito dos investimentos a serem realizados no projeto Geração de Renda. Desta 

forma, a divergência ocorre quando alguma comunidade fica sem investimento. Isso pode ser 

explicado pelo fato de os valores para investimento serem pré-estabelecidos pela FAS, no 

encontro de lideranças das Associações de moradores das Unidades de Conservação do Estado 

do Amazonas. Na oportunidade, são analisados os projetos de produção florestal, produção 

agropecuária, comércio e serviços e produção pesqueira, dos quais cada representante das 

Reservas deve informar os que necessitam de investimento. Contudo, como os valores da FAS 

são limitados pelo Governo do Estado do Amazonas, nem sempre é possível atender à quantia 

solicitada. Assim, ao retornar para a RDS-PP, a AMEPP, por meio de reunião, e via seu 

presidente, informa às comunidades da reserva qual o quantitativo que foi liberado, devendo 

haver um consenso entre as comunidades para decidir quais projetos que estão enquadrados 

como investimentos prioritários, e de que forma esses valores serão distribuídos entre as elas. 

As divergências de opinião ocorrem principalmente quando é preciso decidir para onde será 

destinado investimento. 

Se aqui não tem o que a gente precisa, a gente corre atrás, se for preciso a gente faz 

logo o canal, e se a gente não conhece alguém que saiba fazer, a gente conhece quem 

pode conseguir. (E1CI, 49 anos).  

Todo mundo aqui que tem interesse de participar do manejo (nesse caso, trata-se do 

pirarucu) fez logo o curso para aprender. (E3CI, 47 anos). 

Como a maioria das atividades, aqui, são realizadas em grupo, do lazer ao trabalho, 

as pessoas criaram o costume de trabalho em equipe. Aí fica mais fácil de fazer a 

coisa funcionar. Mas, a gente não encontra isso nas outras comunidades da reserva, 

e isso muitas vezes atrapalha o desenvolvimento das atividades. Só aquelas 

comunidades que possuem essa visão coletiva estão conseguindo formar grupos de 

manejo, pois o principal é a união para ter um resultado final para a coletividade. 

(E1CI,47 anos). 

A participação formal também pode ser representada pela associação de mães, que 

criou um grupo de costura. O grupo recebeu o apoio da FAS, que estruturou um flutuante para 
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desenvolvimento das atividades e ofereceu um curso de capacitação. As decisões passam por 

uma discussão para posterior votação, por exemplo, o estabelecimento das atividades de 

compra, venda e modelos a serem produzidos. É somente nos momentos de decidir os modelos 

para produção que ocorre divergência de opinião: algumas querem produzir guardanapos e 

outras preferem produzir lençol, como são tecidos diferentes, elas precisam decidir o 

quantitativo de metragem para aquisição do material. Outras acham mais fácil produzir lençol, 

outras preferem produzir mais guardanapo, pois vende mais rápido, e como o recurso para 

compra é limitado, ocorre a divergência de opinião. Ademais, o grupo de costureiras mantém 

relações comerciais com as comunidades vizinhas e com os donos de barcos recreio.  

Os comerciantes locais dividem o mercado em duas frentes. A primeira vende estivas 

em geral e adquire itens da produção local (peixe, castanha, açaí, farinha, banana), representado 

no ícone de comércio-patrão, para revenda para recreios e regatões, que levam a mercadoria 

para revenda em Beruri ou outras cidades da região. O patrão mantém uma relação com os 

produtores de confiança, entrega mercadoria em troca de produção, ou quando possui uma 

encomenda, contrata os produtores e efetua pagamento parcial no pedido e depois o restante na 

entrega. Os outros comerciantes vendem itens de higiene, alimentação e demais produtos 

(panela, roupas, calçados, inseticidas etc.) diretamente para os moradores, mas sem sistema de 

crédito. 

O setor pesca é o mais diversificado, pois existe o grupo de manejo de pirarucu, os que 

trabalham com quelônios, os que trabalham com pesca e com proteção de peixe-boi. Assim, 

estão representados em separado, pois além destes ainda existem os que pescam por conta 

própria. 

Os grupos de manejo de pirarucu e quelônios e de proteção do peixe-boi são os que 

mantêm mais contato com as instituições externas (IBAMA, IPi, INPA). O manejo de pirarucu, 

ainda, mantém contato com moradores de comunidades vizinhas (Cuiuanã e Pinheiros) que 

participam do projeto. Como o projeto possui delimitada a responsabilidade dos atores, não há 

muito atrito, apenas no quesito divisão de venda que, algumas vezes, ocorre, pois uns querem 

vender para recreios, mas existem vendas “casadas” ou por contrato, como é o caso da CONAB. 

Os pescadores individuais são aqueles que não se adaptaram ao sistema de manejo, 

pois existe a divisão de lucros e acreditam que podem ganhar mais estando fora do grupo, 

vendendo, assim, direto para os barcos recreio e para regatões. 

Os moradores que trabalham com agroextrativismo também constituem um grupo 

diversificado:  

• Trabalham com agricultura- farinha, plantam a mandioca e produzem farinha 
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para vender direto para o comércio-patrão; e os que produzem farinha para 

vender para o regatão; 

• Agricultura (banana, mandioca, limão, laranja, cupuaçu, cacau, entre outros), 

vendem direto para regatão, mas também vendem para o comércio local, como 

forma de não perder a mercadoria, pois, às vezes, não há venda para regatão; 

• Agricultura – açaí, produzem apenas para o comércio- patrão;  

• Agricultura - castanha, vendem direto para o comércio-patrão que revende para 

a ASSOAB. 

Assim, pode-se representar as relações existentes na comunidade pela Figura 32, que 

demonstra a alto nível interatividade da AMEPP (CSL) com instituições externas à RDS-PP.  

Figura 32 - Tipos de relações existentes na comunidade Itapuru. 

 
                           Fonte: elaborado pela autora (2019).  

O CSBo é forte pela capacidade de associação tanto por meio da participação formal 

(AMEPP, Grupos de manejo e de costureiras) e quanto pela informal (torneios de futebol, festas 

religiosas, grupos de oração, entre outros) nas atividades da comunidade. Destaca-se a 

capacidade das lideranças dos grupos de manejo e da AMEPP em mobilizar os comunitários 

para aprender e para realizar atividades conjuntas entre familiares e grupos de atividades 

produtivas. As famílias representam todos os agrupamentos informais que realizam ações 

coletivas, podendo ser formado, realmente, por integrantes de uma família, por vizinhos, por 
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colegas de atividade ou por integrantes da igreja. 

Pode-se inferir que possui alto nível de interatividade, uma das características do CSBr 

que facilita o acesso ao CSL. Outros aspectos encontrados: capacidade para comandar e 

engajamento ativo, que possibilitam a ação conjunta para mobilizar os demais tipos de capital 

(físico, financeiro, intelectual e humano) e estimulam o desenvolvimento local. Pode-se 

também identificar o CSBr nas relações sociais existentes entre as famílias e comunidades 

vizinhas, eventos religiosos (Igrejas Católica e Evangélica) e nas relações comerciais existentes 

entre as famílias que exercem atividades produtivas que revendem seus produtos para os donos 

de barcos recreios. Há divergências de opiniões nos processos produtivos, na questão religiosa, 

no contexto da escola (pois são alunos de diferentes idades e nível escolar interagindo em sala 

de aula). Um ponto que deve ser ressaltado, como a AMEPP faz a gestão das atividades 

realizadas dentro da RDS-PP, os treinamentos e capacitações ficam centralizados em Itapuru, 

portanto, seus moradores conseguem participar da maioria dos cursos que são fornecidos para 

outras comunidades. Infere-se, desta forma, que isso tenha aumentado o CSL, por não haver 

necessidade de buscar os recursos (providos diretamente pelas instituições) em outras 

comunidades. Isto corrobora com a proposta sobre os aspectos negativos CSBr (BABAEI; 

AHMAD; GILL, 2012), no que se refere ao fato de o CSBr ocasionar redundância de recursos, 

ou seja, as relações com comunidades que possuem a mesma atividade podem, em algumas 

situações, não ser enriquecedoras, por já possuírem o recurso ou a informação. 

Assim observa-se uma especificidade da comunidade Itapuru em relação às demais, 

pois a mistura das relações existentes (CSBo, CSBr e CSL) aumenta a capacidade de resiliência 

da comunidade, o que reforça a proposição de Dale e Newman (2008), que argumentam que a 

mistura de características do tipo bonding, por meio de confiança, bridging, por meio da 

diversidade de processos interativos, possibilitam uma ação para alcançar o linking, que são as 

interações com posições de influência que proporcionam condição para o desenvolvimento 

sustentável da comunidade, onde uma ação institucional permite a mudança e a adaptação local.  

5.3.2.3 CS em Divino Espírito Santo (Pinheiros) 

É possível visualizar os três tipos de capital social presentes na comunidade, pois existe 

característica de confiança, participação e associação (CSBo); capacidade de comandar, 

engajamento ativo e processo interativo (CSBr) e capacidade de interagir (CSL). Os 

relacionamentos encontrados dentro da comunidade estão representados na Figura 33. Sendo 

que o tipo CSBr é o mais ativo dentro da comunidade. 
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A comunidade do Divino Espírito Santo é marcada por histórias de poder e atritos, 

principalmente, em relação à atividade de extração de castanha. O CSBo e CSBr são evidentes 

nesta comunidade, pois foi criada por uma família que passou a viver na região, desde 1960, 

aproximadamente. Assim, os laços familiares fortaleciam as relações dentro da comunidade. 

Porém, os atritos iniciaram, face as relações existentes com os “donos da terra”, a família Mello, 

pois estes impediam que os moradores adentrassem nas terras e na região do lago para extrair 

castanha ou para pescar. Desta forma, alguns decidiram trabalhar para os donos da terra, o que 

iniciou as divergências de opinião.  

Figura 33 - Tipos de relações existentes na comunidade de Pinheiros. 

 
          Fonte: elaborado pela autora (2019). 

 

Segundo relatos dos moradores, a região do Lago Ayapuá é repleta de riquezas 

naturais, farta em peixes e castanhas, mas a maior parte das terras está dentro da Terra Indígena 

Lago Ayapuá e a outra parte pertence à família Mello. Esta família é influente na região, tanto 

em aspecto financeiro quanto político, o que aumentou o poderio junto a certos indivíduos da 

comunidade. A TI foi criada em 1993, porém não tinha os seus limites respeitados, pois os 

moradores (principalmente os que trabalhavam para os Mello) entendiam que o espaço onde 

extraiam não pertencia à Reserva. O mesmo contexto ocorria na visão dos indígenas. O atrito 

com os mura, tribo que vive na TI, foi resolvido entre a FUNAI e a SDS, por meio da CEUC, 

pois criaram a demarcação física dos limites (antes eram apenas por decreto), por volta do ano 
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de 2005, depois da criação da RDS-PP.  

Antigamente, a gente tinha problema com os mura, mas o governo veio e estabeleceu 

novos limites, aí parou mais o conflito. (E27CDES, 77 anos). 

