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RESUMO 

O relacionamento das pessoas com a natureza e os vínculos afetivos que elas desenvolvem 

com lugares específicos são temáticas de grande relevância acadêmica e amplamente 

discutidas na literatura sob diversas óticas. As comunidades tradicionais residentes em Áreas 

Protegidas (Unidades de Conservação no Brasil) vivenciam rotineiramente experiências 

diretas com a natureza e por vezes um cenário de vulnerabilidade socioeconômica. Nesse 

sentido, observou-se a lacuna de estudos que integrem essas temáticas na perspectiva das 

comunidades tradicionais residentes da Amazônia. Em virtude disso, a presente pesquisa teve 

como objetivo propor e aplicar um framework para analisar os fatores que motivam a 

permanência das pessoas em Áreas Protegidas apesar das dificuldades socioeconômicas que 

vivenciam. A pesquisa foi realizada na Reserva Extrativista Rio Ouro Preto (RESEX Rio 

Ouro Preto), localizada no Bioma Amazônico do Brasil. Optou-se por esse tipo de Área 

Protegida (RESEX) por se tratar de uma unidade que permite o uso sustentável dos recursos 

naturais e, consequentemente, estimular as relações com a natureza e a formação de vínculos 

afetivos com o lugar. Ademais, as Reservas Extrativistas foram concebidas no Brasil como 

alternativa de assegurar a sustentabilidade de povos tradicionais que dependem da floresta 

para sobreviver. A presente pesquisa contempla dados secundários que foram obtidos por 

meio de análise documental e dados primários oriundos de entrevistas semiestruturadas com 

quatorze moradores da RESEX Rio Ouro Preto e uma entrevista com um servidor do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pelo 

gerenciamento da unidade. Os resultados evidenciaram sete categorias: emocional, filosófica, 

experiencial, cognitiva, material, pobreza relativa e condições requeridas para viver na cidade. 

Essas categorias são constituídas por vários fatores que possibilitam analisar três situações 

específicas no contexto de áreas protegidas de uso sustentável dos recursos na Amazônia: 1 – 

interação com a natureza que é composta por conexões emocionais e filosóficas; 2 – 

percepção ambiental que compreende fatores experienciais e cognitivos; e 3 – exploração dos 

recursos naturais que é constituído por conexões materiais, a relatividade da pobreza e 

condições requeridas para viver no ambiente urbano.  Os resultados fornecem informações 

que auxiliam as entidades responsáveis pelo gerenciamento de áreas protegidas a planejar 

locais mais adequados às necessidades de seus usuários. Além disso, amplia a discussão sobre 

os sistemas socioecológicos no bioma Amazônia e contribui para o aprofundamento da 

interação entre povos tradicionais e natureza em unidades de conservação de uso sustentável. 

Por fim, a estrutura proposta pode apoiar ou integrar pesquisas futuras. 

 

Palavras-chave: Relação sociedade-natureza. Apego ao lugar. Área protegida. Amazônia. 

Reserva Extrativista.  
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ABSTRACT 

People's relationship with nature and the affective bonds they develop with specific places are 

themes of great academic relevance and widely discussed in literature from different 

perspectives. Traditional communities living in Protected Areas (Conservation Units in 

Brazil) routinely experience direct experiences with nature and sometimes experience a 

scenario of socioeconomic vulnerability. In this sense, we observed the gap of studies that 

integrate these themes from the perspective of traditional communities living in the Amazon. 

As a result, this research aimed to propose and apply a framework to analyze the factors that 

motivate people to stay in Protected Areas despite the socioeconomic difficulties they 

experience. The research was carried out at the Rio Ouro Preto Extractive Reserves (RESEX 

Rio Ouro Preto), located in the Amazon Biome of Brazil. This type of Protected Area 

(RESEX) was chosen because it is a unit that allows the sustainable use of natural resources 

and, consequently, stimulates relations with nature and the formation of affective bonds with 

the place. In addition, extractive reserves were conceived in Brazil as an alternative to ensure 

the sustainability of traditional peoples who depend on the forest to survive. This research 

includes secondary data that were obtained through documental analysis and primary data 

from semi-structured interviews with fourteen residents of RESEX Rio Ouro Preto and an 

interview with a server of the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation 

(ICMBio), the body responsible for managing the unit. The results showed seven categories: 

emotional, philosophical, experiential, cognitive, material, relative poverty and conditions 

required to live in the city. These categories are constituted by several factors that allow 

analyzing three specific situations in the context of protected areas of sustainable use of 

resources in the Amazon: 1 – interaction with nature that is composed of emotional and 

philosophical connections; 2 - environmental perception that comprises experiential and 

cognitive factors; and 3 – exploitation of natural resources that consists of material 

connections, the relativity of poverty and conditions required to live in the urban environment.  

The results provide information that helps entities responsible for managing protected areas 

plan locations that best fit their users' needs. In addition, it broadens the discussion about 

socioecological systems in the Amazon biome and contributes to the deepening of the 

interaction between traditional peoples and nature in conservation units of sustainable use. 

Finally, the proposed structure can support or integrate future research. 

 

Keywords: Society-nature relationship. Place Attachment. Protected area. Amazon. 

Extractive Reserve.  
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1 INTRODUÇÃO 

O relacionamento de seres humanos com a natureza apresenta-se como um assunto de 

grande relevância e extremamente volátil, pois inúmeras situações podem alterar a forma 

como as pessoas se relacionam com o meio ambiente. No período antropoceno, eventos como 

a Revolução Industrial, guerras e o fortalecimento do capitalismo alteraram a relação da 

sociedade com a natureza, tornando-a caracterizada por desigualdade de consumo e aumento 

da exploração dos recursos globais (PICHLER et al., 2017).  

A sociologia ambiental estuda essa relação (sociedade-natureza) a partir de uma 

perspectiva ontológica da sociedade moderna que fragmenta essas relações, entendendo a 

natureza como o ambiente dos humanos, de modo que essa concepção impossibilita a 

compreensão das inter-relações dinâmicas e heterogêneas que podem surgir das interações 

entre os seres humanos e a natureza (ALDEIA; ALVES, 2019). Consequentemente, a 

literatura apresenta uma diversidade de estudos com temas correlatos para abordar a relação 

sociedade-natureza.  

Dentre esses assuntos correlatos, dois em específico despertam o interesse de muitos 

pesquisadores em distintas áreas de conhecimento e contribuído para o  entendimento de 

como ocorre a conexão das pessoas com o meio natural: 1) a concepção de sistemas 

socioecológicos (SES) que promove a reintegração das pessoas ao meio ambiente (IVES et 

al., 2018; MASTERSON et al., 2017; MUHAR et al., 2018); 2) os vínculos afetivos que as 

pessoas desenvolvem com o lugar devido à apropriação do espaço em função da ação 

desenvolvida no ambiente (VIDAL MORANTA; POL URRÚTIA, 2005); ou em decorrência 

de experiências positivas com o lugar na infância (MORGAN, 2010); e até mesmo pelo amor 

desenvolvido pelo lugar “topofilia” (TUAN, 1980). 

Inseridas nessa conjuntura da relação sociedade-natureza e dos vínculos desenvolvidos 

com o lugar, estão às comunidades tradicionais residentes em áreas protegidas (contexto 

internacional) ou Unidades de Conservação (UCs) no Brasil, que apesar de serem 

consideradas essenciais às estratégias de conservação ambiental, vivenciam ausência de 

políticas públicas voltadas à promoção do desenvolvimento local e, consequentemente, são 

afetadas por vários problemas socioeconômicos, tais como: dificuldades de acesso aos 

serviços básicos de educação e saúde; carência de infraestrutura; contratempos no setor 

produtivo e na integração de seus produtos aos mercados, devido à distância entre locais de 

cultivo e os pontos de comercialização (TEIXEIRA et al., 2017). 
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No Brasil, as Unidades de Conservação (UCs) estão subdivididas em dois grupos 

distintos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável (BRASIL, 2019). O 

bioma Amazônico é o que apresenta maior cobertura territorial de UCs no país, com 28,6%, 

dos quais 18,4% são de Unidades de Conservação de Uso Sustentável (BRASIL, 2019). Nesse 

contexto, considerando o escopo da presente pesquisa, optou-se por restringir apenas às 

Reservas Extrativistas - RESEXs (tipo de Unidade de Uso Sustentável) que surgiram no 

Brasil, na década de 90, sob a concepção da relação sociedade/natureza com a finalidade de 

assegurar a conservação de ambos e resolver os conflitos agrários existentes na região 

amazônica (ALLEGRETTI, 2008; MURRIETA; RUEDA, 1995).  

Para fins de delimitação da presente pesquisa, a unidade de análise foi a Reserva 

Extrativista Rio Ouro Preto, a qual abrange os municípios de Guajará-Mirim e Nova 

Mamoré/RO. A RESEX em questão é considerada de valor estratégico para o estado de 

Rondônia e integra o maior bloco de áreas protegidas deste, estando classificada como área 

prioritária de proteção, conforme o diagnóstico do Plano de Proteção Integrado Nascentes de 

Rondônia (BRASIL, 2019). 

1.1 Problema de Pesquisa 

Apesar de as Reservas Extrativistas serem consideradas uma estratégia governamental 

para a manutenção dos recursos naturais a longo prazo e para à promoção do desenvolvimento 

local, algumas pesquisas indicam para um cenário de insustentabilidade, principalmente 

socioeconômica destas unidades de conservação (FREITAS; FARIAS FILHO; HOMMA; 

MATHIS, 2018; VALIANTE, 2008). Conforme Freitas e Rivas (2014) há uma ineficiência do 

Estado no gerenciamento destas Unidades de Conservação na Amazônia devido à ausência de 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades, que 

consequentemente impulsiona à degradação do meio ambiente em função de alternativas para 

geração de renda das famílias que residem nesses locais, contribuindo diretamente para o 

aumento do desmatamento na região.  

 Essas pesquisas, sugerem uma possível inversão de finalidade das RESEXs, pois as 

pessoas que inicialmente lutaram para defender a floresta, agora se veem obrigadas a 

contribuírem para o desmatamento e queima da floresta em busca de alternativas de 

sobrevivência.  Na Tabela 1 são apresentados dados obtidos da pesquisa de Freitas et al. 

(2018), que evidenciam o fato mencionado.  
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Tabela 1 - Desflorestamento nas áreas das RESEXs. 

RESEX Área Total (ha) Período Área desmatada (ha) Porcentagem 

Alto Juruá (AC) 537.946,46 

De 1990 até 

2015 

16.481 3,06 

Rio Ouro Preto 

(RO) 
204.631,55 16.619 9,59 

Rio Cajari (AP) 532.397,20 11.890 2,23 

Fonte: Adaptado de Freitas et al., 2018, p.68 

Com base nos dados da Tabela 1, observa-se o quantitativo de área desmatada nas 

RESEXs desde que foram implementadas. Destaca-se que a Reserva Extrativista Rio Ouro 

Preto (RO) apresenta maior percentual de desmatamento, quando comparada as outras duas – 

Alto Juruá e Rio Cajari. Segundo dados incrementais do PRODES a RESEX Rio Ouro Preto 

desmatou aproximadamente 948 hectares no período de 2016 a 2021, sendo o menor índice 

em 2017 (79 ha) e o maior em 2019 (307 ha). 

Esses dados evidenciam um cenário preocupante para uma unidade de conservação, 

visto que o desmatamento representa uma ameaça à conservação ambiental e pode resultar de 

muitas situações como: necessidade de regularização fundiária em virtude da existência de 

uma área de exclusão no perímetro da RESEX (detalhada mais adiante no texto); e até mesmo 

em decorrência da modificação do uso do solo pelas populações tradicionais que diante das 

necessidades socioeconômicas (geração de renda e acesso aos serviços básicos) acabam 

buscando práticas que lhes ofereçam maior geração de renda, como a agricultura e pecuária 

(FREITAS et al., 2018).  

No que se refere aos sistemas produtivos em RESEX, Freitas et al. (2018) analisaram 

as atividades econômicas praticadas em três das maiores RESEXs da Amazônia brasileira 

(Alto Juruá (AC), Rio Cajari (AP) e Rio Ouro Preto (RO)) e evidenciaram a ineficiência do 

extrativismo para garantir a autossuficiência das comunidades extrativistas, de modo que a 

renda obtida por essa atividade era inferior a 0,5 (meio) salário mínimo, em consequência 

desse baixo retorno financeiro, as famílias complementam a renda familiar com outras 

atividades econômica, como a agricultura e a pecuária. 

Outras pesquisas, sugerem a ocorrência da pobreza e da miséria nessas Unidades de 

Conservação (FREITAS et al., 2018; FREITAS; RIVAS, 2014). No entanto, essas pesquisas 

analisaram de forma linear esse fenômeno social, concentrando-se apenas na geração de renda 

e consequentemente apresentam uma abordagem limitada sobre a questão da pobreza nesses 

espaços territoriais, pois não consideraram outros fatores capazes de relativizar a situação de 

pobreza vivenciada pelos moradores dessas comunidades, por exemplo: os produtos que a 
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natureza oferece para consumo que os fazem economizar, evitando o dispêndio de recursos 

financeiros. 

No aspecto social, essas comunidades vivenciam alguns problemas tais como: 

dificuldades para obter educação escolar e assistência à saúde. O acesso a esses serviços 

essenciais demanda processos complexos de logística e gerenciamento, além de ter um 

impacto direto nos custos, pois, deve-se considerar que grande parte das RESEXs da 

Amazônia encontram-se em locais de difícil acesso, ou até mesmo isoladas.  

Nesse sentido, a educação escolar fornecida nessas Unidades de Conservação, 

geralmente, atende apenas o ensino fundamental I (1º ao 5º ano) de modo precário. Isso se 

deve a deficiências tanto com relação às condições precárias de infraestrutura das escolas, que 

não oferecem segurança em sua estrutura física, quanto pela falta de profissionais qualificados 

que precisam se adaptar a uma metodologia multisseriada. Além disso,  outros fatores também 

contribuem para uma debilidade na educação escolar das RESEX, tais como: a necessidade de 

longo trajeto de deslocamento das crianças até a escola, a inexistência de bibliotecas, 

laboratórios e material didático que estão, normalmente, desatualizados e não contemplam a 

realidade socioambiental dessas UCs (ALVES, 2021; CLEM, 2018; SANTOS, 2018).   

A localização geográfica e a dificuldade de acesso a essas RESEXs também impactam 

na prestação de serviços de saúde, por exemplo: na Reserva extrativista Chico Mendes, no 

estado do Acre, a prestação de serviços de saúde ocorre de maneira irregular, sendo 

disponibilizada apenas no período de estiagem Amazônico, por meio de programa itinerante 

que desloca equipes de assistência médica e odontológica até essas comunidades 

(FERNANDES, 2021). Porém, essa realidade não ocorre apenas na RESEX Chico Mendes, 

pois, de modo geral, a assistência à saúde nas RESEXs é caracterizada pela presença de 

Agentes Comunitários de Saúde que executam o trabalho preventivo de possíveis doenças, 

diante da falta de médicos, enfermeiros, postos de saúde e medicamentos (FERNANDES, 

2021; FREITAS, 2018; MEDEIROS, 2018).  