 

Com a demarcação, os donos da terra mudaram de estratégia para explorá-las e, assim, 

permanecer no poder: passaram a arrendar suas terras para pessoas de fora da RDS-PP, a partir 

de 2005, o que fez surgiu o personagem “patrão”. Assim, continuou o conflito com os que se 

apropriaram dos recursos das terras fora da demarcação, visto que alguns dos moradores não 

queriam trabalhar para o “patrão”, detentor de poder econômico e prestígio político (isso por 

suposição, já que até os dias atuais ainda há relatos desses personagens na região). Mas a 

situação melhorou após 2007, quando a CEUC criou a delimitação de terras para que as 

comunidades pudessem explorar, as quais são denominadas como condomínios de castanhas. 

Até então, viviam submissos ao dono da terra para não passar fome; os que não aceitavam 

trabalhar invadiam as áreas para retirar castanha. E, desta forma, iniciavam-se os conflitos.  

Essas terras aqui, foram povoadas na época da borracha e depois veio a exploração 

da castanha, minha família é do Nordeste e veio pra cá nessa época. Eu conheci 

minha esposa que é da família “Pinheiros”, que fundou essa comunidade, lá em 

Itapuru, pois era onde os barcos abasteciam, isso tem uns 54 anos. [...] E aqui sempre 

foi região de briga, primeiro com os donos da terra, os Mello, depois com os patrões. 

No início da década de 90 que a coisa piorou, pois criaram a tal área de proteção do 

Lago Ayapuá. Aí de um lado tinha os donos da terra e do outro a fiscalização. 

(E27CDES, 77 anos). 

Era uma brigaiada danada aqui, teve inté morte, mas tudo merolhô coisa depois que 

criou a reserva, pois apareceu os órgãos que ajudaram a marcar as terras, agora 

todo mundo consegue ganhar. (E15CDES,48 anos). 

Outra situação mais recente de conflito, está relacionada à presidência da Associação 

do Divino Espírito Santo (ADES), fato já supramencionado. A existência de laços afetivos que 

marcam a formação do CSBo dentro da comunidade, ao se considerar que a grande maioria 

pertence à mesma família, estabeleceu um sistema de confiança generalizada nos moldes de 

Patulny (2007), o que aumentou as ações de cooperação para fortalecimento do grupo. As 

atividades de extração de castanha ganharam força e passaram a ser destaque na região.  

Antigamente, a comunidade era forte, todo mundo era unido, isso trouxe muitos 

benefícios, tinha um posto de saúde, escola nova, a primeira da região que ofereceu 

ensino técnico. Hoje, o povo vive de briga, mesmo depois da eleição. (E16CDES, 56 

anos). 

Em 2011, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do 

Estado do Amazonas (IDAM) e a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) 
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estabeleceram uma parceria para ativar o funcionamento da Usina de Beneficiamento de 

Castanha em Beruri. À época, o presidente da ADES também tomou posse como presidente da 

ASSOAB, formada por um grupo de 42 associados, aumentando o seu poder naquela área.  

O primeiro ano de funcionamento da Usina teve apoio de instituições de 

desenvolvimento, foram fechados contratos com a CONAB para fornecer castanha ao Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA). Contudo, posteriormente, ficou sob gestão da ASSOAB. 

Em 2012, a ASSOAB começou a fornecer produtos de baixa qualidade e começou a perder 

mercado para a Cooperativa Verde de Manicoré (COVEMA), que adotava boas práticas de 

manejo e tinha recebido o “selo verde” por uma certificadora suíça IMO (Instituto de Mercado 

Ecológico). E como a região de Beruri não conseguiu implantar o sistema de boas práticas, 

houve queda na produção e surgiram problemas financeiros para manter a estrutura da Usina 

em bom funcionamento, chegando a fechar no início de 2014. Ressalta-se que, neste período, 

estava sob a gestão do presidente da ADES que, hoje, gera conflitos na comunidade. 

 

Quando eu recebi a ASSOAB, ela estava sucateada, repleta de dívidas, foi preciso 

reestruturar tudo [...]. (E1AS). 

 

 Assim como o CSBr apresenta características benéficas, como é o caso da interação 

com diversidades de grupos que permitem acessar recursos financeiros e materiais, também 

podem ocasionar situações negativas, como no caso apresentado da liderança, pois o 

conhecimento trouxe o poder para o líder que passou a influenciar os relacionamentos internos 

e os recursos advindos das relações externas, gerando abalo na confiança da comunidade, 

devido ao tratamento diferenciado para que usava a favor ou contra as opiniões. Situação 

alertada nos estudos de Bourdieu (1986), onde o indivíduo, ao possuir o poder, pode se apropriar 

indevidamente do capital que o grupo reuniu. Este fato ocasionou conflitos internos na 

comunidade, divergências de opiniões, os que não concordavam com as atitudes do antigo 

presidente passaram a apoiar a candidatura de uma nova pessoa para a presidência, que ganhou 

quase que por unanimidade. Porém, não foi suficiente para amenizar os conflitos, pois a sede 

da associação foi construída numa área em que o antigo presidente se declara proprietário e, 

assim, não entrega o termo de posse e nenhum dos equipamentos que pertencem a ADES, o que 

tem gerado um grande problema para a comunidade. 

Ainda assim, ressaltam-se características de capital social presentes na comunidade. O 

CSBo pode ser representado pela participação informal e voluntária em situações do dia-a-dia, 

como exemplo, a limpeza das áreas comuns ou em situações que o vizinho precisa de apoio 

para realizar determinada tarefa. Como um caso presenciado, onde todos estavam conversando 
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em um grupo, quando um senhor já um pouco mais de idade chegou em uma canoa com muita 

coisa para carregar, de forma automática um grupo de três jovens se levantou e foi ajudar. 

Ressalta-se que ninguém pertencia à família daquele senhor, apenas eram vizinhos e amigos. 

Quando retornaram para a roda, foi perguntado se era algum parente e um deles respondeu: 

Aqui todo mundo se ajuda, se alguém passa por algum perrengue, a gente acode 

mesmo! (E12CDES, 41 anos). 

 

Os moradores das comunidades vizinhas, São Francisco de Bacuri e Nossa Senhora do 

Livramento (Uixi) estudam em Pinheiros, por isso acabam participando das festas religiosas e 

dos jogos de futebol. E, mesmo diante de tantos acontecimentos de atritos, a comunidade revela 

valores que ajudam a manter bons relacionamentos, tais quais: cortesia, respeito, cuidado, 

aceitação, justiça, benevolência, entre outros. Expressos nos seguintes relatos: 

Todo tem direito de errar, e só Deus pode julgar. Só que cada um deve fazer sua parte 

para que tudo fique certo. Por isso, escolhemos mudar de presidente. (E24CDES, 54 

anos). 

Ele já fez muito pela comunidade, mas o poder subiu pra cabeça, aí já viu no que deu. 

O que não dá, é pra ele querer enfiar as vontades dele guela abaixo do povo. 

(E19CDES, 36 anos). 

O que não tá certo é ele tá de esperteza, querendo ficar cum tudo que foi dado pra 

comunidade e que a gente ajudou a construir. (E15CDES,48 anos). 

Aqui todos foram da boa convivência, vem gente de tudo quanto é lugar para nossa 

festa do Divino, o povo de Uixi e de Bacuri estuda aqui e nunca tivemos problemas 

com eles. (E14CDES, 21 anos). 

 

Percebe-se a capacidade de mobilizar a comunidade na pessoa da nova presidente da 

ADES, uma característica de agência (CSBo), além da capacidade de orientar diversas redes 

para alcançar um objeto (CSBr). Passaram a realizar as reuniões na casa dela, uma vez que o 

antigo presidente não quer devolver a sede da Associação. Numa das reuniões, criaram um 

plano para mudar situações críticas na comunidade, como buscar o apoio da Prefeitura de Beruri 

para reativar o posto de saúde, que está fechado há três anos; solicitaram equipamentos para 

construir a casa de farinha, que estavam sendo entregues pela FAS, no momento da presente 

pesquisa; foram em Beruri homologar a posse da presidência em cartório e entregaram cópia 

para a AMEPP, o que possibilitou o recebimento dos equipamentos; além de outras situações 

que já estão em desenvolvimento. 

Um grupo se organizou na comunidade e participou do curso de boas práticas 

fornecido pela ASSOAB para beneficiamento da castanha. Dentre as atividades, estavam: 
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lavagem e secagem, seleção, separação e armazenamento. A partir de então, passaram a vender 

diretamente para a ASSOAB, que paga mais do que a venda direta para o regatão. A época de 

extração só começa em dezembro e a ASSOAB só começa a comprar a partir de fevereiro. 

Desta forma, criaram dois sistemas de coleta de castanha: um para a ASSOAB, que faz a 

encomenda previamente; e outro focando a venda direta para o regatão, com o qual foi 

negociado um novo valor de venda, pois agora estão com uma qualidade melhor do produto. 

Quando a ASSOAB veio aqui e fez a proposta, eu e minha turma aceitamos logo, a 

gente tem como ganhar mais desse jeito. (E18CDS, 65 anos). 

 

Agora, “morreu de colar”, pois a gente acaba tendo duas fontes de venda, um 

ASSOAB e outro, o Bira – nome do regatão. (E21CDES). 

 

Aqui tem gente que vende direto pro Bira, mas aí ele paga menos do que paga pra 

gente, pois nós estamos fazendo a coisa certinha. (E19CDES, 36 anos). 

 

Ademais, os comunitários, diante de um problema, buscam por soluções conjuntas em 

assembleia. Portanto, mostram-se engajados e interativos para alcançar os propósitos 

estabelecidos para a comunidade, tanto no aspecto social quanto no econômico. Por exemplo, 

para realizar campeonatos de futebol ou mesmo a festa do Divino Espírito Santo na Vila Mello, 

eles se mobilizam para adquirir material, equipamentos, alimentação e transporte. 

Quando é para fazer um campeonato, reúne todas as comunidades próximas e a gente 

busca patrocínio dos políticos. (E2CDES, 19 anos). 

Na festa do Divino a gente ajuda na organização do salão de festas, outros organizam 

a comida e bebida para vender lá, pois vem gente de tudo quanto é lugar. (E5CDES, 

44 anos). 

Por fim, desenvolvem o manejo do pirarucu em parceria com as comunidades de 

Cuiuanã e Itapuru. Quando chega a época do manejo, os pescadores se reúnem no lago que será 

feita a despesca e cada um tem uma função já pré-determinada: vigilante, contador, arpoador, 

proeiro, lançador de rede e mergulhador, além daqueles que ficam responsáveis pela venda 

junto às outras comunidades. Iniciaram o projeto há cerca de 10 anos, pois faltava a presença 

da fiscalização e entravam muitos barcos clandestinos, o que levou à quase escassez de peixe 

nos lagos da região. Foi quando tiveram conhecimento do projeto desenvolvido em Itapuru de 

manejo de pirarucu e propuseram parceria.  
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Depois do manejo, tem peixe “até o tucupi” (expressão para muito), tanto dos fera 

quanto dus escama, mas é preciso que cada um faça sua parte. E pra isso, a gente 

reveza na vigilância, num dá pra vacilá. (E8CDES, 65 anos). 

O cabra tem que ter ‘manha’ pra contar, fica parado por 20 minutos, aí fixa o olhar 

pra uns 50 metros ao redor de onde o bicho boiaram, marca na ficha quantas vezes 

ele subiu pra respirar nesse tempo. Se subir uma vez, é adulto, assim a gente sabe 

quantos adultos vamos ter na despesca. É isso que o contador faz. (E3CDES,20 anos). 

Os três primeiros anos eram só de contagem e monitoramento. Depois que começou o 

processo no lago do Ayapuá, onde foi percebido o aumento da quantidade de peixe na região, 

começando a ter não apenas pirarucu, mas também espécies do tipo “fera”, denominação dada 

para peixes lisos, sem escama (piraíba, surubim, pirarara) e outros de escama (além do pirarucu, 

tambaqui, jaraqui, pirapitinga). Com isto, aumentou também a quantidade de peixe-boi, botos 

e quelônios. Assim, quando a safra de um tipo de peixe é boa, eles reduzem a pesca do outro, 

para ter um ciclo de reprodução. Aprendizagem que receberam do IPi e do IBAMA, órgãos que 

apoiam e trabalharam a capacitação e o planejamento do manejo.  

5.3.2.4 CS em São João Batista (Uauaçu) 

Nessa comunidade todas as casas são flutuantes. Um evento influenciou as 

características de capital social, atrelando a união da comunidade (CSBo) à época da mudança 

para o Lago Uauaçu. Como não era vantajoso residir nas proximidades de outra comunidade, 

todos decidiram pela mudança de local, uma vez que era uma comunidade composta por casas 

flutuantes, evitando um conflito com poder público e garantindo os benefícios para os 

comunitários. A comunidade inteira muda de lugar, no mínimo uma vez por ano, quando chega 

a vazante do rio, entre os meses de julho e novembro, acompanhando a estação das águas. Essa 

cooperação e participação também podem ser encontradas na época dos festejos do padroeiro 

da comunidade São João Batista, onde todos colaboram com um prato de comida ou com a 

montagem da estrutura da festa para que possa acontecer a confraternização. Ou quando criaram 

o sistema de cotas para manter o gerador ligado à noite, mesmo que por um período de tempo. 

Também quando é preciso fazer algum reparo nas igrejas (católica ou evangélica) estão sempre 

dispostos a ajudar. 

Todo ano a gente se uni e faz um leilão para ajudar as obras da Igreja. Cada um dá 

uma coisa. (E2CSJB, 31 anos). 

Eu tenho gerador no meu flutuante, mas a gente colabora porque tem muita gente que 

precisa. (E6CSJB, 51 anos).  
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Outro aspecto é a capacidade de mobilizar a comunidade para ação por meio de 

resiliência, que corresponde ao poder de agência, conforme Onyx e Leonard (2010), somado à 

capacidade de comandar e engajamento ativo (CSBr). Este último, sendo ressaltado pela 

situação de mudança quase constante de moradia devido ao fluxo existente para deslocamento, 

de acordo com a estação do rio, onde todos decidiram que enquanto não existir uma estrutura 

para fornecimento de água na parte de terra firme, eles permanecem morando em flutuantes 

para poder se adaptar ao movimento das águas do lago. 

 Quando chega a época da seca, a gente tem que mudar as casas de lugar, aí junta as 

famílha tudo para fazer a mudança. Se um não tem barco, o outro vai lá e impurra, 

ninguém fica na mão. (E5CSJB, 47 anos). 

Como vivem em uma região quase que isolada dos centros urbanos e demais 

comunidades, a maior parte de suas relações comerciais é feita com os regatões, que são tratados 

como amigos (CSBo). Desta forma, pode ser considerada como uma relação que traz benefício 

para a comunidade (CSBr). 

A gente já tem destino certo para as coisas que produz, o Bira ou o Sabá, eles possuem 

embarcações que entram aqui para comprar nossos produtos. (E6CSJB,51 anos). 

Os cara são amigo da gente, quando a gente precisa de qualquer coisa, eles trazem. 

(E1CSJB,34 anos).  

Observou-se que sempre buscam solucionar os conflitos, como quando homens e 

mulheres queriam jogar bola ao mesmo tempo, para não ter atrito novamente, decidiram criar 

um outro campo de futebol. Assim, no localizado próximo à escola, jogam as mulheres e as 

crianças, no outro que fica perto da Igreja Evangélica, um pouco mais distante, jogam os 

homens. E mesmo quando a presidente da associação – AMU, por meio de uma decisão 

unilateral, decidiu cancelar a festa do padroeiro, os moradores se reuniram e, em meio a 

discussão, conseguiram encontrar a solução para o conflito, fazendo uma pré-festa para angariar 

fundos para o evento oficial, que celebra o São João, o qual passaria a ser realizado, em outra 

data. 

 A presidente da Associação decidiu por conta própria cancelar o patrocínio do dia 

do padroeiro, aí quando a gente soube não dava para fazer mais no dia de São João, 

que era agora dia 24, então, decidimos fazer uma festa só para comunidade para 

arrecadar dinheiro para fazer a festa maior no dia 29, pois vem gente de tudo quanto 

é comunidade. Assim junta com o dinheiro de um patrocínio que conseguimos que é 

bem menor. (E7CSJB, 27 anos). 

Neste contexto de processo interativo (CSBr), identificou-se a presença de uma boa 

relação existente com a figura do regatão e o surgimento de novas lideranças dentro da 
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comunidade.  

No contexto do desenvolvimento de liderança, pôde-se apresentar o papel exercido por 

duas jovens, uma de 14 e outra de 17 anos, que assumiram o papel de diaconisas na Igreja São 

João Batista. Elas conseguem reunir tanto os jovens quanto os adultos nos momentos de 

celebração e participam de grupos de jovens católicos em outras comunidades, o que está 

permitindo a aquisição de maior conhecimento sobre o seu papel dentro da comunidade, na 

busca por melhorias locais. Conforme depoimentos: 

Depois que as meninas passaram a participar do grupo de jovens, elas ficaram 

comunicativas, estão envolvidas em todas as atividades sociais da comunidade, 

organizam leilões para angariar fundos, organizam os festejos, e algumas vezes, são 

chamadas para serem as organizadoras dos torneios de futebol que existe entre 

comunidades. São o orgulho daqui todo mundo respeita e participa junto. 

(E8CSJB,45 anos). 

 

Aqui os jovens preferem participar da missa, quando é organizada pelas 

meninas, eu e minha irmã gêmea não faltamos uma atividade organizada por 

elas. (E12CSJ, 27 anos). 

 

Os grupos familiares que trabalham com coleta de castanha são divididos: uns 

trabalham para o comerciante que vende direto para ASSOAB; outros trabalham para o gerente 

do “dono da terra” e um terceiro grupo coleta trabalha para o comerciante que vende para os 

regatões. O atrito ocorre, pois o gerente proíbe que os moradores, que não trabalham para ele, 

entrem numa área que declara ser da família Mello.  

As atividades de pesca, agricultura, extração de açaí e fabricação de farinha são 

realizadas por grupos de famílias, que já possuem área estipulada para trabalhar, assunto 

decidido em reunião na AMU. Os produtos são vendidos diretamente para o regatão.  

A gente precisava de um lugar pra ficar, a gente falou com o prefeito de Beruri, na 

época, e ele resolveu falando com o outro prefeito de Anori para entregar as terras 

pra gente. (E13CSJB, 70 anos). 

O CSL é representado pela capacidade de interação com o poder público e com 

instituições externas por parte da AMU, como é o caso da FAS e o Instituto Piagaçu. O processo 

de decisão para escolher qual o projeto que receberá financiamento da FAS é feito por meio de 

voto, o problema ocorre quando uns querem que se invista em equipamentos e outros querem 

apoio em infraestrutura para a comunidade. Mas, depois da votação, a decisão é respeitada. O 

que possibilita que consigam desenvolver atividades e projetos para a comunidade. 

Tudo aqui a gente decide no voto, faz a reunião e decide. A maioria vence. Às vezes 

dá confusão, mas com o tempo passa. (E5CSJB, 47 anos). 
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 O Instituto tem o barco que fica fazendo o monitoramento aqui no lago, eles estão 

ajudando a montar o nosso projeto de manejo. Mas, primeiro a gente vai ter que 

resolver o problema das terras. (E8CSJB,45 anos). 

A gente tem o projeto para fazer as casas em terra firme, mas isso só vai acontecer 

depois que a FAS, mandar arrumar o poço, na verdade, terminar de fazer. (E5CSJB, 

47 anos). 

O grupo de mulheres da Associação de Mães Oração de Jesus -AMOJ se reúne no 

centro de convivência da comunidade para fabricar vassouras e paneiros e vendem o material 

fabricado tanto para outras comunidades próximas quanto para os regatões. Elas também 

cuidam da horta comunitária, onde plantam ervas medicinais, cenoura, alface e outros itens. A 

decisão é baseada no voto democrático, participam tanto jovens quanto idosas, evangélicos e 

católicos, pois o objetivo é a interação entre os comunitários. Os artigos vendidos ajudam a 

angariar fundos para viagens que fazem para outras comunidades para participar das festas 

religiosas ou grupos de oração.  

Os comunitários possuem uma relação de convivência harmônica, quando vão 

executar as atividades econômicas sempre ocorre em grupos, mesmo que tenham opiniões 

divergentes. Todos se conhecem e se relacionam por apelido, o que demonstra aproximação de 

laços de amizade. A Figura 34 representa as relações existentes dentro da comunidade. 

Figura 34 - Tipos de relações existentes na comunidade de São João Batista. 

 
                   Fonte: elaborado pela autora (2019). 
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Pode-se inferir que a diversidade de relações existentes nesta comunidade permite 

aumentar a capacidade de adaptação a uma série de mudanças na estrutura social, o que 

corrobora com Peeling e High (2005), que esclareceram que a capacidade de os indivíduos em 

mudar as suas relações permite que o capital social seja uma resposta ao longo do tempo a 

estressores externos e internos. 

5.3.2.5 CS em Novo Juruti 

Existe uma espécie de CSL, ao se considerar o reconhecimento das instituições do líder 

local. Assim, o CSL pode ser representado pela capacidade do líder interagir com posições de 

autoridade e poder, como os representantes da CEUC e IBAMA, além de manter contato com 

a FAS para receber material do PBF. Também é possível vislumbrar a existência de 

empowerment nesta comunidade, em conformidade com a definição dada por Dodman e Mitlin 

(2013), um processo social que permite lidar com estruturas de poder para aumentar os recursos 

e capacidades do local por meio de escolhas intencionais e transformar essas escolhas em 

resultados almejados. 