Nesse sentido, as dificuldades de acesso à educação e saúde são apontados como os 

problemas de maior gravidade que prejudicam a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades residentes nas RESEXs e consequentemente, motivam a evasão das pessoas 

dessas Unidades de Conservação (FREITAS, 2018; MEDEIROS, 2018). No entanto, apesar 

de todas essas dificuldades socioeconômicas vivenciadas por essas comunidades, há aquelas 

pessoas que desenvolveram conexões com a natureza e com o lugar onde residem e dessa 

maneira, resistem às adversidades permanecendo em suas localidades.  
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A literatura tem analisado essas conexões das pessoas com a natureza, principalmente 

sob a ótica de sistemas socioecológicos (SES) que representam uma mudança na forma de 

analisar as relações sociedade-ambiente, pois, reintegra os humanos ao meio natural 

(SCHOON; VAN DER LEEUW, 2015). Esses sistemas são caraterizados pelas múltiplas 

interações e feedbacks resultantes do relacionamento das pessoas com o ambiente e 

demandam estudos transdisciplinares e metodologias modernas para analisar tais relações 

(IVES et al., 2018; SCHOON; VAN DER LEEUW, 2015). Consequentemente,  diversos 

conceitos-chave foram desenvolvidos e utilizados de forma distinta: visions of nature (visões 

da natureza); connectedness to nature  (conexão com a natureza); human-nature relationship 

(relação humanidade-natureza), entre outros, (MUHAR et al., 2018). 

No que se refere às conexões com o lugar, a comunidade científica demonstra um 

interesse crescente no conceito conhecido por apego ao lugar (place attachment), que se 

refere aos vínculos afetivos gerados nos relacionamentos das pessoas com lugares específicos 

(LEWICKA, 2011). Diversos estudos que abordaram esse conceito buscaram analisá-lo por 

meio de escalas tais como:  casas e bairros (HIDALGO; HERNÁNDEZ, 2001; LEWICKA, 

2010); países (GUSTAFSON, 2009); locais de lazer (STEDMAN, 2003) e até mesmo o apego 

gerado em mais de uma área residencial (KELLY; HOSKING, 2008). Outros, buscaram 

analisar a manifestação do apego ao lugar em áreas protegidas, sob a ótica de residentes e 

visitantes, porém, inseridos no contexto de parques urbanos (BAZRAFSHAN et al., 2021; 

ROMOLINI et al., 2019). 

Apesar dessas temáticas, interação das pessoas com a natureza e os vínculos que elas 

desenvolvem com o lugar, serem amplamente discutidas na literatura, observa-se uma lacuna 

de estudos que integrem essas temáticas ao contexto de áreas protegidas. Poucos estudos 

integraram esses assuntos de maneira transversal e se concentraram em outros focos 

temáticos, por exemplo: conexões e interações por meio de serviços ecossistêmicos na África 

do Sul (DE VOS; CUMMING; ROUX, 2017); projeto de infraestrutura verde para melhoria 

da biodiversidade nativa da Mata Atlântica na cidade do Rio de Janeiro (HERZOG, 2016); e o 

relacionamento de pessoas em parques da Nova Zelândia (MCCLEAVE; ESPINER; BOOTH, 

2006).   

Além disso, observa-se a ausência de pesquisas que abordem o relacionamento das 

pessoas com a natureza e os seus vínculos afetivos no contexto de florestas tropicais como o 

bioma amazônico. Destaca-se que a única pesquisa que explorou essas temáticas na Amazônia 

foi a Tese de Doutorado de Rosa (2014) que buscou explicar como se constitui a postura das 

pessoas perante o bioma amazônico, porém, é constituída a partir da percepção de estudantes 
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de graduação das seguintes áreas: Ciências biológicas e da terra; Psicologia; Química e 

Direito. Assim, verificou-se a lacuna de pesquisas que integrem essas temáticas à realidade 

das pessoas que residem em Unidades de Conservação na Amazônia. 

Nesse sentido, considerando tanto a lacuna de pesquisa evidenciada, quanto à 

realidade que os moradores de áreas protegidas (RESEXs) vivenciam, observou-se a 

necessidade de pesquisar sobre: quais os fatores que motivam a permanência das pessoas em 

Reservas Extrativistas - RESEX na Amazônia, apesar das condições aparentemente hostis e 

das dificuldades de sobrevivência econômica?  

1.2 Objetivos 

A partir da problematização apresentada e da questão de pesquisa, apresenta-se os 

objetivos geral e específicos para esta pesquisa. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Propor e aplicar um framework para analisar os fatores que motivam a permanência 

das pessoas na comunidade Reserva Extrativista Rio Ouro Preto/RO, diante do cenário de 

adversidades socioeconômicas vivenciadas na RESEX, sob a ótica da relação sociedade-

natureza e apego ao lugar.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Como forma de alcançar o objetivo geral, propõe-se os seguintes objetivos específicos: 

• Propor um framework para analisar a relação sociedade-natureza em Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável 

• Descrever a percepção ambiental dos moradores da Reserva Extrativista.  

• Identificar as principais interações dos extrativistas com a natureza.  

• Analisar a exploração dos recursos naturais na comunidade extrativista. 

1.3 Justificativa 

A relevância dessa pesquisa resulta da possibilidade de fornecer informações aos 

órgãos gestores da RESEX que possibilitem a compreensão de significados multifuncionais 

do apego ao lugar e das relações das pessoas com natureza. Dessa maneira, poderá servir 

como instrumento norteador para os processos decisórios, possibilitando decisões mais 
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adequadas a realidade local, evitando assim, processos de homogeneização que não 

consideram as peculiaridades locais desta Unidade de Conservação. Assim, os elementos 

específicos do lugar que permitem a criação de vínculos com as pessoas devem ser 

identificados e inseridos nas estratégias de manejo da unidade (BAZRAFSHAN et al., 2021). 

Nesse sentido, as informações sobre os vínculos afetivos das pessoas com o lugar, 

poderão ser utilizadas  no planejamento de lugares mais adequados as necessidades dos 

usuários, além de estimular o uso desses espaços públicos (ÖZKAN; YILMAZ, 2019; 

SCANNELL; GIFFORD, 2010). Além disso, esta pesquisa ao fornecer informações 

pertinentes aos relacionamentos das pessoas com a natureza do bioma Amazônico, pode 

proporcionar uma melhor compreensão do contexto socioecológico das Reservas 

Extrativistas, dessa forma, poderão ser úteis para as etapas de formulação de políticas públicas 

relacionadas as questões socioambientais.   

Em um contexto sociopolítico, análise dos fatores geradores do apego ao lugar podem 

fornecer informações úteis para compreensão do envolvimento e da participação comunitária 

das pessoas em áreas de protegidas. Pois estudos indicam que as pessoas mais apegadas ao 

lugar são as que tem maior disposição para participar de atividades de gestão, além de serem 

as que mais influenciam e se engajam nas questões locais (HESARI et al., 2020; ROMOLINI 

et al., 2019). 

Em nível cultural esta pesquisa pode permitir um aprofundamento no nexo dos 

sistemas sociais vivenciados pelos extrativistas com os sistemas ecológicos fornecidos pela 

natureza, no caso a RESEX Rio Ouro Preto e fornecer insights que possibilitem observar 

como as experiências geradoras de apego ao local podem ser distintas em determinadas áreas 

de protegidas (DOUGLAS et al., 2019).  

No âmbito acadêmico, esta pesquisa contribui com a literatura (teórico-empíricas) ao 

fornecer informações relacionadas ao vínculo de pessoas com lugares, sob a concepção de 

indivíduos que possuem características sociodemográficas distintas de trabalhos anteriores, a 

exemplo do estudo de Romolini et al. (2019) e Bazrafshan et al. (2021) que analisaram esse 

fenômeno em parques urbanos. Também pode expandir a compreensão  das respostas sociais 

em relação às principais mudanças nos sistemas socioecológicos (BROWN et al., 2019), e dos 

comportamentos pró-ambientais (ÖZKAN; YILMAZ, 2019; SCANNELL; GIFFORD, 2010).  

Além disso, esta pesquisa por meio de suas contribuições empíricas e da propositura 

do framework para relação sociedade-ambiente e sistemas socioecológicos baseado na 

percepção ambiental, apego ao lugar, conexões resultantes das interações das pessoas com o 

lugar, pode ter potencial científico para impulsionar e/ou integrar pesquisas mais amplas, que 
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considerem as interações humanas em áreas protegidas. Nesse sentido, pode contribuir para as 

discussões sobre os sistemas socioecológicos e os vínculos afetivos desenvolvidos pelas 

pessoas com lugar na realidade Amazônica, uma vez que descreve experiências e vivencias 

rotineiras de um grupo social que até o presente momento, ainda não foi contemplado na 

literatura existente sob essa perspectiva (combinação dessas temáticas na Amazônia).  

Em um cenário global que vislumbra o longo prazo, está pesquisa pode ser 

considerada de grande relevância, devido ao fato de que pesquisas que tratam do 

comportamento humano, especialmente aquela que visa melhor explicar e prever o 

comportamento ambiental, são consideradas extremamente relevantes para promover o uso 

sustentável dos recursos naturais (RAMKISSOON; WEILER; SMITH, 2012). 

1.4 Estrutura da pesquisa 

A presente pesquisa está estruturada além dessa parte introdutória, da seguinte 

maneira: 1) referencial teórico-empírico – onde são apresentadas algumas discussões e 

abordagens relacionadas à interação das pessoas com o ambiente natural na modernidade; as 

principais conceptualizações e dimensões referentes aos vínculos das pessoas com o lugar; as 

diversas formas de se analisar o fenômeno social da pobreza; também é proposto um 

framework analítico que sintetiza as principais conexões das pessoas com a natureza e seus 

possíveis fatores de analise;  seguido por uma parte contextual da realidade das Unidades de 

Conservação no Brasil; 2) Metodologia e procedimentos de coleta de dados – onde é 

apresentada a caracterização da pesquisa, bem como as técnicas e instrumentos para coleta e 

análise dos dados; 3) Descrição da Reserva Extrativista Rio Ouro Preto – que apresenta toda a 

área da reserva, seus limites e fronteiras bem como a organização territorial e as caraterísticas 

socioeconômicas e ambiental da Unidade de Conservação; 4) Resultados da pesquisa – onde 

são apresentados as categorias  resultantes das análise de conteúdos e demais achados da 

presente pesquisa e a proposta do framework analítico para a relação sociedade-natureza em 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável; 5) Considerações finais – onde é retomado de 

maneira suscinta o objetivo da pesquisa e as ações realizadas para alcançá-los, além de serem 

observadas as contribuições e limitações da presente pesquisa.   

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO EMPIRICO 

Esta seção está organizada em quatro tópicos quem possibilitam compreender por 

meio da literatura os possíveis conceitos e abordagens teóricas que nortearam a presente 
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pesquisa. Inicialmente são apresentadas algumas discussões da literatura relacionada à 

interação sociedade-ambiente na modernidade e sobre a perspectiva de sistemas 

socioecológicos. Em seguida, são apresentados os principais conceitos relacionados a 

literatura associada ao lugar e apego ao lugar, bem como as principais abordagens 

metodológicas que estudam esse assunto e as possíveis associações com a sustentabilidade.  

Além disso, é incorporada nesta seção as múltiplas formas de se observar a pobreza 

por entender que o contexto de áreas protegidas requer uma abordagem mais relativa sobre 

esse assunto face à possibilidade de usufruto de recursos naturais por parte dos moradores 

desses espaços territoriais. Essa parte sobre a pobreza foi introduzida devido à discussão da 

vulnerabilidade econômica em RESEX mencionada na introdução e as condições adversas 

socioambientais, mas, mesmo nesse contexto as pessoas permanecem morando nessas 

reservas. 

Logo após é proposto um framework teórico que organiza e sintetiza os principais 

conceitos revisados na literatura, de modo a possibilitar a compreensão de como ocorrem as 

possíveis relações das pessoas com a natureza.  Por último, é apresentada uma visão geral 

sobre o contexto das Unidades de Conservação no Brasil, mais especificamente, sobre a 

realidade das Reservas Extrativistas que é a unidade de análise dessa pesquisa. 

2.1 Relacionamentos com a natureza e Sistemas Socioecológicos (SES) 

Os relacionamentos das pessoas com o ambiente natural, estão diretamente 

relacionados as suas respectivas visões de mundo, de modo que evidenciam diferentes 

paradigmas  construídos e incorporados ao longo da história (TRES; REIS; SCHLINDWEIN, 

2011). De acordo com Descola (2015) existem quatro maneiras de perceber  o mundo 

(ontologias) com base na interação entre interioridade e fisicalidade: analogismo, animismo, 

naturalismo e totemismo.  

O analogismo ocorre quando interioridade e fisicalidade dos objetos (não-humanos) 

são distintas das características humanas, dessa maneira reconhece que todos os componentes 

do mundo estão separados por pequenas descontinuidades, o que possibilita uma ordenação 

desses elementos por afinidade e atração. A concepção animista assenta-se na subjetividade 

da existência de uma interioridade similar e uma fisicalidade diferente, assim, os não-

humanos apesar de possuírem corpos distintos podem compartilhar de um mesmo tipo de 

alma (DESCOLA, 2015).  
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A visão naturalista sustenta que o elemento não-humano apesar de possuir um tipo 

similar de fisicalidade é desprovido de interioridade, desse modo, esta concepção difunde que 

a cultura além de ser distinta da natureza, acaba exercendo certa supremacia. Por fim,  a 

ontologia totemista preconiza que elementos não-humanos possuem fisicalidade e 

interioridade similar a dos humanos, ou seja, estabelece que os relacionamentos são 

interdependentes e em condições de igualdade, permitindo produzir elos sociais, identidades 

genéricas e conexões com locais (DESCOLA, 2015). Ainda de acordo com esse autor, essas 

ontologias podem variar em cada indivíduo, dependendo das circunstâncias, porém sempre 

uma delas será dominante num tempo e espaço específico (DESCOLA, 2015). 

Na era geológica atual, conhecida como Antropoceno, tem-se uma ruptura no 

funcionamento do sistema terrestre devido, ações antropogênicas realizadas principalmente 

após a era industrial (HAMILTON, 2019; LUGO; WINCHELL; CARLO, 2018). Esse 

período é caracterizado, principalmente, pela mudança dos relacionamentos da sociedade com 

a natureza, que por meio de motivadores sociais como a transição do modo de produção e a 

expansão global do capitalismo, alteraram as dinâmicas sociais e as relações de poder, 

impulsionando o crescente uso dos recursos naturais e, consequentemente, provocando 

impactos sociais sem precedentes no sistema terrestre (PICHLER et al., 2017). A Figura 1 

ilustra como ocorre a relação entre sociedade e natureza no período Antropoceno. 