Apesar de não existir uma associação formal, a comunidade apresenta ações coletivas, 

que são coordenadas por um líder local; as reuniões ocorrem na estrutura da escola, onde os 

moradores, por meio de voto democrático, decidem as atividades que precisam ser 

desenvolvidas no local. Por pertencerem à mesma linhagem familiar, o que fortalece o CSBo, 

o líder é o patriarca da família juntamente com seu filho mais velho e os demais moradores são 

casados com pessoas da família. Possuem uma convivência harmônica e as atividades 

econômicas são desenvolvidas por grupos que se dividiram por atividades de pesca e manejo 

de quelônios, agricultura e produção de farinha, além da extração de mel.  

Na figura 35, apresenta-se a estrutura das relações existentes na comunidade, que 

demonstra a alta representatividade da liderança local e o poder exercido pelo CSBo a partir dos 

laços familiares. 

Desta forma, consegue-se identificar o CSBo por meio das interações entre os atores 

para associação. Participam das atividades de forma informal, a reciprocidade é positiva nas 

relações interpessoais, o que possibilita um certo grau de confiança, os valores de união e 

comprometimento são a base para as ações coletivas, todas direcionadas para o alcance de 

objetivos comuns, como a melhoria da qualidade de vida das famílias. Somado a isto, ressalta-

se a existência de um líder que consegue fazer escolhas e identificar soluções para mobilizar a 

comunidade, aumentando a resiliência a capacidade de aprender e agir, características 
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identificadas como Agência por Newman e Dale (2005) e Onyx e Leonard (2010). 

Como não existe associação formal, os pescadores são credenciados na Colônia de 

Pescadores de Beruri e os demais são associados a AMEPP, para que possam usufruir dos 

benefícios do Programa Bolsa Floresta, pago pelo Governo do Estado do Amazonas, e o “seguro 

defeso”, que ocorre entre os meses de novembro a março, e o Seguro Desemprego do Pescador 

Artesanal (SDPA), pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na época em que a 

pesca é proibida. 

 Quem vive pra essas bandas, só consegue se aposentar se tiver associado como 

agricultor ou pescador, aí eu sou associado da colônia de pescadores lá de Beruri, 

mas não tenho benefício nenhum deles aqui, pois fico distante da sede. (E7CNJ, 44 

anos). 

 

Figura 35 - Tipos de relações existentes na comunidade de Novo Juruti. 

 

                       Fonte: elaborado pela autora (2019). 

O líder local é o maior articulador externo da comunidade. Há 7 anos ocorreu um atrito 

entre os índios da Terra Indígena (TI) Itixi Mitari, que fica cerca de quatro quilômetros de 

distância, que não queriam permitir a pesca na região, pois diziam ser da TI; e os comunitários, 

que não aceitavam a situação, alegando que a área onde pescavam pertencia à Reserva. O líder 

buscou ajuda junto à gestão da RDS-PP, o CEUC, que fez uma reunião entre o chefe da tribo, 

a FUNAI e a liderança local para estipular os limites físicos da reserva. Uma bandeira vermelha 

sinaliza a área da TI. 
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Uma vez, tem mais de sete anos, que teve uma briga feia entre nós e os apurinã, eles 

tavam pescando no nosso lado, só que tem nego aqui que tava de pá virada (com 

raiva), quase sai morte, porque um puxou o arco e o outro puxou o arpão pra brigar 

pelo peixe. Tive que correr pra pedir ajuda antes de ter morte, por aqui. (E1CNJ, 58 

anos). 

 

Para conseguir os benefícios do Programa Bolsa Floresta para os moradores da 

comunidade, o líder fez contato com a AMEPP e, assim, passou a ser o representante local da 

associação. Houve problemas com a invasão de pescadores, no ano de 2015, que estavam 

contrabandeando os “bichos de casco” na região. Na situação, o líder contatou o IBAMA que 

realizou uma fiscalização na área. Posteriormente, em 2016, iniciaram um projeto em parceria 

com órgão para monitoramento de quelônios na região, receberam treinamento e construíram 

um “berçário” para os “bichos de casco”. Como não possuíam a associação formalizada 

pediram apoio da AMEPP para realizar o projeto. Além desta situação, foi feito um acordo entre 

comunidades para preservar as áreas de desova de quelônios, que foi firmado com a liderança 

de São Pedro de Tapiri. 

Para mexer com o manejo de tartaruga a gente foi logo buscá o apoio do IBAMA, 

eles mandaram dois da gente para fazer o curso. (E1CNJ, 58 anos.) 

As famílias fazem venda dos produtos como, farinha, mel e peixe, para os regatões ou 

para embarcações do tipo recreio que passam pelo local. Normalmente, participam de festejos 

em outras comunidades, como a festa de São Raimundo em Tuiué. Como a escola local só 

oferece até o 7º ano, os filhos que querem continuar os estudos se deslocam para comunidades 

“próximas”. 

Por fim, observa-se a presença de CSBr, por meio da capacidade de comandar diversas 

redes para usufruir de apoio técnico e político e se beneficiar dos recursos técnicos, materiais e 

financeiro. Percebe-se também o engajamento para ação conjunta capaz de utilizar capital 

financeiro, intelectual e humano em prol de um objetivo; e as interações por conexões sociais, 

econômicas, políticas visando alavancar recursos para a comunidade. 

5.3.2.6 Comunidade Beabá de Cima 

A comunidade é formada por um núcleo familiar e religioso muito forte. Uma situação 

do passado ocasionou a divisão da, outrora, comunidade Beabá, em duas novas comunidades: 

Beabá de Cima e Beabá de Baixo. São duas comunidades próximas (em torno de 800 metros 

de distância uma da outra). Atualmente, depois da separação, as relações sociais ocorrem de 

maneira fraternal, havendo confraternização entre as comunidades. Esta descrição confirma a 

proposta de Newman e Dale (2005), sobre características de CSBo, que são redes sociais que 
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reforçam identidades exclusivas, formando grupos homogêneos a partir de contatos pessoais 

repetidos e contínuos, como é o caso de Beabá de Cima, onde as interações são do tipo familiar 

e religioso homogêneo, a maioria evangélico. 

A Associação dos Moradores de Beabá de Cima faz reuniões para decisão sobre os 

investimentos na comunidade e a escolha é feita a partir de votos, mas, normalmente, os 

associados coadunam com a opinião do presidente da associação. Quem não concorda, aceita a 

decisão. Existe uma centralização do poder político e econômico em uma família, que se 

transforma numa presença forte do CSBo na comunidade. 

A família dominante no local é proprietária da carpintaria e do comércio, sendo que 

um pertence ao pai e outro ao filho, respectivamente. Eles são os principais compradores da 

produção local, raramente ocorre venda direta para o regatão por parte dos moradores. Supõe-

se haver controle social e certa exclusão religiosa, pois a maioria evita relatar problemas, talvez 

pela dependência econômica. Neste contexto, encontra-se o CSBr dentro da comunidade, por 

meio da divergência de opiniões. A única pessoa que relatou é católica e, também, a única que 

informou realizar venda de peixe para regatões (CSBr individual). Em seu relato, declara não 

gostar de participar das ações comunitárias e demonstra não ter confiança na liderança, por 

acreditar que somente o líder da associação se beneficia.  

 Nossa comunidade é unida dimais, e num tem esse negócio de um ser crente e otro 

não, preciso a gente socorre mesmo. Tem vez que a pessoa fica doente e não consegue 

sair pra pescá, a gente traz peixe pra ele cumê. (E7CBC, 35 anos, Beabá de Cima). 

Esse negoço de sociação é um troço qui só apluma pru lado do líder, ele que tem di 

tudo, nóis só fica cum o bagaço. Só que cum a sociação a genti paçô a receber o 

cartão du bossa floresta. E pra aposentar tem que tá sociado, sinão perdi tudo. 

(E6CBC, 44 anos, Beabá de Cima). 

Como a escola oferece apenas até o 9º ano do Ensino Fundamental, os jovens precisam 

se deslocar para Tapauá para cursar o ensino médio, ficando naquele município durante a 

semana e retornando no fim de semana. Por ser ensino multisseriado, as crianças variam em 

termos de idade. Já existiram casos, de pessoas que foram fazer o ensino médio e não 

retornaram, por estabelecer residência no local. 

Na Figura 36, estão apresentadas as relações existentes na comunidade. Com a 

indicação de alta representatividade das atividades e relacionamentos existentes entre os 

comunitários, característica do CSBo. Este é marcado por um grupo homogêneo, formado a 

partir de relações entre familiares e vizinhos da mesma religião. O CSBr está distribuído entre 

o líder da comunidade, comércio local, carpintaria e o pastor da Igreja. O CSL é dominado pelo 

líder da associação. 
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Figura 36 - Tipos de relações existentes na comunidade de Beabá de Cima. 

 
                                          Fonte: elaborado pela autora (2019). 

O proprietário da carpintaria mantém contato com diversas comunidades, até de outros 

municípios, pois constrói barcos e flutuantes. É a pessoa com maior contato externo à 

comunidade. Isto ocorre tanto para vender seus produtos quanto para adquirir madeira, pois o 

tipo açacu é difícil de encontrar na região da comunidade, sendo a madeira mais resistente para 

flutuante. As mesmas pessoas que trabalham na carpintaria, quando não têm encomenda, 

trabalham com pesca ou coleta de castanha. Devido às distâncias que precisam ser percorridas, 

alegam ser mais seguro andar em grupo. 

Por fim, o líder da comunidade também é o pastor da Igreja. Tem participação ativa 

em eventos religiosos. Quando acontecem fora da comunidade, para acompanhar a pregação do 

pastor, ele fornece o transporte para o deslocamento. Ele mantém contato constante com a 

AMEPP e é quem faz todo o controle de solicitações para a FAZ. Também mantém contato 

com o IBAMA para fins de liberação de madeira para produção dos flutuantes. 

5.3.2.4 Comunidade Guajaratuba 

A comunidade é pequena em termos quantitativos, formada por um núcleo familiar 

com características de coesão e cooperação, característica do CSBo. O líder é o patriarca da 

família e as decisões são tomadas por ele, normalmente, mas em situações de crise, aceita 

sugestões dos demais integrantes. Apesar de não existir nenhuma estrutura no local, escola, 
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posto de saúde, campo de futebol, associação ou Igreja, os moradores se deslocam para a 

comunidade de São João das Três Bocas, onde se concentra a maior parte de suas relações.   

O CSBo é marcado por participação comunitária do tipo informal, que permite a 

criação de oportunidades econômicas para o local. As atividades de agricultura, produção de 

andiroba e criação de animais de pequeno porte ficam no encargo das mulheres. Os homens 

cuidam da pesca e da coleta de castanha, pois são feitas em áreas um pouco mais afastadas das 

residências. Afirmam que nunca venderam para a ASSOAB, devido ao custo para transporte 

para levar até Beruri e nunca receberam nenhum contato de compra pela associação. 

A família toda se reuni para fazer o óleo de andiroba, e quando o pedido é muito 

grande o Seringal todo se reuni. (E11CG, 42 anos.). 

Aqui num tem iscola, mas a gente tem que mandá a curuminzada pra istudá, aí faiz 

esforço de todo dia atravessar o rio, um dia vai um e no otro vai otro, e levá lá em 

São Juão das 3 boca. (E13CG, 46 anos).  

Registrou-se a existência de uma minoria que busca estar em sistema de associação, 

apenas como forma de garantir a aposentadoria ou para receber o benefício do bolsa floresta, 

que ajuda na sobrevivência da família.  

Só tô associado a ASSOAB para poder receber os benefícios, porque o resto a gente 

que tem que correr atrás. (E7CG, 56 anos). 

 

Apesar de não existir associação formal no local, a liderança é registrada junto à 

AMEPP e se articula junto a outras comunidades para ter acesso à saúde e à educação.  

Quando preciso falo com os cara lá da AMEPP, se eles não consegue, a gente fala 

logo os órgão competente, e tudo se resolve, è só falar com um ou com outro. (E14CG, 

49 anos, Guajaratuba). 

 

Se tá faltando material a gente se reuni, faz uma pesca ou coleta algum produto para 

vender, e junta o dinheiro pro que precisa. (E2CG, 39 anos, Guajaratuba). 

 

 

Na Figura 37 são apresentadas as relações presentes na comunidade. Notou-se que o 

CSBr é mais expressivo nesta comunidade, possivelmente, o fato se deve às características 

geográficas e à ausência de estrutura do local, que incentivam a articulação com membros de 

outras comunidades para suprir os serviços essenciais de uma sociedade moderna. O CSL é 

estimulado por essa característica de interatividade do CSBr. Para conseguir os recursos 

materiais, como equipamentos de pesca, mantém contato com a FAS, representando um fraco 

relacionamento CSL, pois são contatos esporádicos, apenas para entrega de cartões de benefício 

e de material, procedimentos feitos diretamente na comunidade. 



183 
 

Figura 37 - Tipos de relações existentes na comunidade de Guajaratuba. 

 
                        Fonte: elaborado pela autora (2019). 

4.4 O processo decisório e a capacidade de adaptação das comunidades 

Nessa seção, discute-se a terceira fase do framework (Figura 4). As relações sociais 

estão inseridas em um contexto institucional, por localizarem-se dentro de uma Unidade de 

Conservação, espaço onde o Estado desempenha um papel central na facilitação de processos 

e serviços. Não se pode acreditar que apenas fortalecer o capital social nas comunidades seja o 

suficiente para melhoria da qualidade de vida das populações locais, pois existem outros 

problemas que precisam ser solucionados para que haja efetivamente resultados positivos para 

o desenvolvimento comunitário.  

Desta forma, a referida seção apresenta aspectos positivos e negativos dos tipos de 

capital social; os processos top down  e  bottom up para tomada de decisão; os aspectos 

relacionados à proposta de CBA, que analisa as oportunidades de melhorias para o 

desenvolvimento da comunidade e identifica os fatores estressores locais, uma vez que 

considera as limitações existentes nas ações comunitárias; e, por fim, apresenta-se uma estrutura 

básica para melhores práticas de processo bottom-up para desenvolvimento do empowerment 

comunitário. 

Até esta etapa, foi possível constatar a existência de aspectos tanto positivos quanto 
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negativos nos tipos de capital social encontrados dentro da RDS-PP. No que se refere ao CS 

Bonding, os aspectos positivos estão imbricados nas relações existentes dentro das 

comunidades que são marcadas por laços fortes, representados pelos vínculos familiares e de 

amizade. Isto cria uma identidade local, permite que exista a reciprocidade no ambiente e 

aumenta a proximidade emocional, o que ajuda nas ações coletivas de apoio social para os 

momentos de crise. O aumento de solidariedade dentro das comunidades possibilita criar uma 

estrutura para mobilizar indivíduos e recursos em torno de um propósito comum, que é a base 

para a formação do CS Bridging. Contudo, em comunidades mais isoladas dos centros urbanos, 

como a maioria dos comunitários é da mesma família, percebe-se o fortalecimento do vínculo 

interno. Se um dos moradores mantiver uma relação de amizade com os regatões, pode 

representar o motivo conveniente para existir resistência à mudança, impedindo a busca por 

novas oportunidades de negociação de produtos. Ou, de outro modo, pode-se fechar os limites 

comunitários, o que acarretaria na redução do desenvolvimento de novas habilidades ou a 

criação de novos relacionamentos.  

Outra situação do CS bonding negativo pode ser encontrada onde as comunidades são 

influenciadas pela religião e por regras estabelecidas que fazem reivindicações excessivas sobre 

membros do grupo. Como efeito, pode haver uma divisão da comunidade, restringindo a 

liberdade para escolhas individuais. O que pode ocasionar uma brusca mudança estrutural, por 

exemplo, devido à divergência de posicionamento religioso de moradores antigos, resultou em 

um atrito capaz de ocasionar a divisão de uma comunidade, da qual surgiram duas novas, a 

Beabá de Cima e a Beabá de Baixo.    

O CS Bridging positivo pode ser representado pelas lideranças locais que buscam se 

relacionar tanto com outras comunidades quanto com as instituições externas à comunidade 

(ASSOAB; CONAB; IBAMA; INPA; FAS; IPi), fato que tem permitido gerar novas 

oportunidades de negócios e propiciado a capacitação local. O conhecimento adquirido passa a 

ser multiplicado e se diversifica com as experiências de cada indivíduo da relação, o que 

possibilita aumentar o empowerment, que é composto pela capacidade de agir.  

O CSL foi encontrado, de maneira evidente, no papel exercido pela AMEPP, cogestora 

dos projetos dentro da RDS-PP. Ele é formado por relações com o órgão gestor e as instituições 

que atuam com a capacitação técnica e a fiscalização, as quais disponibilizam recursos materiais 

e financeiros e permitiram o fortalecimento das ações comunitárias até mesmo para as 

comunidades que ainda não possuem estrutura formal de associação. Porém, existem indícios 

negativos, representados pela falta de confiança nas instituições, devido à omissão do poder 

público ou, ainda, pela demora na entrega de verbas e equipamentos, por parte de organizações 
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não- governamentais. O problema ocasiona a redução da capacidade de comandar dos líderes 

locais e afetou a participação coletiva de comunitários, que paralisam a continuidade de projetos 

e entram em atritos internos, devido a reações contrárias de apoio a certas atividades nas 

comunidades. 

Outro aspecto relevante que deve ser observado são as relações com instituições 

externas (FAS, Instituto Piagaçu). Elas são importantes para prover as comunidades com 

recursos materiais, financeiros e intelectuais, mas as decisões sobre as atividades a serem 

desenvolvidas devem partir dos comunitários, o que não impede que ideias sejam sugeridas por 

estas organizações, mas a decisão tem que ser, obrigatoriamente, das comunidades, para que 

estas possam se comprometer com os resultados a serem atingidos. Ademais, quando as 

instituições externas interferem por meio de processo do tipo top-down, cria-se uma expectativa 

de que o objetivo foi determinado e para ser alcançado precisa do apoio destas instituições. 

Portanto, quando surge qualquer tipo de barreira que impacta na continuidade das ações, os 

indivíduos ficam estagnados, esperando por uma solução de quem forneceu a ideia. Além disto, 

as decisões TD interferem diretamente no modo de vida da comunidade. Por conseguinte, caso 

as atividades venham a ser continuadas, deveriam oferecer um estudo de viabilidade econômica 

desta, para que se possa ter uma visão da proposta a partir dos riscos existentes para a execução 

do projeto. Não simplesmente acreditar que foi um projeto promissor em outro local e que 

também será promissor naquela localidade. Como foi o caso das mulheres do grupo de 

artesanato Brisas do Surara, que criaram expectativas que teriam o total apoio para aquisição 

de material para fabricação dos sabonetes e, no entanto, quando se teve conhecimento que a 

continuidade das atividades dependia do esforço do grupo, uma parcela das integrantes desistiu 

de participar. 

Assim, quando os projetos forem de iniciativa institucional ou governamental, 

ressalta-se a importância de desenvolver a capacidade para tomada de decisão dentro das 

comunidades, ou seja, estimulando os processos bottom-up (BtU), apresentando a proposta e 

estimulando que sejam identificados os aspectos positivos e negativos para aquela região. Desta 

forma, permite-se maior interação e comprometimento entre as partes. Como foi o caso ocorrido 

na comunidade Pinheiros, quando o fortalecimento do CSBr permitiu a exploração da Usina de 

Beneficiamento da Castanha, pois havia uma base forte do CSBo, que fortalecia as decisões 

comunitárias a partir de processos TD. Contudo, há necessidade de acompanhamento para 

análise das influências do poder como processo de oportunismo por parte de integrantes 

comunitários. Mas o poder, como pôde se verificar, é tolido quando o CSBo é fortalecido. 

Exemplo disto é o ocorrido nas eleições para presidência da Associação do Divino Espírito 
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Santo (ADES), que buscou excluir o oportunismo, por meio da eleição de um novo presidente. 

Desta forma, o capital social pode ser visto como a força motriz, que cria articulações 

dentro da RDS-PP, para que os indivíduos possam direcionar seus esforços para o trabalho 

coletivo, em forma de cooperação entre os atores locais e externos, o que pode proporcionar o 

desenvolvimento de estratégias que impulsionam o desenvolvimento social e econômico das 

comunidades, possibilitando a preservação ambiental. Acredita-se que quanto maior for capital 

social, maior a possibilidade de cooperação para ações que tragam resultados em forma de 

melhorias, mudanças e intervenções que criem oportunidades de crescimento, assim, 

permitindo o desenvolvimento sustentável local. 

As atividades econômicas exercidas dentro das comunidades são coordenadas por 

mão-de-obra familiar, tanto para coleta de castanha, açaí e da agricultura familiar quanto para 

pesca, quelônios, as quais estão engendradas de companheirismo e confiança que permitem o 

engajamento ativo para ações coletivas. As associações criadas entre as comunidades vêm 

para suprir a ausência de mão-de-obra especializada no local, como no caso do manejo do 

pirarucu, e têm se mostrado prósperas. 

O fator preponderante para o sucesso das associações que partem da iniciativa da 

própria comunidade, ou seja, uma decisão do tipo bottom-up (BtU), como no caso do manejo 

de pirarucu, é que o seu propósito surge de relações fortalecidas por um sistema de confiança e 

reciprocidade generalizada. Tal situação pode ser destacada pela abordagem de decisões BtU, 

estabelecidas por Duek, Brodjonegoro e Rusli (2010), cujos processos permitem a 

diversificação, possibilitando que as estruturas do sistema possam ser desmontadas em 

subsistemas independentes e diferenciados (LUHMANN,1977), para que passem a realizar 

novas atividades e a estabelecer novos objetivos com fins de prosperar. 