Figura 1- Relação sociedade-natureza no Antropoceno 

 

Fonte: adaptado de Pichler et al. (2017, p.33) 

Com base na Figura 1, pode-se observar um relacionamento cíclico entre sociedade e 

natureza, de modo que a expansão econômica se configura como um dos motivadores sociais 

mais relevantes nessa interação. No entanto, essa expansão é obtida por meio da apropriação 

global dos recursos naturais para sistemas produtivos industrializados, que consequentemente 

aumentam a demanda por recursos e promovem a diferenciação social. 
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Nesse sentido, a crescente demanda por recursos biofísicos alterou as relações 

sociedade-natureza, de tal modo que a natureza passou a ser percebida como elementos não-

humanos ou “recursos” a serem explorados pelo humano. Nessa perspectiva, a sociedade 

(moderna ocidental) compreende a natureza como um reservatório de recursos potenciais, em 

que seu significado deriva do uso que a sociedade capitalista lhe dará, ou seja, tudo aquilo que 

não é humano pode ser considerado como mercadoria potencial (ALDEIA; ALVES, 2019). 

Por exemplo, essa mudança pode ser observada por meio da perda de culturas locais em 

detrimento de espaços globais homogeneizados, fato este que resulta no enfraquecimento dos 

vínculos com a natureza (KINGSLEY; TOWNSEND; HENDERSON-WILSON, 2013). 

Esse cenário de crise na relação sociedade-natureza, fundamenta-se na incapacidade 

do homem de perceber tanto o que o liga à natureza, quanto o que o diferencia dela, assim, 

não percebe ser parte da natureza e que ela produz a humanidade (TRES; REIS; 

SCHLINDWEIN, 2011). Diante desta limitação, vivenciamos uma crise ambiental moderna 

que necessita de relacionamentos múltiplos e heterogêneos de todos os elementos do mundo, 

humanos e não-humanos (ALDEIA; ALVES, 2019). Contudo, para isso ser possível, observa-

se uma necessidade de transformação dos valores relacionais das pessoas com o ambiente 

natural. 

Os relacionamentos que ocorrem como um meio para uma finalidade específica, por 

exemplo: a apropriação e exploração dos recursos naturais para expansão econômica, são 

compreendidos como valores instrumentais (CHAN; GOULD; PASCUAL, 2018; 

KNIPPENBERG et al., 2018). Por outro lado, Knippenberg et al. (2018) argumentam que as 

interações entre sociedade e natureza são formadas por valores constitutivos, constituindo-se 

em um processo dinâmico, pois, simultaneamente moldamos relacionamentos e estes nos 

moldam. Apesar desses valores relacionais denotarem um paradoxo, eles nos fornecem uma 

tríade (relacionamento-sociedade-natureza) que possibilita uma visão sistêmica e integrada 

desses componentes. 

Nessa direção, a literatura concernente a reintegração do humano ao mundo natural 

passou a estudar esse processo por meio dos sistemas socioecológicos (SES), que apesar de 

receberem outras nomenclaturas (ex.: sistemas humanos-ambientais acoplados, sistemas 

socioambientais), representam uma concepção de integrações e feedbacks tanto do sistema 

social quanto do ecológico. Consequentemente, essa abordagem tem demandado estudos 

transdisciplinares que implicam na superação de modelos tradicionais baseados no equilíbrio, 

pois entende que sistemas vivos e abertos nem sempre estão em equilíbrio, assim, a 
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compreensão dos fenômenos desses sistemas é melhor obtida por meio uma análise mais 

fluida e dinâmica (SCHOON; VAN DER LEEUW, 2015).  

No entanto, um dos maiores desafios dessa abordagem é a organização de sistemas 

socioecológicos que possibilitem o compartilhamento de aprendizagem em níveis distintos 

(local e global), com a finalidade de integrar políticas e ações para o enfrentamento de  

problemas de maneira interconectadas, por exemplo: políticas públicas que atendam às 

demandas econômicas do mundo globalizado sem desconsiderar fatores ecológicos como o 

gerenciamento dos recursos naturais, evitando tanto a superexploração quanto a subutilização 

destes (TAKEUCHI; ICHIKAWA; ELMQVIST, 2016). De acordo com Wei et al. (2018) 

para que essa integração seja melhorada é necessário aperfeiçoar o processo de comunicação 

entre os sistemas social e ecológico, pois os atrasos nos feedbacks dos processos naturais e da 

ação humana podem desestabilizar os sistemas socioecológicos. 

Sobre a integração dos sistemas social e ecológico, Muhar et al. (2018) enfatizam que 

as decisões individuais ou coletivas são moldadas por processos cognitivos e afetivos. Isso se 

deve ao fato do sistema social ser formado por subsistemas socioculturais – econômico, 

político, tecnológico, entre outros – e por  conceitos socioculturais que se subdividem em:  

conceitos gerais (crenças, visões de mundo, regras valore e atitudes) e conceitos relacionados 

à natureza (cosmovisões ambientais, conexão com a natureza, apego ao lugar, entre outros) 

que descrevem e operacionalizam a compreensão individual ou coletiva do relacionamento 

das pessoas com o ambiente (MUHAR et al., 2018).  

Nesse sentido, tanto os conceitos socioculturais quanto os fatores situacionais – 

características individuais ou coletivas, formas de governança e foco temático – podem 

induzir ou restringir o comportamento das pessoas. Assim, analisá-los de maneira 

interconectada é fundamental para a compreensão das relações sociedade-natureza (MUHAR 

et al., 2018). Esses autores, no intuito de proporcionar uma melhor compreensão sobre o 

processo de integração nos sistemas socioecológicos, propuseram um modelo de integração 

sensível aos contextos individuais, sociais e institucionais (Figura 2). 
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Figura 2 - Modelo de integração de sistemas socioecológicos 

 

Fonte: adaptado de Muhar et al. (2018, p. 765). 

Com base nesse modelo (Figura 2), é possível observar que os conceitos socioculturais 

e os fatores situacionais estão vinculados de várias maneiras a outros componentes do sistema 

social que juntos exercem influência direta nos comportamentos das pessoas e, 

consequentemente, afetam o comportamento do sistema ecológico de maneira direta, e 

indiretamente retroalimentam os conceitos e subsistemas socioculturais. Esse modelo ainda 

demonstra que os conceitos socioculturais são integrados tanto no nível individual quanto 

coletivo, e podem ser considerados com o elo de conexão entre os sistemas social e ecológico.     

De maneira convergente e complementar, Ives et al. (2018) argumentam que a 

diversidade de abordagens conceituais relacionadas às conexões das pessoas com a natureza 

tornou a literatura fragmentada, pois em alguns casos a “conexão com a natureza” se refere  a 

inserção do ser humano no ambiente natural e em outros faz menção a apegos emocionais ou 

a dependência material da natureza. Diante dessa fragmentação, esses autores revisaram a 

literatura pertinente e identificaram cinco categorias capazes de conectar as pessoas com o 

ambiente, por meio de conexões externas ou internas com a natureza que podem ocorrer em 

níveis distintos (individual ou social): material, experiencial, cognitivo, emocional e filosófico 

(IVES et al., 2018). O Quadro 1 , apresenta a descrição e o detalhamento dos diferentes tipos 

de conexão com a natureza identificados por estes autores. 
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 Quadro 1 – Descrição dos diferentes tipos de conexão com a natureza 

Conexão Descrição Escala analítica Referências 
M

at
er

ia
l 

Consumo de bens materiais da 

natureza 

Pode ser analisada por 

indivíduos ou sociedades. 

Frequentemente conectada às 

características do sistema. 

Precisa ser espacialmente 

explícito (ex.: fluxos de 

materiais dentro ou entre 

paisagens focais) 

Análise de fluxo de material 

(Haberl et al. 2004) 

Apropriação Humana da 

Produtividade Primária 

Líquida (HANPP) (Haberl et 

al. 2009) Tele conexões (Yu 

et al. 2013) Pegada Ecológica 

(Wackernagel et al. 1999) 

E
x

p
er

ie
n

ci
al

 

Interação direta com ambientes 

naturais (ex.: parques, florestas). 

Observe que a qualidade das 

conexões pode variar 

substancialmente 

Normalmente medido por 

indivíduos, mas pode ser 

agregado à escala social 

Soga e Gaston (2016) Keniger 

et al. (2013) 

C
o

g
n

it
iv

a Conhecimento ou consciência do 

meio ambiente e atitudes/valores 

em relação à natureza 

Individual 
Bradley et al. (1999) Schultz 

(2001) 

E
m

o
ci

o
n

al
 

Sentimentos de apego ou 

empatia com a natureza 
Individual 

Escala de afinidade emocional 

em relação à natureza (Kals et 

al. 1999) Apego ao Lugar em 

áreas naturais (Stedman 2003) 

F
il

o
só

fi
ca

 

Perspectiva ou visão de mundo 

sobre o que é a natureza, por que 

ela importa e como os humanos 

devem interagir com ela 

Relevante para os indivíduos, 

bem como para visões 

dominantes na escala social 

Van den Born (2008) 

Raymond et al. (2013) 

Fonte: adaptado de Ives et al., (2018, p.1391) 

Além dos tipos de conexão com a natureza, um ponto relevante demonstrado no 

Quadro 1 é a escala analítica que demonstra o nível (individual ou social) em que determinado 

vínculo pode ser verificado. Nesse sentido, observa-se que todas as cinco formas de conexão 

com a natureza podem ser analisadas em nível individual, porém, apenas as conexões 

materiais, experienciais e filosóficas podem ser analisadas em nível social. Ainda é possível 

observar um ordenamento lógico entre os tipos de conexão das pessoas com a natureza, 

variando da conexão mais externa (material) até a mais interna (filosófica). De acordo com 

esses autores, todas essas conexões com a natureza (externas e internas) podem ser abordadas 

sob a perspectiva de sistemas socioecológicos e contribuem diretamente para a 

sustentabilidade (IVES et al., 2018).   
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As conexões externas com a natureza podem ocorrer por meio da conexão material e 

experiencial. Nesse sentido, a conexão material está relacionada ao uso e exploração dos 

recursos naturais que gerenciada de maneira adequada, pode fortalecer os laços das pessoas 

com o ecossistema e proporcionar autossuficiência regional. A conexão experiencial por sua 

vez, refere-se às experiências vivenciadas pelas pessoas no ambiente natural, por exemplo: 

atividades recreativas em áreas protegidas (IVES et al., 2018). Na percepção desses autores, 

por mais que essas conexões (material e experiencial) possam influenciar alguns parâmetros 

do sistema socioecológico como o gerenciamento dos recursos naturais, dificilmente, 

conseguirão promover mudanças transformadoras no sistema socioecológico, dessa forma, 

essas conexões desenvolvem uma função de apoio às conexões internas (IVES et al., 2018).     

No que concerne as conexões internas com a natureza, estas se manifestam por meio 

de conexões: cognitivas – conhecimento, crenças, valores e atitudes em relação à natureza; 

emocionais - sentimento de apego ou empatia com a natureza; e filosóficas – perspectivas 

reflexivas sobre o que é e qual a importância que a natureza tem para os seres humanos (IVES 

et al., 2018).  Essas conexões são consideradas por esses autores como as que apresentam 

maior potencial de promover uma transformação mais profunda no sistema socioecológicos 

rumo a sustentabilidade. 

Apesar de possuírem características distintas, todas essas conexões interagem entre si 

em um processo dinâmico, de maneira que podem influenciar e ser influenciadas umas pelas 

outras (IVES et al., 2018). Essa evidência encontra sustentação nos argumentos de Lin et al. 

(2014) que ao mensurarem a importância dos fatores de oportunidade e orientação no uso de 

espaços verdes (parques urbanos), evidenciaram que as pessoas que têm uma orientação 

psicológica positiva em relação à natureza (conexão emocional e cognitiva) são mais 

propensas a frequentarem parques e reservas (conexão de experiência). 

Em síntese, as relações sociedade-natureza são multifacetadas e complexas, devido as 

diferentes possibilidades em que podem ocorrer e aos inúmeros fatores que conseguem 

interferir ou modificar a maneira como essas relações acontecem. Desta forma, a 

compreensão dessas relações demanda, abordagens transdisciplinares que possibilitem obter 

uma visão menos atômica desses relacionamentos. Contudo, a fragmentação da literatura, 

como já foi mencionado, e as distintas visões de mundo associadas a relação sociedade-

natureza, transforma a investigação científica dessas relações em um verdadeiro desafio. 

Por fim, argumenta-se que nesta revisão da literatura foram identificadas quatro lentes 

teóricas distintas que estudam o relacionamento das pessoas com a natureza: Biofilia, 

Solastalgia, Topofila e apego ao lugar (place attachment). O termo Biofilia foi popularizado 
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por Wilson (1984) que compreende os seres humanos como possuidores de uma conexão 

inata com a natureza que reflete sobre nossas escolhas, experiencias e ações (KINGSLEY; 

TOWNSEND; HENDERSON-WILSON, 2013; SEYMOUR, 2016). Ao longo do tempo, 

devido ao seu caráter genérico, essa teoria tem sido reinterpretada para contextos mais 

específicos, como é o caso da Biofilia Urgente proposta por Tidball (2012), em que o 

processo de interação humano-natureza pode ocorrer em ambientes restauradores, onde é 

possibilitado a recuperação de traumas vivenciados em situações de desastres ou guerras, de 

maneira, essa relação se torna essencial para a resiliência humana.  

Diferentemente da Biofilia que argumenta que os humanos já nascem predispostos a se 

conectarem com a natureza, as demais lentes teóricas concebem essas conexões como 

relacionamentos construídos (KINGSLEY; TOWNSEND; HENDERSON-WILSON, 2013). 

Nesse sentido, Solastalgia, refere-se aos sentimentos negativos (como luto ou sofrimento, 

sensação de incapacidade) que as pessoas desenvolvem em decorrência das mudanças 

ambientais. Essa abordagem teórica possibilita a compreensão da saúde dos ecossistemas e 

dos humanos, atuando no impacto psicológico negativo provocado pelas crescentes mudanças 

ambientais no planeta (ALBRECHT et al., 2007). 

As abordagens conhecidas como “Topofilia e Place Attachment”, referem-se a 

vínculos afetivos que as pessoas desenvolvem com os lugares. No entanto, pelo fato dessas 

abordagens estarem diretamente relacionadas ao objetivo desta pesquisa, serão abordadas e 

detalhadas a seguir. 

2.2 Lugar e Apego ao lugar (place attachment)   

A literatura científica atribui aos geógrafos humanistas a responsabilidade conceitual 

de lugar sob uma perspectiva com características mais subjetivas e antropocêntricas. Dentre 

os geógrafos que mais contribuíram para o desenvolvimento dessa vertente, destacam-se: 

Edward Relph que publicou o livro Place and Placelessness, em 1976, e passou a ser 

considerado com um dos pioneiros a analisar as questões relacionadas a lugar sob uma 

abordagem fenomenológica; e Yi-Fu Tuan que desde a década de 60, dedicou-se a pesquisar 

as atitudes do homem em relação ao ambiente o que resultaria no desenvolvimento de um 

novo termo conceitual chamado Topofilia (HOLZER, 2003). 

A partir da contribuição desses autores e outros como Buttimer (1980) e Seamon, 

(1980), houve uma mudança nos conceitos de lugar e mundo vivido, de maneira que os 

vínculos decorrentes da interação sociedade-ambiente passaram a ser explorados na literatura 
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cientifica sob inúmeras perspectivas. De acordo com Tuan (1980) os seres humanos 

desenvolvem os mais variados vínculos afetivos com o meio ambiente material, o que ele 

denominou “topofilia”, termo que se refere ao amor pelo lugar.  

Em seu ponto de vista há uma multiplicidade de fatores podem gerar a “topofilia”, tais 

como: 1 – a apreciação estética de uma paisagem; 2 – a sensação tátil como sentir o ar, a água 

e a terra; 3 – sensação de saúde por meio do bem-estar físico e mental; 4 – até mesmo 

sentimento afetivo por ser o lar ou local onde se ganha à vida (TUAN, 1980). 

Como mencionado por Tuan (1980) o amor pelo lugar pode decorrer de uma 

diversidade de fatores, no entanto, esses fatores estão diretamente associados a percepção que 

as pessoas têm do ambiente. Nesse sentido, Del Rio e Oliveira (1996) interpretam a percepção 

ambiental como um processo mental construído por meio dos sentidos e da cognição 

resultante da interação do ser humano com o ambiente.  

No entanto, as inúmeras possibilidades de manifestação de vínculos afetivos por meio 

do entrelaçamento de ambientes biofísicos com fatores humanos/sociais do lugar, levou 

estudiosos como Low e Altman (1992) a manifestarem a preocupação com a falta de 

coerência conceitual em pesquisas relacionadas a lugar, enfatizando a necessidade de uma 

teoria sistemática. Dessa forma, a temática relacionada ao apego ao lugar transformou-se em 

conceito multidimensional que abrange distintas preocupações e passou a ser explorada por 

diversas áreas de conhecimento, tais como: Psicologia ambiental e as Ciências Sociais 

(TRENTELMAN, 2009).  

Morgan (2010) argumenta que três principais vertentes teóricas sobre o lugar parecem 

ser incompatíveis: 1 – fenomenológicas e humanísticas exploram o significado mais profundo 

do lugar para a existência humana e a qualidade subjetiva e emocional do relacionamento das 

pessoas com os lugares; 2 – psicometria que explora a relação entre o ambiente físico e a 

psique humana, atribuindo medidas numéricas a fenômenos psicossociais, como o apego ao 

local; 3 – o construtivismo social que procurou explicar o lugar apenas em termos dos 

processos sociais, não dando conta da natureza individualizada e incorporada da experiência 

subjetiva e do vínculo que o corpo cria entre a subjetividade e o mundo material objetivo.   

Nessa conjuntura de um fenômeno multifacetado que pode ser utilizado por distintas 

epstemologias e métodos de pesquisa, a definição conceitual de apego ao lugar torna-se 

complexa, pois há na literatura uma diversidade de uso de termos similares, tais como: apego 

comunitário, senso comunitário, senso de lugar, identidade com o lugar, entre outros 

(LEWICKA, 2011; TRENTELMAN, 2009). Em decorrência dessa diversidade de termos 
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utilizados por pesquisadores e profissionais para se referirem aos vínculos emocionais de 

pessoas com o lugar, tem-se uma área de pesquisa   compartimentalizada e desarticulada. 

Apesar da ausência de consenso conceitual, Hidalgo e Hernández (2001) argumentam 

que parece haver um entendimento científico de que o apego ao lugar pode ser definido como 

um vínculo afetivo entre pessoas e lugares específicos. Na acepção desses autores a 

característica principal do apego está relacionado às experiências positivas que mantem a 

vontade da pessoa em permanecer próximo ao objeto de apego (HIDALGO; HERNÁNDEZ, 

2001).  

Na percepção de Scannell e Gifford (2010) o apego ao lugar é um fenômeno 

multidimensional que pode ser compreendido por meio da análise de três dimensões: 1) a 

dimensão da pessoa - que tanto pode ser em nível individual quanto em grupos, essa dimensão 

é influenciada pelos significados e valores culturais do lugar; 2) dimensão do processo 

psicológico – está relacionada à maneira como os indivíduos e/ou grupos interagem com o 

lugar, nesse processo de interação diversas emoções podem ser vivenciadas o que possibilita a 

construção cognitiva e vinculação com o significado do lugar; 3) a dimensão do lugar – o 

apego pode decorrer tanto de características físicas do local, quanto de vínculos sociais 

resultantes da interação de indivíduos com grupos sociais que o lugar representa, ou seja, o 

vínculo é gerado a partir de uma identificação com o lugar (SCANNELL; GIFFORD, 2010). 

O processo tridimensional proposto por estes autores está demonstra na Figura 3. 

Figura 3 - Modelo tridimensional de apego ao lugar 

 

Fonte: adaptado de Scannell e Gifford (2010, p. 2) 

Em convergência com a dimensão de processos psicológicos apresentados por 

Scannell e Gifford (2010, 2017) de que as relações afetivas com o lugar são constituídas por 
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experiências vivenciadas em determinadas fases da vida humana que consequentemente 

afetam o apego presente, Morgan (2010)  enfatiza que as vivências da infância são de longa 

duração e podem moldar a identidade adulta. Assim, o apego ao lugar surge da exposição da 

criança ao ambiente físico, onde é submetida a sensações de fascinação ou excitação, dessa 

maneira, as crianças que tiveram uma boa relação com a natureza durante a fase infantil 

tendem a desenvolver apego pelo lugar onde foi experienciado tais emoções (MORGAN, 

2010). 

O modelo tripartido proposto por Scannell e Gifford (2010) possibilita compreender 

como se estrutura o apego ao lugar, além disso, tem servido como instrumento norteador para 

outras pesquisas como a de Storie et al. (2019) que utilizou o modelo tripartido como aporte 

metodológico para a analisar os processos participativos e o apego ao lugar de comunidades 

rurais na Estônia e na Letônia. Segundo os autores o motivo pela utilização do framework 

tripartido de Scannell e Gifford (2010), deu-se por entender que a estrutura conceitual fornece 

elementos capazes de apoiar a investigação das crenças e valores incorporados ao apego ao 

lugar e os processos pelos quais são adquiridos, além de consegui capturar os valores de 

apego ao lugar embutidos nas redes sociais (individual ou coletiva) de um lugar (STORIE et 

al., 2019). 

 Na percepção de Cole, Coleman e Scannell (2021), o modelo tripartido proposto por 

Scannell e Gifford (2010) é composto por três dimensões primárias, de maneira que: a 

dimensão pessoal centra-se  no sujeito apegado e como o lugar se torna significativo por meio 

da experiência pessoal ou cultural; a dimensão lugar, destina-se a observar os elementos de 

apego das pessoas, incluindo várias características físicas (como natureza, arquitetura) e 

sociais (como oportunidades interativas) do lugar; e por fim, a dimensão do processo 

psicológico concentra sua atenção para os comportamentos (manter proximidade com um 

lugar), laços afetivos (orgulho, amor) e cognições (conhecimento, memórias, etc.). 

Ainda com relação ao modelo tripartido de Scannell e Gifford (2010) é importante 

destacar que a dimensão “pessoa” contempla os significados que podem ocorrer tanto em 

nível individual quanto em nível grupo/cultural da relação das pessoas com o lugar. Dessa 

maneira, implica diretamente na resolução de uma das principais críticas aos trabalhos de 

psicólogos ambientais tradicionais que ao analisar a interação sociedade-ambiente, 

normalmente, valorizavam as cognições e sentimentos individuais e negligenciavam o  

significado de lugar como um processo de interação social coletivamente compartilhado, 

difundido e implementado por fatores culturais e discursivos (DI MASSO; DIXON; 

DURRHEIM, 2014).  
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Ampliando a discussão sobre o processo interacional de pessoas-lugares, a socióloga 

Jennifer Eileen Cross enfatiza que os vínculos afetivos com os lugares originam-se na 

interseção da experiência e do significado que ocorrem ao longo do tempo de maneira 

simultânea por processos nos níveis: individual, interpessoal e cultural (CROSS, 2015). 

Segundo essa autora, existem sete processos (dinâmicos e estáticos) que tem uma 

manifestação única ao longo do tempo e são responsáveis pela interação homem-lugar: 

sensorial, narrativo, histórico, espiritual, ideológico, mercantil, e dependência material. O 

processo sensorial está relacionado as oportunidades sensoriais únicas oferecidas pelo lugar, 

principalmente, aquelas oportunidades desejadas pelas pessoas (CROSS, 2015).  

O processo narrativo decorre do aprendizado sobre o lugar que é possibilitado por 

meio das ações de contar, ouvir e recontar histórias sobre determinadas experiências que 

podem servir para modificar os laços associados ao lugar, contribuindo para um sentimento de 

pertença e interioridade cultural. Diferentemente, o processo histórico é o acúmulo de 

experiências vivenciadas em um lugar mais as histórias utilizadas para criar significado 

(CROSS, 2015). 

No que se refere ao processo espiritual, considerado como único estático ao longo do 

tempo, surge por meio de um sentimento de pertença a determinado lugar, de maneira que não 

há conexão com religião ou espiritualidade, mas sim a conexão que o espírito sente com um 

lugar. O ideológico por sua vez, está associado aos aspectos morais que definem a maneira de 

como viver em um lugar, ou seja, as pessoas compartilham uma ética autoconsciente que as 

orienta (CROSS, 2015). 

A característica que define o processo de comercialização é a seleção, ou a 

possibilidade de escolher um local com a melhor combinação possível de características 

desejadas, dessa maneira, a dependência mercantil é baseada na imagem ideal e nos atributos 

tangíveis e estéticos de uma comunidade. Por fim, a autora argumenta que o processo de 

dependência material se refere as características físicas e sociais de um lugar necessário ao 

bem-estar pessoal (por exemplo, moradia, mercado de trabalho, amigos etc.) (CROSS, 2015). 

Pode-se argumentar que Cross (2015) expande a complexidade e abrangência da 

literatura relacionada a lugar, uma vez que evidencia inúmeros processos que podem ocorrer 

simultaneamente no meio social e possibilitam o desenvolvimento de conexões emocionais 

com o lugar. Concomitantemente, ainda oferece uma análise desses processos ao longo do 

tempo, evidenciando que existem processos dinâmicos (a maioria) que variam em maior ou 

menor grau de intensidade, e que outros são considerados processos estáticos, por exemplo 

processo espiritual. 
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Expandindo a compreensão do apego ao local Hesari et.al (2020) argumentam que o 

processo de construção conceitual de estudiosos de Psicologia Ambiental, obedece a três 

níveis: afetivo, cognitivo e conativo. O nível afetivo explora a ligação emocional com o lugar 

que, normalmente, resulta de sentimentos positivos, passatempos pessoais e entusiasmo para 

manter uma ligação estreita com o local que inspira uma sensação de prazer (HESARI et al., 

2020; TUAN, 1980). 

O nível cognitivo está relacionado ao conhecimento de lugar: crenças, percepções e 

pensamentos associados à atitude afetiva que desenvolve valores e significados pessoais e 

coletivos, ou seja, a cognição nesse caso pode ser entendida como reflexo da percepção de 

determinada localização, podendo ser operacionalizada por meio da identificação pessoal com 

o lugar (HESARI et al., 2020).  

Por sua vez, o nível conativo na percepção desses autores é formado por dois 

componentes: dependência do lugar e vínculos sociais com o lugar. A dependência do lugar é 

um vínculo derivado das características físicas do lugar, onde se estabelece uma conexão 

funcional e objetiva com o local para atender às necessidades dos moradores e proporcionar 

condições para que realizem suas atividades favoritas. No que se refere ao apego com o lugar 

originado por meio das relações sociais, este ocorre principalmente por meio do 

compartilhamento de significado que acontece nas interações sociais, podendo afetar 

diretamente o apego dos indivíduos em determinados lugares (HESARI et al., 2020). 

Dlamini e Tesfamichael (2020) apresentam uma síntese revisional dos estudos que 

dedicaram atenção ao relacionamento de pessoas com os lugares e argumentam que os 

estudos mais modernos que analisaram o apego por meio de escalas tais como:  casas e 

bairros (HIDALGO; HERNÁNDEZ, 2001; LEWICKA, 2010); países (GUSTAFSON, 2009) 

e locais de lazer (STEDMAN, 2003) evidenciaram que apego é encontrado em todas as 

situações, até mesmo para pessoas em mais de uma área residencial, pessoas com alta 

mobilidade (KELLY; HOSKING, 2008) e pessoas que são involuntariamente realocadas 

devido ao trabalho em outros lugares, mesmo que em situações temporárias (VAN VEELEN; 

HAGGETT, 2017). 

Esse argumento de que o apego ao lugar pode ser encontrado em todas as escalas de 

lugar, denota a importância e as implicações que o lugar tem no cotidiano das pessoas, ao 

mesmo tempo em que sugere que o apego aos lugares pode ser considerado um processo 

dinâmico. Esse argumento também foi observado por Brown et al. (2019) que enfatizaram 

que: “[...] Os lugares são, portanto, altamente dinâmicos e perpetuamente engajados em 

processos de mudança e de geração de significado para aqueles que interagem com eles” 
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(BROWN et al., 2019, p. 13, tradução nossa). Nesse sentido, o dinamismo temporal do apego 

ao lugar também deve ser considerado porque a intensidade ou estrutura do apego ao lugar 

pode mudar ao longo da vida de um indivíduo, sugerindo a necessidade de estudos 

longitudinais, além de pesquisas transversais (CROSS, 2015; RAYMOND; KYTTÄ; 

STEDMAN, 2017). 

Por fim, é necessário ressaltar que foco desta revisão de literatura é o apego ao lugar, 

contudo, deve-se enfatizar a existência de abordagens distintas, porém relacionadas, que 

podem possibilitar o entendimento da relação sociedade-ambiente. De modo exemplificativo, 

tem se a proposta de Vidal Moranta e Pol Urrútia (2005) que argumentam que essa ligação 

afetiva decorre da apropriação do espaço, participação em ações coletivas  e identificação 

com propósitos comunitários como a sustentabilidade. Nesse sentido, os vínculos decorrentes 

da relação sociedade-ambiente podem ser inseridos em discussões relacionadas à 

sustentabilidade. 

Nesse contexto Brown et al. (2019) propõem que a empatia obtida por meio de 

processos de tomada de perspectiva e vínculos emocionais é uma premissa necessária para as 

interações sustentáveis com o ambiente. Desse forma, a empatia além de possibilitar a 

reconexão dos humanos e o meio ambiente, ainda pode ter uma função motivadora para 

comportamentos e ações de proteção ambiental (BROWN et al., 2019).  

Na percepção desses autores, a empatia pode possibilitar a sustentabilidade ambiental 

quando: os indivíduos assumem a perspectiva de outras pessoas sujeitas aos impactos e 

consequências dos danos ambientais (ex. degradação ambiental, inundações, secas, entre 

outros); quando têm identidades inclusivas fora de sua localidade; e quando a empatia 

promove respostas coletivas (BROWN et al., 2019). 