  As ações coletivas podem ganhar mais força para gerar soluções a partir das decisões 

das comunidades, criando o empowerment comunitário. As iniciativas para desenvolvimento 

de projetos que se manifestam nas comunidades surgem a partir do CSBo fortalecido, que 

permite a formação de associação e participação dos moradores. Surgem também da capacidade 

de agência das lideranças locais, que incentivam a comunidade para ação por meio da 

capacidade de agir e da capacidade de aprender e, consequentemente, aumentam o engajamento 

ativo por meio do CSBr existente dentro da RDS-PP. Esta mobilização está direcionada ao 

processo interativo de relacionamentos com instituições de influência, por meio do CSL, que 

podem possibilitar a concretização dessas iniciativas.  

Neste caso, o empowerment vem como forma de aumentar os recursos e a capacidade 

dos indivíduos ou das comunidades de realizarem as escolhas de forma intencional, 
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consequentemente, transformando tais escolhas em ações e resultados desejados, conforme já 

esclarecido nos estudos de Babaei, Ahmad e Gill (2012).  

Os projetos com participação comunitária podem surtir melhores resultados quando 

não são impostos, face ao comprometimento enraizado no CSBo das comunidades. Assim, 

pode-se alcançar melhorias não apenas econômicas e sociais, mas também ambientais. A 

comunidade Itapuru já observa alguns efeitos positivos desencadeados por este processo. Nela 

já ocorrem melhorias de saneamento, saúde física e financeira dos moradores, além de ter 

estabelecido um aumento da preservação ambiental e, consequentemente, melhoria da 

qualidade de vida. 

A atividade de manejo de pirarucu pode ser associada ao processo de reciprocidade 

generalizada, segundo Bridger e Lullof (2001), por ser encontrada em redes densas de troca 

social, onde os participantes têm aproximadamente o mesmo status e poder, o que aumenta a 

possibilidade de formar CSBr de forma espontânea, potencializando a ação coletiva bem-

sucedida. Assim, quanto mais densas forem essas redes, maior a probabilidade de indivíduos 

cooperarem em benefício mútuo. Ocorre que as pessoas que interagem umas com as outras em 

vários contextos desenvolvem normas fortes em relação às expectativas comportamentais.  

Os efeitos positivos já estão sendo sentidos em outras comunidades de manejo do 

pirarucu (Pinheiros e Cuiuanã) e também já se proliferaram pela rede de contatos existentes 

entre familiares que vivem nas diversas comunidades da RDS-PP. Observou-se que novas 

comunidades estão se estruturando para participar, como é o caso da Comunidade de Surara. 

Assim, ajusta-se aos preceitos de Dale e Newman (2006), que defendem a formação de redes 

como uma pré-condição necessária para o compartilhamento de informações, para que, deste 

modo, ocorra a difusão do conhecimento, o que pode aumentar a resiliência das comunidades 

e o seu empowerment. Portanto, o processo ideal é que indivíduos, comunidades e Governo 

trabalhem juntos para garantir o mais amplo apoio às atividades de adaptação e implementação 

de iniciativas comunitárias. 

O empowerment pode ser identificado em diversos casos apresentados, como o de 

Novo Juruti, em que o líder comunitário conseguiu usar de influência no processo de 

demarcação das áreas de pesca, uma iniciativa que obteve apoio institucional do CEUC, que 

buscou acordo com a FUNAI para resolver os conflitos na região. 

Aqui quando a gente precisa, o Nem (líder comunitário) vai buscar logo apoio do 

povo do governo, ele conseguiu tirar os apurinã da nossa parte dos lagos. ( E3CNJ,55 

anos).  
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 Outro exemplo específico de empowerment, nesse caso, ocorrido internamente, pode 

ser encontrado na comunidade São João Batista, onde as mulheres conseguiram formar um time 

de futebol e, com isso, conquistaram um espaço próprio para seus jogos, pois os homens criaram 

um novo campo de futebol. Ressalta-se, também, a iniciativa e o papel de liderança das 

mulheres da Associação de Mães Oração de Jesus (AMOJ) para fabricação de artesanato, que 

teve o apoio da FAS, e, ainda, o papel exercido por duas jovens que são diaconisas e organizam 

os eventos da Igreja São João Batista. 

Aqui a mulherada não dá refresco pros homens, eles nunca deixavam a gente jogar 

bola no campinho. A gente participou da reunião da Associação e conseguiu que 

fizessem um outro campo para eles, lá pra trás. (E12CSJB, 27 anos). 

As mulheres são bastante unidas dentro da comunidade, até as mais novas já tomam 

iniciativa, não vê as menias lá na Igreja, elas que organizam todo o evento, e o povo 

da comunidade apoia. (E2CSJB, 31 anos). 

A gente formou o grupo de artesanato para fabricar vassoura e paneiro, foi buscar a 

FAS para dar treinamento e eles ajudaram com material. (E5CSJB, 47 anos). 

 

Corroborando, Folke et al. (2005) esclarecem que o capital social se concentra nas 

relações entre esses grupos, ou seja, nos laços de bridging e bonding entre as pessoas nas redes 

sociais, na capacidade das equipes em processar informações, entender os dados e conectá-los 

a um contexto prático para mobilizar a memória social de experiências de mudanças e respostas 

passadas, como forma de facilitar respostas adaptativas e inovadoras.  

A situação apresentada em Novo Juruti, sobre o projeto de iniciativa da comunidade 

para proteção de quelônios, reforça as afirmações de Dodman e Mitlin (2013), onde 

aprendizagem ajuda a desenvolver especialização adaptativa por meio da governança de 

sistemas socioecológicos complexos. Naquela comunidade os indivíduos buscaram, por meio 

de aprendizagem, lidar de maneira flexível com as novas situações que estavam surgindo no 

ambiente, face aos saques de quelônios na região. O evento proporcionou a iniciativa de criar 

um sistema de monitoramento, o que também já vem surtindo efeitos, pois já permitiu o 

envolvimento de outra comunidade, São Pedro de Tapiri. Assim, essas habilidades preparam os 

indivíduos para incertezas e melhoram a capacidade de se relacionarem por meio do CSBr para 

fortalecer o projeto. 

Deste modo, uma rede de colaboração pode emergir de diferentes atores e níveis, 

incluindo iniciativas locais e governamentais, o que pode criar um ambiente propício para que 

o capital social seja aprimorado e onde as preocupações possam ser reformuladas para gerar 

inovação e nutrir a renovação em tempos de reorganização. Corroborando com a perspectiva 
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de Ebi e Semenza (2008), o capital social bridging e bonding da comunidade pode facilitar o 

comprometimento das partes interessadas, o que facilita a formação de redes sociais e conexões 

pessoais entre indivíduos e organizações dentro da área de ação, com o objetivo de promover o 

capital social estrutural. É importante estimular múltiplos níveis de engajamento para que a 

comunidade consiga exercer uma força com um esforço “bottom-up”, mas também se tornarem 

mais conscientes das opções e preparados para expressar suas preferências (EBI; SEMENZA, 

2008). 

A colaboração informal que domina a nível local/de comunidade, em forma de capital 

bonding e bridging também pode abranger o nível regional quando associada ao linking, pois, 

no caso específico das Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a FAS estimula 

a troca de experiências entre comunidades de diferentes localidades. Desta forma, desenvolve 

a capacidade nos indivíduos de aprender a partir de suas experiências, considerada uma parte 

importante da construção de conhecimento e de habilidades em organizações e instituições, que 

são características da CBA, como abordagem de desenvolvimento participativo.  

Os processos top-down da FAS por meio da determinação de atividades nas 

comunidades ocorrem em virtude de algumas ações anteriormente desenvolvidas em outras 

unidades de conservação, quando os comunitários decidiam pela atividade a ser exercida, mas 

não davam continuidade. Conforme relato: 

Na RDS Rio Negro, tivemos um caso de uma comunidade que queria desenvolver a 

atividade de criação de frangos. A FAS apoio com toda estrutura, equipamentos e 

material para iniciar a produção (pintos, ração). Porém, quando todas as vezes que 

a FAS chegava para fazer a auditoria da atividade, eles informavam que tinham tido 

problema com a invasão de animais silvestres que estavam matando os frangos. Mas, 

tínhamos fornecido também sementes para plantarem milho para que tivessem como 

manter a ração dos frangos, a comunidade nunca plantou nada. Pois, na realidade 

eles estavam era se alimentando dos frangos e não estavam enxergando como uma 

atividade econômica para geração de renda. No fim, eles desistiram de desenvolver 

a atividade, pois existiam outras atividades, além de apenas criar os frangos. (E1FAS, 

Fundação Amazonas Sustentável- FAS). 

Assim, é preciso não apenas o comprometimento dos indivíduos, mas, também, o 

apoio institucional para melhorar a infraestrutura para que o projeto possa galgar novos 

patamares. Por exemplo, no caso de Novo Juruti, a intenção é alcançar o manejo de quelônios, 

mas a comunidade possui dificuldade em realizar o monitoramento das praias, seja pela falta 

de material ou de equipamentos, como: combustível e manutenção das embarcações. Mas o 

esforço extra já está sendo desenvolvido por parte do engajamento dos comunitários, pois 

sabem da importância do projeto e acreditam no resultado que vem sendo alcançado, pois estes 

garantem benefícios futuros para o bem-estar das comunidades. Porém, sem apoio institucional 
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ou governamental, esta iniciativa pode sucumbir ao abandono, o que pode ocasionar prejuízos 

ambientais, sociais e econômicos.  

Na presente pesquisa, foi possível visualizar as escolhas e limitações que as 

comunidades enfrentam, os desafios que encontram no seu dia-a-dia, além dos seus sistemas de 

troca, que nem sempre são baseados em preços; e isso implica no surgimento de outros sistemas 

de qualificação normativa que atribuem valor aquilo que mais consegue trazer vantagem para 

sua sobrevivência.  

No que se refere aos fatores dificultadores para o desenvolvimento comunitário da 

CBA, que impactam no desenvolvimento e expansão das atividades econômicas, melhoria da 

qualidade vida e preservação do meio ambiente, segundo os entrevistados, estão entre eles: alto 

custo do combustível, o que prejudica o escoamento da produção; a ausência de postos para 

abastecer com segurança os barcos, tendo que manter a guarda de tambores de combustível 

dentro das embarcações ou nas próprias residências; a necessidade de melhorias para 

fornecimento de água tratada, canalizada; a ausência de escolas de ensino médio para manter 

os jovens dentro das comunidades; falta de posto de saúde; a ausência de controle da 

demarcação de terras; a longa distância dos castanhais para extração; a ausência de locais 

apropriados para armazenamento da produção; falta de energia elétrica ou apoio para 

manutenção e funcionamento do gerador; ausência de saneamento básico, que ocasiona a 

proliferação de doenças; e a presença de “barcos invasores”, que retiram grande quantidade de 

pescado e demais produtos extrativistas, devido à falta de fiscalização em grande parte da 

Reserva.  