No entanto, o tema sustentabilidade não apresenta um consenso acadêmico sobre as 

dimensões existentes. De acordo com Sachs (2000) trata-se de um conceito que é 

normalmente utilizado para se referir a dimensão ambiental, no entanto existem outras 

dimensões para a sustentabilidade, tais como: social, econômica, ambiental e política. Outra 

importante contribuição sobre as dimensões da sustentabilidade, mais próxima do escopo 

desta pesquisa, foi dada pelos  autores Caporal e Costabeber (2002) que ampliaram a 

discussão sobre a sustentabilidade propondo uma análise multidimensional da 

sustentabilidade que contemple seis dimensões dispostas em três níveis hierárquicos: a) 

dimensões ecológica, econômica e social (primeiro nível); b) dimensões cultural e política 

(segundo nível); c) dimensão ética (terceiro nível). Nessa perspectiva de uma abordagem mais 
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complexa, assuntos relacionados ao apego ao lugar e a sustentabilidade precisam ser 

abordados de maneira multidimensional. 

Nesta revisão, verificou-se que o apego ao local é um assunto transdisciplinar e 

complexo devido as inúmeras possibilidades que podem originar o vínculo de pessoa com 

lugares. Também se verifica que esse vínculo tem implicações em outras temáticas, 

principalmente, com relação à sustentabilidade ambiental que pode ser obtida por meio de 

comportamentos pró-ambientais e/ou ações de empatia com o ambiente. 

2.2.1 Dimensões do apego ao lugar 

Outro ponto relevante e de grande discussão na literatura, refere-se as dimensões ou 

construtos que compõem os vínculos das pessoas com os lugares. Assim como a definição 

conceitual de apego ao lugar é caracterizada pela utilização de diversos termos similares, as 

dimensões que compõem esse fenômeno, também não apresentam um consenso entre os 

pesquisadores, desse modo, existem estudos que analisam diversas dimensões: identidade do 

lugar, afeto ao lugar e dependência do lugar (DAMERIA et al., 2020; JORGENSEN; 

STEDMAN, 2001); e também há estudos como o de Ramkissoon, Weiler e Smith (2012) que 

utilizaram cinco dimensões (identidade do lugar, afeto ao lugar, dependência do lugar, laços 

sociais do lugar e satisfação do lugar). Essa variação no uso das dimensões está relacionada 

ao contexto e a natureza do lugar ao qual o apego é analisado, assim, esses fatores 

influenciam diretamente nas dimensões que integram o apego a lugares (GOUSSOUS; AL-

HAMMADI, 2018). 

Apesar da falta de consenso literário quanto as dimensões que integram os 

relacionamentos das pessoas com o lugar, será discorrido aqui de maneira não exaustiva as 

dimensões ou construtos mais usuais na literatura. A primeira dimensão é a identidade de 

lugar que foi desenvolvida principalmente a partir das contribuições do psicólogo ambiental 

Harold Proshansky e seus colegas que definiram a identidade de lugar como “[...] uma 

subestrutura da autoidentidade da pessoa que consiste em cognições, amplamente concebidas, 

sobre o mundo físico em que vive o indivíduo” (PROSHANSKY; FABIAN; KAMINOFF, 

1983, p. 59).  

Na concepção desses autores, essas cognições representam os significados e conceitos 

de memórias, pensamentos, sentimentos, atitudes, valores, preferências, comportamentos e 

experiências relacionadas à diversidade e complexidade do ambiente físico que define o 

cotidiano de cada pessoa (PROSHANSKY; FABIAN; KAMINOFF, 1983). Com base nesses 
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argumentos, pode-se observar que esses fatores ou crenças são geradas pela percepção 

cognitiva de um lugar e conseguem definir a autoidentidade das pessoas em relação aos 

lugares. 

Contribuindo para o entendimento dessa dimensão Trentelman (2009) argumenta que 

o ponto central é a integração do lugar na identidade dos indivíduos de tal maneira que eles 

passam a ser reconhecidos pela associação com o lugar. Scanell e Gifford (2010) enfatizam 

que a identificação com o lugar acontece por meio do processo cognitivo, quando as pessoas 

incorporam semelhanças entre o “eu’ e o lugar, assim, o lugar pode fornecer informações 

(físicas ou sociais) sobre distinção ou semelhança de alguém.  

A dependência do lugar é outra dimensão que é frequentemente explorada por estudos 

relacionados à temática de lugar. Como autores seminais dessa dimensão, a literatura indica 

Stokols e Shumaker (1981) que argumentam que a dependência das características físicas de 

um lugar tais como: recursos necessários para o alcance de objetivos, constitui-se em um dos 

fatores centrais para o apego das pessoas aos lugares.  

Na perspectiva de Scannell e Gilfford (2010) essa dimensão ao enfatizar os aspectos 

físicos do  lugar e por se manifestar, geralmente, em nível individual, conduz ao apego ao 

lugar face às oportunidades de sobrevivência que o lugar oferece. Outra característica dessa 

dimensão é que o vínculo formado pelos indivíduos e as características físicas de um lugar 

decorre de uma relação transacional e funcional, onde as pessoas avaliam os lugares em 

relação às alternativas, ou seja, tem-se um processo de comparação com outros lugares para 

assegurar que não há nenhum outro lugar tão adequado quanto este para se realizar as 

atividades que se deseja fazer ou que assegure melhor qualidade de vida às pessoas (COLE; 

COLEMAN; SCANNELL, 2021; RAMKISSOON; WEILER; SMITH, 2012; 

TRENTELMAN, 2009; YUKSEL; YUKSEL; BILIM, 2010). 

Nesse contexto de laços funcionais  orientados por objetivos específicos para com os 

lugares, observa-se que a dependência do lugar integra a dimensão conativa  e pode ser 

relativa, pois tende a diminuir à medida que a semelhança com outros lugares aumenta 

(DAMERIA et al., 2020; HESARI et al., 2020; YUKSEL; YUKSEL; BILIM, 2010).  

Quanto à dimensão afetiva do lugar, esta, por sua vez, contempla certo grau 

ambiguidade na literatura, devido ao uso de termos similares (afeto e apego) que definem os 

vínculos das pessoas aos lugares específicos. Nesse contexto, normalmente, utilizam-se as 

definições dos geógrafos humanistas apresentadas no início desta seção. Apesar disso, essa 

dimensão é caracterizada pelo vínculo emocional que as pessoas compartilham com um lugar, 
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tais como: sentimento de orgulho, felicidade, conforto, segurança entre outros (DAMERIA et 

al., 2020; RAMKISSOON; WEILER; SMITH, 2012; SCANNELL; GIFFORD, 2010).   

A dimensão social pode ser caracterizada pelo vínculo social decorrente dos 

relacionamentos interpessoais de indivíduos que vivem no local e são normalmente 

conectados pelo compartilhamento de interesses comuns, estilo de vida ou até mesmo pela 

localização geográfica (SCANNELL; GIFFORD, 2010). Ramkissoon, Weiler e Smith (2012) 

ao revisarem a literatura sobre essa dimensão, argumentam que os relacionamentos 

interpessoais podem promover o sentido de pertencimento de um grupo social (fundado em 

aspectos simbólicos), o que consequentemente, pode favorecer a geração de apego das 

pessoas a determinados lugares.  

Um ponto importante a ser destacado é que a dimensão social tem sido explorada 

principalmente,  em contextos de comportamento pró-ambiental de turistas (JIANG et al., 

2017; RAMKISSOON; WEILER; SMITH, 2012) e de residentes (nativos e migrantes) que 

têm um impacto significativo no comportamento ambiental local e na participação da 

comunidade (SONG; SOOPRAMANIEN, 2019). 

Em virtude das ambiguidades encontradas na literatura quanto à definição conceitual 

de apego ao lugar e suas dimensões, estudos mais recentes como o de Sebastien (2020) e 

Dameria et al. (2020) têm se dedicado a fornecer uma abordagem mais unificada que consiga 

minimizar as ambiguidades existentes na literatura sobre as interações das pessoas com os 

lugares. Dameria e amigos (2020) utilizaram o termo senso de lugar como uma atitude, por 

entenderem que se trata de um conceito abrangente e inequívoco, para propor uma estrutura 

conceitual das dimensões que compõem o senso de lugar, Figura 4. 
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Figura 4 - Estrutura conceitual de senso de lugar 

 
Fonte: Adaptado de Dameria et al. (2020, p 155) 

Na percepção de Dameria et al. (2020) o sentido de lugar como uma atitude é 

composto por três dimensões (identidade de lugar, apego de lugar e dependência de lugar) que 

embora independentes são interrelacionadas por nove princípios que possibilitam identificar 

os vínculos (tangíveis e intangíveis) entre as pessoas e os lugares. Nesse sentido, conforme a 

Figura 4, a primeira dimensão do sentido de lugar é a identidade de lugar (dimensão 

cognitiva) formada pelos seguintes princípios: distinção, continuidade e familiaridade. O 

princípio da distinção mostra que as pessoas acreditam que um lugar é único (por seus 

aspectos tangíveis e intangíveis) e pode fazer parte da identidade de um indivíduo, contudo, 

pode ser influenciado pela subjetividade da autenticidade cultural e física do lugar 

(DAMERIA et al., 2020).  
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Outro princípio da identidade do lugar é a continuidade que pode ser manifestada de 

duas maneiras: continuidade referente – quando as pessoas usam as características de um 

determinado local para se referir a si mesmas e a seus comportamentos passados, ou seja, essa 

forma está relacionada à memória da história familiar dos indivíduos vinculados ao local; e a 

continuidade congruente – pode ser interpretada como autoconsciência da experiência 

adquirida no local, que sustenta um modo de vida baseado na identidade. Por fim, o princípio 

da familiaridade se refere à relação íntima das pessoas com o meio natural, incluindo o 

conhecimento dos aspectos tangíveis e intangíveis do ambiente (DAMERIA et al., 2020). 

Em uma abordagem distinta, mais focada ao poder do lugar na formação do senso de 

lugar, Sebastien (2020) enfatiza que a distinção potencializa tanto as emoções (estudadas por 

meio do apego ao lugar) quanto representações (estudadas por meio de significados de lugar) 

e que a identidade de lugar impulsiona o apego das pessoas aos lugares e tem consequências 

funcionais. Essa interpretação apresenta uma convergência com a estrutura conceitual de 

Dameria et al. (2020), pois a dimensão identidade de lugar (cognitiva) pode ser considerada 

antecedente e exercer influência tanto na dimensão do apego ao lugar (afetiva) quanto na 

dimensão de dependência do lugar (conativa). 

Contudo, destaca-se que a visão desses autores (DAMERIA et al., 2020; 

SEBASTIEN, 2020), contraria o ponto de vista de outros autores que argumentam que a 

dependência do lugar antecede a identidade do lugar, pois quanto maior a dependência com 

um lugar, maior também será a identificação das pessoas com esse local (ÖZKAN; YILMAZ, 

2019; VASKE; KOBRIN, 2001). 

A dimensão do afeto ao lugar (afetiva) é formada pelos seguintes princípios: 

sentimento de orgulho, conectividade e pertencimento. Nas relações demonstradas na Figura 4 

é possível perceber que o princípio da distinção (dimensão cognitiva) é um antecedente para o 

sentimento de orgulho (dimensão afetiva). Nesse sentido os autores argumentam que o 

sentimento de orgulho ocorre quando a autoestima é aumentada devido às singularidades dos 

atributos tangíveis e intangíveis do lugar (DAMERIA et al., 2020). 

O princípio de conectividade dessa dimensão se refere a sensação de se sentir 

conectado ao lugar, podendo ser originado a partir de memórias, onde a continuidade 

referente torna-se um princípio antecedente à conectividade. Ou por meio manifestação de 

experiências positivas com o lugar que resultam em emoções positivas que sustentam a 

identidade com o lugar, quando isso acontece o princípio antecedente passa a ser a 

continuidade congruente da dimensão da identidade do lugar (DAMERIA et al., 2020). 
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O terceiro e último princípio da dimensão afetiva é o pertencimento que está associado 

ao sentimento de conforto e segurança que um local oferece, normalmente, decorre da 

familiaridade com o ambiente físico ou social de um lugar (DAMERIA et al., 2020). Dessa 

forma, o princípio da familiaridade que molda a identidade do lugar precede o princípio do 

pertencimento. 

A dimensão de dependência do lugar (conativa) por sua vez é constituída pelos 

princípios: avaliação, preferência e relutância em se mudar. A avaliação acontece quando uma 

pessoa analisa a qualidade do lugar e o classifica como o melhor e mais adequado para 

atender suas necessidades, dessa maneira, esse princípio possibilita explicar as tendências de 

escolha das pessoas por determinados lugares, ao mesmo tempo, em que também pode 

explicar a tendência das pessoas de se manterem em contato com lugares específicos, por 

exemplo, lugares degradados (DAMERIA et al., 2020). 

O princípio da preferência se manifesta por meio da atitude de comparação do lugar 

escolhido com outros lugares alternativos, ou pela lealdade com o lugar que embora possam 

existir outros locais que apresentem condições similares para o atendimento das necessidades, 

as pessoas ainda assim mantêm a preferência em decorrência das singularidades que estão 

indisponíveis nos lugares alternativos (DAMERIA et al., 2020).  

Por fim, o princípio da relutância em se mover baseia-se nos argumentos apresentados 

por Scanell e Gifford (2010), sobre a manutenção de proximidade das pessoas com o lugar, 

dessa forma, esse princípio pode explicar a tendência das pessoas de manterem uma relação 

com o lugar no futuro devido à experimentação de sentimentos positivos no lugar. Além 

disso, ainda possibilita explicar as atitudes de retorno de pessoas quando estão distantes desse 

lugar (DAMERIA et al., 2020).    

Apesar da estrutura conceitual proposta por Dameria et al. (2020) está inserida em um 

contexto patrimonial que analisa o senso de lugar como uma atitude, observa-se que a 

contribuição dessa estrutura não está limitada apenas a esse contexto específico, dessa 

maneira, esses princípios não podem ser considerados como taxativos ou imutáveis, visto que 

possibilitam explicar a relação entre as pessoas e os lugares, seja por meio dos atributos 

tangíveis, intangíveis do ambiente natural ou social. 

No contexto do bioma amazônico, Rosa (2014) analisou o apego à floresta amazônica 

por meio de três dimensões: dependência de lugar; identificação com o lugar; e apego ao 

símbolo social. A dependência de lugar, conforme essa autora, a está associada às 

experiencias na floresta, visto que a imersão na floresta e o alto conhecimento sobre seu 
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funcionamento são fatores que conduzem para o reconhecimento de características 

consideradas importantes para assegurar a sobrevivência das pessoas. 

A identificação com o lugar segundo Rosa (2014) decorre da convicção de que a 

floresta é um ambiente importante capaz de proporcionar emoções agradáveis por meio de 

vivências inespecíficas no contato com a natureza. Assim, tanto as experiencias resultantes da 

imersão na floresta, quanto vivencias de outros ambientes naturais podem influenciar no 

processo de identificação com o lugar (ROSA, 2014). 

Por fim, a dimensão do apego símbolo social, na perspectiva dessa autora, diz respeito 

à representatividade que a Floresta Amazônica tem como um símbolo social para alguns 

grupos, tais como: brasileiros, amazonenses e religiosos (ROSA, 2014). Essa dimensão 

segundo a autora é caracterizada pelo vínculo “diferenciado” que pode se originar a partir da 

afinidade ecológica, sem a necessidade de que as pessoas tenham experienciado a floresta, ou 

seja, trata-se de um apego mais geral e conceitual (ROSA, 2014). 

2.2.2 Preditores do apego ao lugar 

Os próprios vínculos decorrentes da relação pessoas-lugares têm sido considerados 

importantes preditores, principalmente no contexto de atividades turísticas, para impulsionar  

comportamentos de lealdade para destinos turísticos e/ou atitudes pró-ambientais de 

conservação da natureza (RAMKISSOON; WEILER; SMITH, 2012; YUKSEL; YUKSEL; 

BILIM, 2010). 

No entanto, teoricamente, o nível de apego ao lugar está associado a um 

comportamento específico, dessa forma, uma medida geral não é efetiva para prognosticar 

todos os possíveis comportamentos da relação pessoas-lugares. Nesse sentido,  isolar os níveis 

mais importantes possibilita uma melhor compreensão do  impacto do apego (SCANNELL; 

GIFFORD, 2010).  

Nessa perspectiva, a literatura tem dedicado esforços para identificar os níveis mais 

importantes de apego ao lugar e compreender os comportamentos que decorrem desse 

vínculo. O estudo de Kasarda e Janowitz (1974) é apontado como um dos primeiros a analisar 

os preditores dos relacionamentos de pessoas com lugares. Esses autores descobriram que o 

apego a lugares comunitários está relacionado principalmente ao tempo de residência, o que 

tem um impacto positivo nas conexões sociais das comunidades locais, com exceção dos 

indivíduos que participam de atividades sociais formais (por exemplo, associação de 

trabalhadores, religiosos, entre outros grupos).  
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No entanto, faz-se necessário enfatizar que os preditores podem variar em decorrência 

das experiências vivenciadas pelas pessoas ou pelas condições ambientais onde as pessoas 

estão inseridas, por exemplo: Hummon (1990) evidenciou que moradores de cidades grandes 

são mais apegados a espaços urbanos, enquanto que os moradores de cidades pequenas são 

mais apegados a áreas rurais. Além disso, ainda pode haver distinção de preditores para um 

mesmo lugar, dependendo dos perfis (residente nativo, migrante, turistas) e percepções das 

pessoas (LEWICKA, 2011). 

No estudo revisional Lewicka (2011) argumenta que os termos dimensão e preditores 

quando usados para analisar os vínculos de pessoas com os lugares apresentam diferenças 

conceituais, apesar da possibilidade de haver sobreposição em alguns casos. Na acepção desta 

autora, dimensão refere-se ao tipo ou à causa do apego, geralmente estudado por perguntas 

diretas ou escalas desenvolvidas para expressar o apego das pessoas às características naturais 

e sociais do local, enquanto os preditores são fatores de pesquisa que não estão diretamente 

associados aos sentimentos relatados, mas que podem ajudar a descobrir possíveis 

mecanismos de apego (LEWICKA, 2011).  

Essa autora ainda classifica os preditores de apego ao lugar em três categorias: 

“sociodemográfico, social e físico-ambiental” (LEWICKA, 2011, p. 216, tradução nossa). A 

categoria sociodemográfica abrange as seguintes variáveis: tempo de residência, idade, status 

social e escolaridade, propriedade de casa, tamanho da comunidade, ter filhos, mobilidade e 

sua extensão. Dentre essas variáveis o tempo de residência foi considerado o preditor mais 

consistente para determinar apego a lugares, contudo, está diretamente relacionado com as 

diversas formas de mobilidade (lugar estável para morar, viagens a trabalho ou turísticas) 

podem resultar em diferentes níveis de apego (LEWICKA, 2011).   

Nota-se que autora ao argumentar que o tempo de residência está diretamente 

relacionada a mobilidade, acaba diferindo as variáveis “tempo de residência” e “propriedade 

da residência”, dessa maneira o fator determinante desse preditor não é a posse do imóvel e 

sim ao tempo que gasto no local (JORGENSEN; STEDMAN, 2006; KELLY; HOSKING, 

2008). Cabe salientar que, no contexto do bioma amazônico, o tempo de residência também 

foi apontado com um preditor importante para a relação de apego ao lugar, principalmente, 

quando se considera a dependência do lugar (ROSA, 2014). 

No que se refere aos preditores sociais, estes são operacionalizados por meio do 

capital social existente na comunidade, ou seja, dos laços com a vizinhança e o envolvimento 

em atividade sociais informais. Uma característica dessa categoria de preditor é o fato de não 

se restringir a uma escala de lugar, dessa forma desenvolve-se além das residências, bairros e 
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cidades (LEWICKA, 2011). Por outro lado, os preditores físico-ambientais são considerados 

os que apresentam maior complexidade devido à infinidade de características físicas que 

podem afetar o apego ao local e até mesmo outros preditores como os sociais, por exemplo: 

quando as condições físicas de um lugar facilitam contatos sociais (LEWICKA, 2011).  

Ao analisar os preditores físicos e sociais, a literatura indica que os fatores físicos de 

um lugar são a razão mais importante para as pessoas de alta renda e contribui diretamente 

para o apego às cidades, enquanto que os laços sociais são mais importantes para as pessoas  

de baixa renda e geram maior apego às regiões (LEWICKA, 2011; SCANNELL; GIFFORD, 

2010).  

Uma contribuição mais recente sobre os aspectos físicos e sociais dos lugares foi dada 

por Özkan e Yilmaz (2019) que analisaram os atributos físicos e sociais na perspectiva das 

necessidades de usuários de espaços públicos em centros urbanos e evidenciaram que 

comparados com os atributos físicos, os atributos sociais (sociabilidade, usos e atividades), 

têm um impacto maior no apego funcional dos usuários por atenderem objetivos 

comportamentais especiais (ÖZKAN; YILMAZ, 2019). Esse resultado corrobora o estudo de 

Hidalgo e Hernández (2001) que indicaram que os aspectos sociais são maiores que os físicos 

para o apego ao lugar, porém, ambos são importantes na geração do vínculo emocional com  o 

lugar. 

A predominância dos fatores sociais também já havia sido explicada por Scannell e 

Gifford (2010) que afirmaram: “[...] as pessoas estão ligadas a lugares que facilitam as 

relações sociais e a identidade do grupo”(SCANNELL; GIFFORD, 2010, p. 4, tradução 

nossa). Por outro lado, a ausência de estudos que analisem os preditores físicos de um 

ambiente, constitui-se na principal crítica aponta por Lewicka (2011): “[...] sabemos 

relativamente muito sobre quem são as pessoas apegadas, como e quanto elas estão apegadas, 

mas relativamente pouco sobre quais lugares têm o maior 'potencial de apego' e por quais 

processos o apego é alcançado.” (LEWICKA, 2011, p. 222-223, tradução nossa).  

Observa-se que apesar das contribuições dos estudos apresentados nesta revisão, os 

preditores de apego ao lugar ainda demandam maior empenho acadêmico para que seja 

possível uma melhor compreensão sobre os fatores que podem determinar os vínculos de 

pessoas a lugares, bem como suas consequências.  
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2.3 Pobreza multifacetada 

A pobreza é uma preocupação constante de acadêmicos, formuladores de políticas 

públicas e instituições internacionais como a Organização das Nações Unidas (ONU), que 

buscam identificar e classificar as pessoas pobres e não pobres mediante linhas de pobreza, 

para ser possível o desenvolvimento de ações voltadas à redução desse fenômeno social. No 

entanto, essa tarefa tem se demonstrado complexa devido ao caráter subjetivo desse fenômeno 

que, consequentemente,  divide as concepções em duas vertentes: uma que considera apenas a 

renda e o consumo como fatores de análise; e outra que acrescenta variáveis não econômicas 

(SANTOS; CARVALHO; BARRETO, 2017). Essas vertentes têm sido abordadas na 

literatura, principalmente, sob três tipos de linha de pobreza: absoluta, relativa e subjetiva.  

A linha de pobreza absoluta é definida por meio da razão de renda, custos e gastos 

totais, assim, as pessoas que não conseguem satisfazer suas necessidades básicas, alimentares 

ou não, são consideradas pobres (HAGENAARS; DE VOS, 1988). No entendimento desses 

autores a pobreza absoluta pode ser subdividida em quatro subcategorias: 1) necessidades 

básicas – renda familiar mínima necessária para satisfazer suas necessidades como: comida, 

roupas e habitação; 2) renda/gastos com alimentação – por exemplo: se uma família gasta 

mais de 1/3 de sua renda familiar com alimentação é considerada pobre; 3) renda/custos fixos 

– relacionado aos gastos frequentes que sofrem variação de preços e podem diminuir o 

rendimento líquido das famílias; 4) renda/gastos totais – refere-se aquelas pessoas em que sua 

renda corrente não consegue pagar todas as suas despesas (HAGENAARS; DE VOS, 1988). 

Essa linha de pobreza (absoluta) é considerada uma visão tradicional e materialista que 

analisa a pobreza de uma forma objetiva, fundamentando-se na renda e no consumo das 

pessoas. É frequentemente utilizada por agências internacionais, como é o caso Banco 

Mundial que se baseando na paridade do poder de compra dos países mais pobres do mundo, 

estipulou uma linha de pobreza internacional com o valor de referência per capita de 

US$ 1,90 dólares/dia (situação de pobreza extrema);  US$ 3,20 para países de renda média-

baixa e US$ 5,50 para países de renda média-alta, dessa maneira, as pessoas que possuem 

renda inferior a esses valores são consideradas pobres (WORLD BANK, 2020). Cabe 

salientar que o Brasil utiliza como parâmetros os valores de US$ 5,50 para classificar as 

pessoas como pobres e US$ 1,90 para identificar as pessoas que vivenciam a pobreza 

extrema. 

A principal vantagem dessa linha de pobreza é a possibilidade de comparar e 

acompanhar a evolução da pobreza, contudo, essa mensuração não é tão eficaz em economias 
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com grandes taxas de crescimento, além disso, tangencia aspectos relacionados a melhoria do 

bem-estar da população (KAGEYAMA; HOFFMANN, 2016; SANTOS; CARVALHO; 

BARRETO, 2017). Diante dessas desvantagens e por possuir uma abordagem centrada aos 

recursos econômicos, essa linha de pobreza tem sido criticada por está muito distante da 

realidade das famílias, visto que é considerada incapaz de evidenciar tanto os canais por onde 

a pobreza se manifesta quanto a verdadeira imagem dos males sociais, capacidades, 

funcionamento e distribuição de renda (BERSISA; HESHMATI, 2021). 

A linha de pobreza relativa, no que lhe concerne, não se refere meramente à condição 

financeira, mas baseia-se na privação relativa das famílias referente aos produtos comuns em 

determinada sociedade, já que as necessidades da vida são dinâmicas e frequentemente 

adaptadas às mudanças que ocorrem na sociedade (TOWNSEND, 1979). Desse modo, as 

famílias consideradas pobres são aquelas que possuem menos mercadorias comuns na 

sociedade em que vivem  (HAGENAARS; DE VOS, 1988).  

De acordo com Santos, Carvalho e Barreto (2017), a linha de pobreza relativa 

contrapõe as concepções absolutas porque sugere a utilização de uma perspectiva relacionada 

às condições reais de privação, sobretudo, na comparação com outros indivíduos da 

sociedade, classificando-os como pobres por meio da exclusão do estilo de vida socialmente 

desejável. Nesse sentido, essa abordagem é mais sensível às realidades regionais e possibilita 

a identificação de grupos populacionais que não conseguem manter um padrão de bem-estar e 

qualidade de vida típico em uma sociedade (SLOBODENYUK; MAREEVA, 2020). 

No entanto, a relatividade da definição de um padrão de vida levou Amartya Sen 

(1983) a questionar a abordagem de pobreza relativa de Towsend, pois, segundo Sen (1983): 

O fato de algumas pessoas terem um padrão de vida mais baixo que outras é 

certamente uma prova de desigualdade, mas não pode, por si só, ser uma prova de 

pobreza, a menos que saibamos mais a respeito da qualidade de vida que essas 

pessoas de fato possuem (Sen, 1983, p. 159, tradução nossa).  

No entendimento de Sen (1983) a qualidade de vida ou padrão socialmente desejado 

não deve ser medido por meio da posse de bens de consumo, mas sim pela capacidade das 

pessoas de conseguirem o bem-estar com a utilização desses objetos. Nesse sentido, conforme 

a percepção desse autor, o foco certo não está no produto, mas nas capacidades dos indivíduos 

que constituem um elemento absoluto, enquanto as características e utilidades desses produtos 

são elementos relativos (SEN, 1983). Ao apresentar essa perspectiva fundamentada no 

aspecto social, Sen expandiu o debate científico relacionado ao fenômeno da pobreza para 

uma conjuntura multidimensional. Por exemplo, pesquisas que combinam fatores não 
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monetários (índices de privação) com a renda mediana de um país como um indicador do 

padrão de vida (SLOBODENYUK; MAREEVA, 2020).  

Outra importante contribuição de Sen com Anand foi a criação do Índice de Pobreza 

Humana (IPH) que mede o índice de privação das pessoas considerando três dimensões: 1) 

privação de sobrevivência – relacionada a taxa de mortalidade de pessoas inferior a 40 anos 

de idade; 2) privação de educação e conhecimento – taxa de analfabetos em na população; 3) 

privação econômica – pessoas que não tem acesso ao serviço de saúde, água potável e 

nutrição satisfatória (ANAND; SEN, 1997). Esse índice tem sido amplamente utilizado em 

pesquisas e entidades governamentais como a Organização das Nações Unidas (ONU) que 

monitora o desenvolvimento humano e o combate à pobreza no mundo (SANTOS; 

CARVALHO; BARRETO, 2017). 

A linha da pobreza subjetiva consiste na cognição das pessoas sobre o que elas 

consideram como necessidades básicas e o que é necessário para satisfazê-las de modo a 

garantir seu bem-estar. Hagenaars e  De Vos (1988) argumentam que esse tipo de pobreza 

está subdividido conforme a concentração de renda e consumo: 1) renda mínima suficiente – 

pessoas que consideram possuir renda familiar “apenas suficiente” para sua sobrevivência; 2) 

consumo mínimo – que concilia a definição subjetiva de necessidades básicas com a 

quantidade de renda necessária e compara com o gasto real com alimentação. 

Ampliando a discussão sobre a linha da pobreza subjetiva, Martini (2010) enfatiza a  

existência uma terceira subcategoria que concilia os argumentos de Hagenaars e  De Vos 

(1988) como o conceito de pobreza relativa. Nesta circunstância: “[...] ser pobre é entendido 

como ter um sentimento individual de possuir menos que o necessário para cumprir os 

compromissos sociais vigentes, em termos familiares, culturais e de posição social e 

profissional que cada indivíduo apresenta.” (MARTINI, 2010, p. 85). 

Apesar da linha da pobreza subjetiva fornecer informações relevantes para a 

identificação de pessoas em situação de pobreza, o fato da autoavaliação tem sido motivo de 

dissenso entre os estudiosos, pois, de um lado afirmam que pode haver a alta variabilidade 

dos padrões subjetivos, sendo essa abordagem inadequada principalmente para pesquisas que 

visem a comparação dos níveis de pobreza (FÖRSTER, 1994). Por outro lado, existem 

estudiosos que afirmam que analisar o fenômeno da pobreza por meio da perspectiva dos 

indivíduos que vivenciam a condição de pobreza é o meio mais direto e confiável, sobretudo 

para países ou regiões de baixa e média renda (PENG; YIP; LAW, 2020). 