Percebe-se que as ações adotadas com o envolvimento de instituições externas na 

vivência destas comunidades, na verdade, acabam por criar ou destruir o valor social existente 

com base nas perspectivas criadas dentro das localidades, incluindo capacidades, equidade 

socioeconômica e respeito próprio. Assim, é preciso compreender de forma fundamentada, e 

não apenas por especulações, como as comunidades atingidas pela pobreza sobrevivem, para, 

assim, evitar usar as medidas equivocadas para avaliar o bem-estar de uma comunidade, 

normalmente representadas numa simples quantia de dinheiro investido.  

A política implementada pelo Governo local em prol da preservação das florestas é 

louvável, desde que se crie mecanismos de fortalecimento do capital social, capaz de mobilizar 

os demais capitais (como o humano, financeiro, físico e natural). Na atual situação em que se 

encontram as comunidades, o simples fornecimento de benefícios, como bens e serviços, pode 

contribuir pouco para a inclusão econômica e a redução da pobreza local. Pois acredita-se que 

a ampla disponibilidade de benefícios pode perturbar a autossuficiência destas comunidades 
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tradicionais, ao mesmo tempo que aumenta a dependência ao endividamento e a dependência 

em relação aos personagens apresentados na presente pesquisa (patrões e regatões). 

Pelo exposto, com base na metodologia de Design Thinking em sua fase de 

prototipação, apresentada no Quadro 15, propõe-se uma estrutura básica para melhores práticas 

de desenvolvimento participativo em Community Based Adaptation (CBA), exposta na Figura 

38, a qual se denomina Práticas de Incentivo bottom-up (PIBup). 

Figura 38 - Proposta para Práticas de Incentivo Bottom-up (PIBup). 

 
          Fonte: elaborado pela autora (2019). 

A presente proposta PIBup é uma medida preventiva que visa reduzir os problemas de 

intervenção junto às comunidades, principalmente, quando estão localizadas em áreas de 

preservação ou em lugares longínquos. Está sendo considerado o contexto apresentado na 

presente pesquisa, que envolve problemas existentes com a execução de projetos, como é o caso 

de Surara. Nas situações em que exista a intervenção estatal ou de instituições não-

governamentais junto às comunidades, propõe-se seguir três passos, visando incentivar a 

participação comunitária, estimular os processos bottom-up e, consequentemente, aumentar o 

empowerment. O primeiro passo, é a Fase de Idealização, todo projeto precisa ser apresentado 

a seus possíveis patrocinadores ou executores, ou ainda, no momento em que ocorrem os 

planejamentos participativos para estabelecer as etapas do projeto, geração de renda, por 

exemplo.  
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Patrocinadores são as instituições que recebem a proposta, ou seja, quando a proposta 

parte de iniciativa comunitária e precisa ser apresentada às instituições para possibilitar o 

investimento financeiro ou técnico para sua implementação. São designados executores os 

indivíduos que colocam em prática o projeto, ou seja, os comunitários. Este último caso ocorre 

quando o projeto parte de iniciativa governamental ou não-governamental e precisa ser 

apresentado para as comunidades para ser executado. 

A idealização, como o próprio nome já determina, é a fase para expor as ideias e todas 

as informações sobre o que se deseja fazer. Porém, nem sempre são checadas as reais 

probabilidades de falhas ou sucesso, tanto de projetos de iniciativa comunitária quanto de 

iniciativa institucional. Por este motivo, propõe-se que o segundo passo seja a fase de Análise 

Preliminar de Riscos.  

Nesta fase, as instituições parceiras devem estimular que os executores apresentem 

possíveis problemas que possam vir ocorrer na fase de execução das atividades, ou seja, criar 

cenários futuros de adversidades para que se possa checar a possibilidade de soluções. Assim, 

a proposta passa a ser acompanhada a partir de um quadro de possíveis riscos, divididos por 

grau de gravidade (fraco, médio ou alto). O fraco: quando o problema pode existir, mas é de 

fácil solução, não impactando na implementação das ações. Médio: quando apresentam 

possíveis problemas, mas existe solução passível de ser implementada a médio prazo, porém, 

não ocasionam desistência ou abandono do projeto. Alto: quando os problemas identificados 

não possuem solução em curto e médio prazo e quando não dependem de seus executores ou 

ficam na dependência da solução das estruturas externas. Desta forma, é possível visualizar os 

cenários para alcançar os objetivos propostos.  

De posse deste quadro de cenários, discute-se as informações levantadas e se faz a 

escolha do projeto. O mesmo deve ser escolhido de acordo com o nível de comprometimento 

de seus executores. Se todos estiverem com alto comprometimento para a execução, parte-se 

para o terceiro passo, que é a fase de implementação, ou seja, executar as ações para efetivar as 

atividades do projeto. Caso não exista consenso, deve-se voltar para a fase 1, onde serão 

analisados os quesitos que precisam ser modificados ou retirados, para que possam ser 

reduzidos os riscos de implementação e, assim, alcançar o engajamento de seus executores.  

Deste modo, quando as propostas de iniciativa comunitária forem levadas ao poder 

público em forma de projeto, ou quando discutidas no âmbito de comunidade para possível 

implementação de projeto institucional, existe a possibilidade de visualizar as questões que 

impactam diretamente na sua execução, o que facilita a estruturação de recursos necessários 

para alcançar melhores resultados e, assim, minimizar os impactos futuros, como possível 
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desistência na execução. 

A proposta pode ser reforçada por situações anteriormente relacionadas, tais como: as 

iniciativas de formação de grupo de manejo do pirarucu das comunidades de Itapuru e Pinheiros 

e o grupo formado para monitoramento de quelônios em Novo Juruti. A iniciativa visa 

fortalecer os laços CSBo junto às comunidades, devido ao estreitamento de relações, a partir da 

abertura de projetos com real participação comunitária na elaboração das fases de execução. 

Consequentemente, vai possibilitar o incentivo à promoção de CSBr e o estreitamento do CSL, 

pois minimizará a distância entre quem planeja e quem executa, onde ambos trocam 

informações para reduzir as incertezas futuras, permitindo que as comunidades passem viver 

no contexto de CBA.  

Em suma, a estrutura precisa ser enrijecida por melhorias na infraestrutura (saúde, 

saneamento, comunicação e educação) para que se possa gerar melhorias na qualidade de vida 

e, consequente, externalidades positivas para questões sociais, econômicas e ambientais. 

Ademais, acredita-se que somente por meio da melhor estruturação e planejamento de 

atividades, e com apoio governamental para implementação de ações participativas, é que será 

possível alcançar o desenvolvimento comunitário da RDS-PP. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por todos os aspectos apresentados, nos capítulos anteriores, procurou-se contribuir 

para a compreensão de como o capital social pode alavancar o desenvolvimento sustentável 

local, em comunidades amazônicas localizadas em uma Unidade de Conservação. Posto isto, 

visando alcançar o objetivo proposto para a presente pesquisa, analisar o funcionamento da 

estrutura do sistema social de comunidades locais amazônicas, em Unidades de Conservação, 

sob um enfoque multidimensional, sob a perspectiva do capital social como força mobilizadora 

para alcançar o Desenvolvimento Sustentável Local, buscou-se apresentar as relações existentes 

entre os diferentes fatos geradores de capital social e, de outro, a dinâmica do fortalecimento e 

o declínio dos tipos de capital social em processos de ação coletiva e tomada de decisão. 

Com base na perspectiva de sistemas sociais, as inovações surgem em sistemas 

complexos compostos por atores em interação que compartilham conhecimentos e recursos 

entre si, entre comunidades, ou mesmo com empresas, agências de pesquisa, Universidades e 

Governo. Acredita-se que as interações entre agentes que formam o capital social são essenciais 

e se tornaram mais importantes para a compreensão dos resultados socioeconômicos e a 

explicação adicional dos fenômenos sociais. 

A abordagem implicou em uma análise em níveis diferentes, por meio do contexto 

institucional. Apresentou-se as relações sociais incorporadas à ação do Governo, por meio dos 

regulamentos existentes dentro da RDS-PP, bem como a participação das instituições nos 

processos políticos, por meio do apoio para capacitação ou distribuição de benefícios materiais 

e financeiros. No nível intermediário foram apresentados os processos existentes de troca de 

informações, materiais e experiência, por meio das relações existentes nas comunidades, entre 

atores diferentes que compõem estas comunidades, bem como nos aspectos relacionados às 

organizações horizontais e verticais para formação de redes de trabalho e ação coletiva dentro 

da RDS-PP. O nível individual compreendeu os conceitos cognitivos, como a análise de 

comportamentos, atitudes, normas de confiança, solidariedade e reciprocidade que são trocados 

e percebidos entre os atores. Todos esses conceitos se mostraram em interação contínua, criando 

ciclos viciosos ou virtuosos, que dependem do contexto e da perspectiva de desenvolvimento 

das relações.  

O papel exercido pelas Organizações Não–Governamentais ressalta a importância das 

parcerias que ocorrem entre Governo e organizações civis, criando articulações que contribuam 

para o alcance do desenvolvimento sustentável local em Unidades de Conservação. Estas 

instituições desempenham um papel importante junto às comunidades, principalmente, no que 
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se refere ao apoio técnico para elaboração de estudos e projetos, bem como para o 

desenvolvimento de programas de capacitação. A FAS, por ser a gestora da distribuição de 

programas de benefícios, tem maior acesso às comunidades, porém acaba influenciando em 

determinadas situações, como nas escolhas de atividades a serem desenvolvidas, sem o devido 

estudo de viabilidade econômica ou análise de riscos, o que muitas vezes ocasiona a desistência 

e a descontinuidade das atividades. Apesar deste aspecto, não se pode negar o papel relevante 

que exerce na estruturação das associações e capacitação dos comunitários nas atividades que 

escolhem desenvolver.  

Ademais, foi possível constatar a atuação de instituições governamentais, como o 

IBAMA, que além de controlar o desmatamento e de fiscalizar as unidades de conservação, 

atua no apoio técnico de projetos de manejo de quelônios e de pirarucu dentro da RDS-PP, 

porém possui limitações de estrutura física e de pessoal. Outra instituição que vem atuando na 

região é o INPA, que realiza estudos científicos do meio físico e das condições de vida da região 

amazônica, considerando o bem-estar humano e as representações da cultura, da economia e da 

segurança nacional, além de desenvolver o Projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia, 

patrocinado pela Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, cuja execução é 

realizada pela Associação Amigos do Peixe-boi (Ampa). Estas instituições estão desenvolvendo 

um trabalho de capacitação dos comunitários para manejo de quelônios e pescados, como o 

pirarucu, o que permitiu reduzir a pesca irregular e, assim, aumentar as espécies preservadas na 

região. 

Neste contexto, na presente pesquisa, o capital social pode ser observado nas formas 

como os indivíduos se articulam para alcançar seus objetivos ou como comunidades se 

estruturam e participam dos processos de tomadas de decisões visando uma ação coletiva. 