Diante da variedade de linhas de pobreza que modificam como a pobreza é percebida 

ou analisada, a abordagem mais adequada, dependerá do propósito da análise, por exemplo: 
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conhecer a situação; compreender os fatores responsáveis pela situação; projetar intervenções; 

ou para monitorar e avaliar intervenções de políticas (BERSISA; HESHMATI, 2021). Essa 

diversidade de formas para analisar esse fenômeno social evidencia tanto a complexidade 

desse assunto, quanto a necessidade de abordagens multidimensionais capazes de observar 

não apenas aspectos econômicos, mas também políticos, culturais, sociais e ecológicos 

(KAAG, 2004).   

Alguns estudos multidimensionais apontam que a pobreza e a desigualdade social são 

mais frequentes nos países em desenvolvimento, principalmente em áreas rurais (BERSISA; 

HESHMATI, 2021; DENG et al., 2010; KAGEYAMA; HOFFMANN, 2016). No entanto, 

também sugerem que a mensuração da renda com um dos fatores de análise para a definição 

da linha da pobreza, não tem sido realizada de forma  adequada, porque as atividades de 

subsistência em pequena escala não têm sido consideradas, além de estar suscetível a 

inconsistência de valores quando fornecidos pelas famílias ou desatualizações e flutuações em 

determinado período (KAGEYAMA; HOFFMANN, 2016; POSEL; ROGAN, 2016).  

Nesse sentido, considerar meios de subsistência das famílias, em todas as escalas, 

torna-se um aspecto relevante em abordagens multidimensionais, de maneira que pode ser 

utilizado tanto na mensuração da pobreza, quanto no enfrentamento dos problemas 

decorrentes dela, por meio de uma abordagem "de baixo para cima" que enfatiza as ações e 

estratégias das pessoas pobres (KAAG, 2004). Essas estratégias de subsistência, 

normalmente, estão relacionadas ao uso dos recursos naturais que podem ser usados pelas 

famílias rurais tanto para consumo próprio (ex. vegetais e frutas silvestres, peixes, carne do 

mato, madeira ou lenha), quanto na forma de produtos para venda, possibilitando uma 

alternativa complementar à renda familiar total (NTULI; MUCHAPONDWA, 2015).  

Em decorrência disso, Ntuli e Muchapondwa (2015) examinaram a contribuição 

econômica dos recursos naturais para o bem-estar de comunidades rurais próximas a um 

Parque Nacional em Zimbábue, na África, onde evidenciaram que o sustento dessas 

sociedades depende fortemente dos recursos naturais, de tal maneira que a renda ambiental 

embora seja inferior a outros tipos de renda (salarial e agrícola) apresenta uma 

representatividade de 28,7% da renda familiar. Outro fato relevante identificado por esses 

autores, diz respeito a relação positiva da renda ambiental com ações de conservação 

ambiental, pois a renda ambiental é maior em áreas com boa biodiversidade, porém, as 

famílias que melhor aproveitam essa oportunidade são as que possuem mais recursos 

financeiros, ferramentas e tecnologias. Por fim, a renda ambiental quando considerada pode 
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contribuir significativamente para redução do quantitativo de pessoas vivendo abaixo da linha 

de pobreza (NTULI; MUCHAPONDWA, 2015).  

Além disso, a incorporação dos meios de subsistência nas análises relacionadas a esse 

fenômeno social, pode tornar visível a dinâmica da interação entre as pessoas e seus 

ambientes, possibilitando o surgimento de novas percepções sobre a essência da pobreza, ao 

mesmo tempo, em que também  pode evidenciar questões relevantes e necessárias às ações de 

enfrentamento da pobreza, tais como: vulnerabilidade, seguridade e exclusão social (KAAG, 

2004).  Dessa forma, tanto os formuladores de políticas quanto as instituições empenhadas na 

redução da pobreza precisam considerar as variações regionais, as realidades da comunidade e 

as características das famílias pobres para ser possível a implementação de programas e 

intervenções mais adequadas ao combate da pobreza (BERSISA; HESHMATI, 2021).  

Em síntese, a pobreza é um fenômeno social dinâmico e complexo que por meio das 

diversas definições de linha de pobreza, tem evoluído e, consequentemente, sofrido 

transformações incrementais migrando de uma perspectiva unidimensional centrada em 

abordagens macroeconômicas para abordagens multidimensionais que consideram o bem-

estar e a privação das pessoas. Em decorrência dessas mudanças, fatores como a privação das 

pessoas e os meios de subsistência passaram a ser entendidos como elementos relevantes para 

uma análise mais eficaz da pobreza, principalmente, porque é mais bem adequada as diversas 

realidades da população. 

2.4 Framework analítico  

A literatura associada aos relacionamentos das pessoas com a natureza, tem se 

demonstrado fragmentada em virtude da diversidade de abordagens e conceptualizações 

utilizadas para descrever a relação sociedade-natureza (IVES et al., 2018; MUHAR et al., 

2018). Essa fragmentação consequentemente amplia a complexidade de analisar essa relação, 

devido as inúmeras possibilidades que as pessoas podem se conectar a natureza. Em 

decorrência disso, é proposto um quadro teórico (Figura 5) no intuito de possibilitar uma 

melhor compreensão sobre as possíveis conexões das pessoas com o ambiente, baseado no 

referencial teórico já apresentado. 

Para a elaboração desse instrumento, serão utilizadas como base as categorias 

(material, experiencial, cognitiva, emocional e filosófica) fornecidas por Ives (2018). No 

preenchimento das categorias (conexões, na presente pesquisa) serão utilizados fatores de 

análise já apresentados para comporem essas conexões, tais como: dependência do lugar, 
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autoidentidade com o lugar, fatores cognitivos e afetivos, meios de subsistência e pobreza 

relativa. Portanto, os fatorem de análise das conexões, podem advir da relação sociedade-

natureza, do lugar e apego ao lugar, assim como de discussões teóricas específicas já 

apresentadas na revisão teórica. O Quadro 2 sintetiza as conexões e fatores que serão 

utilizados nessa proposta de framework teórico. 

Quadro 2 - Síntese das categorias e elementos a serem analisados 

Conexão 

(IVES et al. 2018) 
Descrição Fatores de análise Referências 

Material 

Uso e consumo de itens 

materiais da natureza; 

dependência do lugar 

Apropriação de recursos  (PICHLER et al., 2017) 

Mercantilização 
(ALDEIA; ALVES, 2019; 

CROSS, 2015) 

Modo de subsistência (KAAG, 2004) 

Fluxo de materiais* (HABERL et al., 2004)  

Dependência do lugar 
(STOKOLS; 

SHUMAKER, 1981) 

Pobreza relativa 
(DENG et al., 2010; SEN, 

1983) 

Experiencial 
Interações das pessoas 

com o ambiente natural 

Experiência sensorial (sentidos) e 

histórico-cultural do lugar 
(CROSS, 2015) 

Drivers para o contato com a 

natureza* 

(IVES et al., 2018; LIN et 

al., 2014; SOGA; 

GASTON, 2016)  

Cognitiva 

Construção e 

vinculação de 

significado com o 

ambiente: 

conhecimento, 

consciência, valores e 

atitudes em relação a 

natureza 

Memórias pessoais 

(MORGAN, 2010; 

SCANNELL; GIFFORD, 

2010) 

Conhecimento, crenças, 

significados 

(SCANNELL; 

GIFFORD, 2010) 

Preocupação com o ambiente* (SCHULTZ, 2001) 

Autoidentificação com o ambiente 

(PROSHANSKY; 

FABIAN; KAMINOFF, 

1983) 

Percepção ambiental 
(DEL RIO; OLIVEIRA, 

1996) 

Emocional 

Sentimentos de apego 

ou empatia pela 

natureza 

Sentimento de orgulho, amor e 

felicidade com o lugar 

(DAMERIA et al., 2020; 

SCANNELL; GIFFORD, 

2010) 

Empatia e bem-estar com a 

natureza  
(BROWN et al., 2019) 

Apego as características físicas do 

ambiente (paisagem)* 
(STEDMAN, 2003) 

Filosófica 

Perspectiva sobre o que 

é a natureza, qual sua 

importância e como os 

humanos interagirem 

com ela 

Visões de mundo (DESCOLA, 2015) 

Valores éticos e relacionais com a 

natureza 

(KNIPPENBERG et al., 

2018)  

Espiritualidade (conexão da alma 

com o ambiente) * 

(CROSS, 2015; 

RAYMOND et al., 2013) 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Ives (2018, p. 1391). * Identifica os fatores pertencentes ao trabalho de 

Ives.  

Nessa conjuntura, a conexão material se concentra no uso dos recursos naturais pelo 

homem que podem ocorrer por processos de exploração material para garantir os meios de 

subsistência ou para mercantilização de produtos. A mercantilização consiste no processo de a 
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apropriação e ressignificação dos recursos naturais que passam a ser considerados como 

mercadorias (existentes ou potenciais) em que o significado cultural dos recursos é reduzido 

aos padrões do mercado para atender às necessidades da sociedade capitalista moderna 

(ALDEIA; ALVES, 2019). Esse processo pode ser versátil devido à possibilidade que as 

pessoas podem comparar e escolher outros lugares com a melhor combinação possível de 

características desejáveis (CROSS, 2015). 

 Outro ponto relevante da conexão material, diz respeito a transição dos modos de 

subsistência que dependendo da dinâmica e da velocidade em que ocorrem, podem alterar  o 

sistema socioecológico (HABERL et al., 2004). Esses autores identificaram a existência de 

três modos de subsistência (caçadores-coletores, sociedades agrárias e sociedade industrial), 

no entanto, nesta proposta serão contemplados apenas os dois primeiros por estarem mais 

adequados ao escopo dessa pesquisa.  

Além disso, destaca-se que as circunstâncias e características de comunidades rurais, 

como é o caso da unidade de conservação onde será realizada pesquisa, relativizam o 

fenômeno social da pobreza. Isso se deve ao fato de que as pessoas inseridas nesse contexto, 

normalmente, realizam algumas das atividades relacionadas aos modos de subsistência 

(caçadores-coletores, sociedades agrárias) que não são consideradas na análise da pobreza, 

por exemplo: caça, pesca, cultivo de plantas medicinais, coleta e extração de recursos para 

consumo próprio, entre outros. Dessa maneira, essas atividades podem influenciar direta e 

indiretamente na análise da pobreza de determinado lugar, pois, além de não serem 

compreendidas pelas maneiras tradicionais de mensuração da pobreza também tendem a 

diminuir a necessidade de consumo e dependência de renda das pessoas (DENG et al., 2010; 

KAAG, 2004). 

Esses relacionamentos com a natureza indicam uma dependência dos recursos 

materiais da natureza (IVES et al., 2018); ou de um lugar, que também pode ser caracterizada 

pela falta de escolha (CROSS, 2015). Assim, esse tipo de relacionamento denota aspectos 

funcionais e utilitários que o lugar pode oferecer para atender as necessidades e objetivos 

pessoas (STOKOLS; SHUMAKER, 1981). 

No que se refere à conexão experiencial, destaca-se que ela se concentra na interação 

direta das pessoas com o ambiente natural, por exemplo: visitas a ambientes naturais (como 

parques e outras áreas de proteção) para recreação e relaxamento (LIN et al., 2014). Nesse 

processo, as experiências sensoriais são obtidas por meio dos sentidos, porém, podem diferir 

entre indivíduos e estarem conectadas aos contextos histórico-culturais do ambiente (CROSS, 

2015). A relevância desse tipo de conexão está no potencial que ela tem com a conexão 
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cognitiva de moldar o conhecimento e as atitudes das pessoas em relação ao ambiente, 

podendo inclusive servir de base para a criação de vínculos afetivos com lugares (IVES et al., 

2018; SCANNELL; GIFFORD, 2010).  

Nesse sentido, estudiosos como Soga e Gaston (2016), argumentam que perda da 

interação das pessoas com o ambiente natural pode provocar inúmeras consequências que vão 

além de modificações comportamentais e dos vínculos emocionais em relação à natureza, mas 

também podem prejudicar a saúde, o bem-estar humano e alterar crenças e valores 

relacionadas à natureza. Concomitantemente a essas consequências, surgem preocupações 

relacionadas a sustentabilidade e a conservação da biodiversidade ambiental, devido à maioria 

das populações se limitarem cada vez mais a experimentar os ambientes naturais (LIN et al., 

2014). 

A conexão cognitiva, no que lhe concerne, está diretamente ligada a exposição das 

pessoas ao ambiente natural, contudo diferencia-se da experiencial por se tratar de uma 

conexão mais profunda com a natureza, pois tem a perspectiva de integrar as pessoas ao 

ambiente (IVES et al., 2018; SCHULTZ, 2001). Trata-se de um processo psicológico de 

construção de significados (mentalmente construído) que as pessoas consideram importantes e 

associam ao ambiente (DEL RIO; OLIVEIRA, 1996). Normalmente, ocorrem por meio das 

memórias, crenças, valores e conhecimentos relacionados ao lugar (SCANNELL; GIFFORD, 

2010).  

Esse tipo de conexão também tem sido abordado na literatura relacionada ao lugar sob 

o conceito de autoidentificação das pessoas com o lugar ou “place identity” - que ocorre 

quando as pessoas traçam semelhanças entre si e o ambiente (PROSHANSKY; FABIAN; 

KAMINOFF, 1983). Dessa maneira, as percepções cognitivas dos lugares têm potencial para 

definir a autoidentidade das pessoas em relação ao ambiente (JORGENSEN; STEDMAN, 

2001). Na presente pesquisa a conexão cognitiva será captada junto aos moradores da reserva 

extrativistas (RESEX) por meio da percepção ambiental que eles têm em relação à natureza e 

a localidade. 

A conexão emocional segundo Ives (2018) ocorre quando a interação das pessoas com 

a natureza gera afinidades emocionais em relação ao ambiente. Stedman (2003) argumenta 

que o vínculo entre as pessoas e o lugar, não é inerente as características físicas do ambiente 

em si, mas resulta das interpretações humanas (significado) sobre elas. Nesse sentido, as 

experiências positivas com o ambiente que são constituídas de significado produzem emoções 

e sentimentos afetivos positivos, tais como: felicidade, amor, empatia, prazer e bem-estar 

(BROWN et al., 2019; DAMERIA et al., 2020; IVES et al., 2018; SCANNELL; GIFFORD, 
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2010). Esses sentimentos, podem impactar diretamente o comportamento das pessoas, de tal 

modo que elas tendem a permanecer ou se manterem próximas do local onde desenvolveram 

esses vínculos (SCANNELL; GIFFORD, 2010).  