Portanto, o capital social permite que atores locais, ou a própria comunidade, ajam para buscar 

alternativas para resolver situações adversas ou para alcançar benefícios, estando regidos por 

um sistema de confiança e por valores compartilhados, o que favorece as ações conjuntas e que 

geram benefícios coletivos. E quando os aspectos relacionados ao capital social não são 

gerenciados, podem ocorrer externalidades negativas. Como no caso da falta de compreensão 

da real situação das comunidades por parte de instituições externas, que podem interferir nos 

relacionamentos internos da comunidade, como já relatado em tópicos anteriores. 

Entre as limitações apontadas para a presente pesquisa, pode-se citar o tempo de 

entrevistas, que ficou na dependência do tempo de parada do barco da Fundação Amazonas 

Sustentável, além do fato de o estudo ter sido realizado por um único pesquisador. Assim, pode-

se inferir que uma pesquisa feita por um grupo de pesquisadores pode encontrar resultados mais 
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aprofundados sobre os casos aqui apresentados. Recomenda-se para futuras pesquisas: entender 

a estrutura de poder existente dentro das comunidades, que interfere no desenvolvimento de 

capital social e de capital humano; e analisar o real impacto gerado pelos benefícios oferecidos 

pelo Governo, para alívio da pobreza e preservação do meio ambiente, definidos como 

sustentáveis, para as comunidades. É preciso buscar entender a interferência destes 

investimentos no capital social das comunidades. Uma vez que a renda ou o consumo são apenas 

os “meios” e não os “fins” para alcançar o desenvolvimento ou o bem-estar destas comunidades, 

já que estes são benefícios momentâneos e não se perpetuam como forma real de garantia de 

bem-estar social. 

Por fim, constatou-se que o capital social é importante para alcançar diversos recursos 

sociais, materiais, financeiros e até ambientais, como apresentado no decorrer dos resultados 

da presente pesquisa. Porém, para que as comunidades possam atingir resultados efetivos é 

preciso que outros tipos de capital estejam presentes: o econômico, para financiamento de 

projetos; o material, por meio de equipamentos e infraestrutura (como saneamento, saúde, 

comunicação, energia, entre outros); capital intelectual, por meio de treinamentos e apoio 

técnico, melhoria da educação de base local; e humano, por meio do desenvolvimento de 

habilidades e com pessoas comprometidas e dispostas a fazer acontecer. Somente assim será 

possível implementar ações coletivas que galgam o desenvolvimento sustentável local, em 

detrimentos das adversidades encontradas dentro da RDS-PP.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 - Roteiro das Entrevistas 
 

 Questões para dimensão de análise do Capital Social 

Dimensão de análise Possíveis questões 

 

 

 

 

 

Estrutural 

 

Padrão de conexão entre unidade 

individual ou social de 

determinada rede, com a qual 

mantem contato e como ocorre 

esse contato 

Você poderia me dizer algumas características das relações que você 

cultiva dentro da comunidade? 

Você poderia me dizer com quais pessoas você mais mantém relações 

dentro da comunidade? Por quê? 

Você poderia me dizer com quais pessoas você mais mantém relações fora 

da comunidade? Por quê? 

Se você pudesse escolher apenas uma pessoa fora da comunidade e uma 

dentro para manter relações, quem seria? Por quê? 

Você prefere que as decisões sobre assuntos da comunidade sejam 

compartilhadas? Por quê? 

Quem na comunidade você indicaria para manter relações com o governo, 

ONG, Fundações? Por quê? 

Como são tomadas as decisões na comunidade? 

Sobre as relações externas, ou seja, fora da comunidade, que ganhos elas 

representam? Quais recursos elas permitem acessar? 

 

 

 

 

Cognitiva 

Refere-se às interpretações que 

são compartilhadas, bem como 

sistemas de significado entre a 

unidade individual ou social  

Possíveis questões  

O que te motiva a ampliar ou intensificar as relações na comunidade? 

Que tipo de ganhos as relações que você estabelece dentro da comunidade 

trazem para você, que recursos você consegue acessar por elas? 

O que você mais respeita em uma pessoa que mantem relações quando ela 

é de fora da comunidade?  

Quais características você considera importante para um líder comunitário? 

Dimensão de análise Possíveis questões 

 

 

Relacional 

 

 

 

O tipo de relação que uma 

unidade individual ou social 

(ator ou comunidade) 

desenvolve ao longo do tempo, 

focando o conteúdo e as 

características desses 

relacionamentos e os resultados 

gerados 

Quais são as normas e sanções existentes dentro da comunidade? 

A comunidade possui algum regulamento escrito? Qual?  

Existem regras de convivência na comunidade? Como é aplicada? 

Como são escolhidas as pessoas que podem ou não fazer parte da 

comunidade? 

O que te faz confiar em alguém? Por quê? 

Como você percebe a influência dos relacionamentos para o 

desenvolvimento comunidade? 

Você se sente valorizado na comunidade? De que forma? 

Você sente ser parte da comunidade? De que forma? 

Quais são os papeis mais importantes para a comunidade se desenvolver? 

Por quê? 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 

Continua 
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Questões sobre capital Social Bonding, Bridging e Linking de acordo com categoria de 

análise 

 

Categoria de análise 

 

Possíveis questões 

 

 

Associação  

 

Quais relacionamentos são mais importantes para a comunidade? Por quê? 

Existe algum objetivo que levou os moradores da comunidade a se unirem para 

atingi-lo? 

A comunidade possui alguma forma de associação para comercializar produtos 

cultivados ou extraídos do local? E para plantar ou produzir? 

 

Categoria de análise Possíveis questões 

 

 

Participação 

comunitária 

Como você participa para ajudar a comunidade? 

Como a comunidade se mobiliza numa emergência? (ex: em casos de enchentes) 

Você faz algum trabalho de forma voluntária (sem ganhar nada em troca)? 

Você é membro ativo de uma organização local? 

 

 

 

Valores 

compartilhados 

Vamos imaginar que uma enchente atinge a região, algumas pessoas ficam sem ter 

onde morar, você permitiria que independente de quem for, ficasse morando na sua 

casa temporariamente? Por quê? 

Em quais situações você está disposto a trabalhar pela comunidade? E em quais 

situações não faz questão de colaborar? 

Em quais situações você se une a outras pessoas para atingir um objetivo? 

 

 

Agência 

Quando você precisa de uma informação para tomar uma decisão importante, você 

sabe onde encontrar esta informação? De que forma? 

Você ou alguém na comunidade participa de treinamentos para melhorias das 

atividades locais? De que tipo? 

De que forma são tomadas as decisões para solução de problemas? 

 

 

Engajamento ativo 

Existem atividades desenvolvidas dentro da comunidade por um grupo? Quais? 

De que forma a comunidade busca apoio do governo ou de empresas para resolver 

problemas técnicos e financeiro? 

Como a comunidade busca resolve os problemas de saúde, educação e infraestrutura? 

Categoria de análise Possíveis questões 

 

 

 

 

Processo Interativo 

De que forma a comunidade busca resolver os problemas de infraestrutura local? 

A comunidade participa de reuniões com outras comunidades? De que forma? 

Você sente receio de participar de uma associação em outra comunidade? Por quê? 

Essa comunidade trabalha ou interage com outras, com objetivos diferentes, fora da 

localidade? Quais? 

Dentro da comunidade existem pessoas mais ricas que outras? De que forma? 

Os membros da comunidade possuem o mesmo pensamento político e religioso? Por 

quê? 

Fonte: elaborado pela autora (2019) 
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Anexo 2 - Quadro Resumo do Sistema Social das Comunidades 

 

Comunidade 
Surara Itapuru Pinheiros Juruti Uauaçu Beabá de 

Cima 

Guajaratu-

ba 

Subsistema        

Religião Católica e 

Evangélica  

Católica e 

Evangéli-ca 

Católica e 

Evangélica 

Católica  Católica e 

Evangélica 

Evangélica Católica 

Igreja 1Católica; 

1Assembleia 

de Deus 

1 

Presbiteriana 

1 Católica; 

1 

Assemble-

ia 

Tradicional; 

1 

Assembleia 

de Deus 

1 Batista  

1Católica; 

1 

Assembleia 

de Deus 

Não 

possui 

1Católica; 

1 

Assembleia 

de Deus 

Igreja 

Assembleia 

de Deus 

Não possui 

Educação Pré ao 9º 

ano 

Pré ao 9º 

ano 

EJA 

Pré ao 9º 

ano 

Tecnológico 

Pré ao 7º 

ano 

Pré ao 9º 

ano 

EJA 

Pré ao 9º 

ano 

Se desloca 

para S. João 

das 3 Bocas  

Comunicação Telefone 

público via 

satélite; 

Internet via 

satélite 

Telefone 

público via 

satélite 

Internet via 

satélite 

Telefone 

público via 

satélite 

 

Telefone 

público 

em Tuiué 

Telefone 

público via 

satélite 

 

Telefone 

público via 

satélite 

 

Telefone 

público em 

S. João das 

3 Bocas 

Lazer Futebol 

Festa 

religiosas 

 

Futebol 

Festa 

religiosas 

Futebol 

Festa 

religiosas 

Banho de 

rio 

Futebol 

Festa 

religiosas 

Banho no 

lago 

Futebol 

TV com 

antena 

parabólica 

Se desloca 

para S. João 

das 3 Bocas 

Economia  Pesca 

Agricultura 

Extrativismo 

Artesanato 

Comércio 

Pesca 

Comércio 

Agricultura 

Costura 

Pesca 

Agricultura 

Extrativismo 

 

Pesca 

Agricultu-

ra 

Mel 

Quelônios  

Pesca 

Agricultu-

ra; 

Extrativis-

mo; 

Artesanato 

Comércio 

Pesca  

Agricultura 

Extrativismo 

castanha 

Extração 

madeireira 

Carpintaria 

Comércio 

Pesca 

Extrativismo 

de castanha 

e andiroba 

agricultura 

Saúde Beruri ou 

Cauá -

Cuianã 

Posto de 

Saúde 

Beruri, mas 

possui um 

posto 

desativado 

Arumã, 

em casos 

graves se 

dirigem 

para 

Itapuru Se desloca 

para Beabá 

de Baixo, 

em casos 

graves se 

dirigem para 

Tapauá 

Se desloca 

para Tuiué 

Instituições 

Locais 

AMEPP 

AMPS 

Brisas do 

Surara 

AMEPP 

Associação 

de mães 

 

AMEPP 

ADES 

AMEPP AMOJ 

AMU 

AMEPP 

 

AMEPP 

(AMBC) 

AMEPP 

Instituições 

Externas 

ASSOAB 

FAS 

IBAMA 

IPI 

FAS 

ASSOAB 

IBAMA 

IPI 

FAS 

ASSOAB 

IBAMA 

FAS 

IPI 

FAS 

ASSOAB 

IBAMA 

FAS 

 

FAS 

ASSOAB 

Comunidade 

Surara Itapuru Pinheiros Juruti Uauaçu Beabá Guajaratuba 

Fonte: elaborado pela autora (2019).  
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