Por fim, a conexão filosófica preconiza a integração entre os mundos espiritual, físico 

e social, em que as pessoas tratam as espécies não humanas do meio ambiente como parte de 

sua comunidade (RAYMOND et al., 2013). Descola (2015) argumenta que esse 

comportamento é fundamentado na visão de mundo totemista e foi presenciado em povos 

indígenas amazônicos, por interagirem com animais de acordo com regras sociais. Outro 

exemplo de comunidades que vivenciam essa conexão com a natureza são os povos 

aborígenes na Austrália, que usando seus conhecimentos e práticas tradicionais asseguram o 

equilíbrio dos ecossistemas (KINGSLEY; TOWNSEND; HENDERSON-WILSON, 2013). 

Com relação à espiritualidade, Cross (2015) enfatiza que embora possa haver distinção 

entre as pessoas que vivem no mesmo lugar, elas acabam criando e compartilhando uma ética 

autoconsciente que as orientam sobre como se relacionar com o ambiente. Nesse sentido, 

observa-se que esse tipo de conexão é a mais profunda e está relacionada a maneira como as 

pessoas percebem e vivenciam o ambiente (seus paradigmas), além de seus valores relacionais 

com a natureza.  

Esses cinco tipos de conexão fornecem uma visão geral sobre como ocorre os 

relacionamentos das pessoas com a natureza. No entanto, salienta-se que a integração das 

pessoas com a natureza sob a perspectiva de sistemas socioecológicos é um processo 

dinâmico, dessa forma, presume-se que essas conexões são interligadas entre si. Na Figura 5 

ilustram-se as possíveis interconexões dessas categorias.  
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Figura 5 - Framework das conexões com a natureza 

 

Fonte: autoria própria. 

A Figura 5 fornece uma visão de como ocorre a integração dos sistemas social e 

ecológicos por meio dos sistemas socioecológicos onde as cinco categorias de conexão com a 

natureza podem se interrelacionarem. Destaca-se que a categoria experiencial ocupa uma 

posição central devido à concepção de todas as outras relações com a natureza podem resultar 

da experiência que as pessoas tiveram ou tem com a natureza. Dessa forma, na presente 

proposta essa categoria é vista como originária das demais interrelações. 

De maneira ilustrativa, aquelas pessoas que se conectam materialmente com a 

natureza, principalmente, por intermédio dos meios de subsistência podem atribuir 

significados aos recursos naturais ou lugares específicos, desse modo também se conectarão 

cognitivamente. Esse processo de atribuição de significados pode desenvolver emoções 

afetivas nas pessoas com relação ao ambiente e, consequentemente, modificar a percepção 

sobre a importância da natureza e a maneira como os humanos se relacionam com ela.  

Eventualmente, quando as pessoas interiorizam novas concepções sobre a importância 

da natureza, tendem a modificar seu comportamento na conexão material, sobretudo, quanto à 

exploração dos recursos naturais e padrões de consumo que influenciam diretamente na 

relatividade da pobreza. Isso se deve ao fato de que pessoas mais orientadas ou conectadas 

profundamente com a natureza se voltam para o consumo mais consciente baseado no 

aproveitamento dos recursos que a natureza lhe fornece, dessa maneira, tem-se uma redução 

na dependência de renda para a sobrevivência. 

Por fim, argumenta-se que essas relações são dinâmicas e podem variar conforme o 

grau de contato que as pessoas têm com a natureza (conexão experiencial) ao longo do tempo. 
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No entanto, entende-se que por estarem inseridas em sistemas socioecológicos, tanto 

interferem quanto sofrem interferências dos sistemas social e ecológico. Também, enfatiza-se 

que essas conexões têm sido estudadas na literatura em multiníveis (individual e social). 

Porém, na presente pesquisa limita-se a análise desses relacionamentos apenas ao nível 

individual, diante das caraterísticas da área de estudo (lócus da pesquisa).  

2.5 Contexto das Unidades de Conservação no Brasil 

No Brasil as unidades de conservação foram criadas a partir dos modelos de parques 

norte-americanos (Áreas Protegidas) os quais contemplavam políticas de preservação dos 

recursos naturais considerados raros e belos e da biodiversidade existente na fauna, flora e nos 

recursos hídricos (DRUMMOND; DE ANDRADE FRANCO; NINIS, 2009). É importante 

enfatizar que a vertente preservacionista norteou o surgimento dessas áreas protegidas, 

impulsionando a desagregação do homem e natureza por meio da conservação ambiental 

sobre qualquer outra possibilidade de desenvolvimento, assim o planejamento e 

gerenciamento dessas áreas protegidas implicava na desconsideração ou exclusão das pessoas 

locais (BRITO, 2000; PHILLIPS, 2003).  

Por outro lado, a partir da década de 70, houve uma mudança nesse cenário o qual 

passou a considerar a participação das populações locais no processo de gerenciamento das 

áreas protegidas (CALEGARE; HIGUCHI; BRUNO, 2014).  Essa vertente “Socioambiental”, 

além de considerar a permanência das populações tradicionais nas Unidades de Conservação, 

também se caracteriza por estimular a democracia participativa e a melhor utilização dos 

recursos naturais em atividades alternativas viáveis que possibilitem o enfrentamento dos 

problemas socioambientais vivenciados (MENEZES; SIENA; RODRÍGUEZ, 2011). 

Em meio a esse contexto dicotômico de vertentes, as Unidades de Conservação no 

Brasil foram concebidas como espaços territoriais cuja função é assegurar a biodiversidade 

dos ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, garantindo às populações 

tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e estão organizadas em 

dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável (BRASIL, 2019). 

Com relação a esses grupos de Unidades Conservação, destaca-se que estão 

distribuídos por todos os biomas do país e sob a responsabilidade dos três entes federativos 

(União, Estado e Município). As Unidades de Conservação são subdivididos em 12 categorias 

(5 de Proteção Integral e 7 de Uso Sustentável) de acordo com objetivos e características 

específicas, conforme demonstrado no Quadro 3:  
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Quadro 3 - Caracterização das Unidades de Conservação do Brasil 

Grupo Objetivo  Categorias Características 

Proteção 

Integral 

Preservar a 

natureza, 

admitindo-se o 

uso indireto dos 

seus recursos 

naturais 

Estação 

Ecológica 

preservação da natureza e a realização de pesquisas 

cientificas 

Reserva 

Biológica 

preservação integral da biota e a visitação pública é 

restrita a objetivos educacionais 

Parque Nacional 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica e a visitação está sujeita as 

normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da 

unidade 

Monumento 

Natural 

Preservação de sítios naturais raros ou de grande beleza 

cênica, pode ser constituído por áreas particulares e a 

visitação está sujeita as normas e restrições estabelecidas 

no Plano de Manejo da unidade 

Refúgio de Vida 

Silvestre 

Assegura condições para a existência ou reprodução de 

espécies da flora ou fauna pode ser constituído por áreas 

particulares e a visitação está sujeita as normas e 

restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade 

Uso 

Sustentável 

Compatibilizar 

a conservação 

da natureza com 

o uso 

sustentável de 

parcela dos seus 

recursos 

naturais 

Área de Proteção 

Ambiental 

Área extensa que busca proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais 

Área de 

Relevante 

Interesse 

Ecológico 

Normalmente apresenta pequena extensão territorial e 

pouca ocupação humana, visa manter os ecossistemas 

naturais de importância regional ou local e regular o uso 

admissível dessas áreas 

Floresta Nacional 

Possui cobertura florestal predominantemente nativa, 

admite a permanência de populações tradicionais e 

assegura o uso sustentável dos recursos florestais e a 

pesquisa cientifica 

Reserva 

Extrativista 

Área de domínio público concedida às populações 

extrativistas tradicionais para proteger os meios de vida e 

à cultura por meio do uso sustentável dos recursos 

naturais; a visitação pública e a pesquisa cientifica são 

permitidas; a exploração comercial de recursos 

madeireiros só será admitida em bases sustentáveis 

Reserva de Fauna 

Área natural com populações de animais nativos, 

adequada para estudos técnico científicos; a visitação 

pública pode ser permitida 

 Reserva de 

Desenvolvimento 

Área natural que abriga populações tradicionais, cuja 

existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 
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Sustentável exploração dos recursos naturais; visa preservação da 

natureza, a melhoria dos modos e da qualidade de vida e 

exploração dos recursos naturais das populações 

tradicionais; a visitação pública e a pesquisa cientifica são 

permitidas e incentivadas 

Reserva 

Particular do 

Patrimônio 

Natural 

Área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo 

de conservar a diversidade biológica; a visitação pública e 

a pesquisa científica são condicionadas ao regulamento 

Fonte: elaborado com base na Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, (BRASIL, 2000) 

Com base nas informações sintetizadas no Quadro 3, destaca-se que as Unidades de 

Conservação de Proteção Integral objetivam-se à preservação da natureza e geralmente, são 

constituídas por áreas de domínio público, exceto as categorias: Monumento Natural e 

Refúgio de Vida Silvestre que podem ser formadas por áreas particulares. No que se refere as 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável que têm o objetivo de conciliar a conservação 

ambiental com a exploração sustentável dos recursos naturais, pontua-se que a permanência 

de populações tradicionais é admitida nas categorias: Floresta Nacional (FLONA), Reserva 

Extrativista (RESEX) e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), de modo que a 

posse e o uso das áreas das RESEXs e RDS é pautado pela celebração de contratos de 

concessão de direito real de uso (BRASIL, 2000).  

Segundo os dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC)1 o 

Brasil possui 2.446 UCs, sendo 777 áreas de Proteção Integral e 1.669 de Uso Sustentável. A 

Amazônia é o bioma que apresenta maior cobertura de UCs no país, com 28,6% de sua área 

territorial constituída por Unidades de Conservação (10,2% de Proteção Integral e 18,4% de 

Uso Sustentável).  

Outro ponto importante relacionado às Unidades de Conservação é a exigência do 

Plano de Manejo fundamentado nos objetivos gerais da UC que deve abranger a área da 

Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo 

medidas para promover sua integração na vida socioeconômica das comunidades vizinhas 

(BRASIL, 2000). Apesar da importância desse instrumento de gerenciamento, em 2019, 

apenas 430 de 2.376 Unidades de Conservação possuíam o Plano de Manejo, o que 

corresponde a 18,1% dessas UCs (SANTANA; SANTOS; BARBOSA, 2020).  

 
1 Dados atualizados em 28/01/2020. Disponível em: https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-

nacional-de-ucs/dados-consolidados.html. Acessado em: 09/04/2021. 

https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/dados-consolidados.html
https://antigo.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/dados-consolidados.html
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Nesse contexto observa-se que as Unidades de Conservação no Brasil são 

diversificadas em categorias de acordos com suas peculiaridades e distribuídas entre todos os 

biomas do país, apesar de a Amazônia ser o bioma que apresenta maior representatividade 

com aproximadamente 1.204.430 Km² de área. Destaca-se ainda, que a maioria das UCs estão 

classificadas no grupo de Unidades de Conservação de Uso Sustentável que representam uma 

abordagem socioambiental, visando a conciliação da preservação ambiental com o 

desenvolvimento socioeconômico das UCs. 

2.5.1 Reservas Extrativistas 

As Reservas Extrativistas (RESEX) são um tipo de Unidade de Uso Sustentável que 

representam a abordagem socioambiental e foram concebidas pelo governo brasileiro como 

uma estratégia para resolver os conflitos agrários conhecidos como “EMPATES”, que 

envolviam os fazendeiros que buscavam a expansão da pecuária extensiva e os seringueiros 

que combatiam o desmatamento e defendiam as atividades extrativistas como alternativa 

econômica para a região amazônica (ALLEGRETTI, 2008; MURRIETA; RUEDA, 1995). 

Nesse contexto, o governo brasileiro instituiu as primeiras quatro Reservas 

Extrativistas e por meio do Decreto n.º 98.897, de 30 de janeiro de 1990, definindo as como 

“espaços territoriais destinados à exploração autossustentável e conservação dos recursos 

naturais renováveis por população extrativista” (BRASIL, 1990). Assim, na percepção de 

Murrieta e Rueda (1995), as Reservas Extrativistas representam a materialização da 

sustentabilidade e se norteiam em dois objetivos: a) Reforma Agrária, quando reconhece o 

direito a posse da terra àquelas pessoas que lá viviam e trabalhavam há anos; b) Assegurar a 

preservação ambiental por meio de atividades extrativistas em harmonia com a floresta e 

respeito aos recursos naturais. 

Desse contexto histórico, observa-se que os movimentos sociais promovidos pelos 

seringueiros se constituem em um importante marco para a sustentabilidade e conservação da 

biodiversidade no país. Também se destaca que a atitude dos extrativistas (povos da floresta) 

de se assemelharem aos povos indígenas, não aconteceu, exclusivamente, pela necessidade de 

criação de áreas protegidas, mas também por sua relação com a natureza, pois dependiam dos 

recursos oferecidos por ela para sua sobrevivência. Após a criação do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), em 2000, e várias discussões de vertentes 

conservacionistas e socioambientais, foi assegurado o direito ao usufruto dos recursos naturais 

por meio de atividades extrativistas as comunidades tradicionais residentes nas Unidades de 
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Conservação que passaram a ser reconhecidas pelo status de “guardiões da floresta e 

prestadores de serviços ambientais preciosos”(ALLEGRETTI, 2008; CALEGARE; 

HIGUCHI; BRUNO, 2014).  

No entanto, o aumento da demanda de mercado e os avanços tecnológicos originaram 

o processo de cultivo de espécies que anteriormente eram apenas nativas (processo de 

domesticação) e até mesmo a substituição de recursos extrativos por produtos sintéticos, 

promoveram o declínio econômico do extrativismo (HOMMA, 1993). Além da decadência do 

extrativismo, emergiram outros problemas que agravaram a questão da autossuficiência 

econômica nas RESEXs, tais como: mercados limitados para produtos florestais, 

vulnerabilidade às flutuações de preços, altos custos de transação e dificuldades de auto 

governança (HALL, 2004).   

Nesse sentido, Pedrozo et al. (2011) ao analisarem os Produtos Florestais Não 

Madeiráveis (PFNMs) por meio das cadeias produtivas de açaí e castanha-do-Brasil, no 

estado de Rondônia, enfatizaram que os pequenos produtores não possuem conhecimentos e 

recursos necessários para o processamento da matéria-prima, devido a existência barreiras ao 

acesso à informação, oportunidades, crédito, além de não serem alcançados por investimentos 

em ciência, tecnologia e inovação. Todas essas limitações impostas aos pequenos produtores 

implicam na necessidade de intermediários para a comercialização dos produtos (PEDROZO 

et al., 2011). 

Na percepção de Freitas (2018) a falta de integração entre os entes federativos 

(Município, Estado e União) não possibilita a efetividade de programas de interesse 

comunitários, de tal maneira que políticas públicas destinadas ao atendimento de serviços 

sociais como: educação, saúde, saneamento básico e incentivos a sistemas de produção 

sustentáveis, não têm sido priorizadas no contexto das RESEXs da Amazônia.  

Diante destas adversidades e da insuficiência de políticas públicas, os “povos da 

floresta” como eram conhecidos, passaram a buscar alternativas econômicas mais viáveis que 

o extrativismo, como a agricultura e pecuária. No entanto, a produção agrícola nas RESEXs é 

afetada por políticas públicas ineficientes, de maneira que as comunidades tradicionais 

residentes em unidades de conservação apresentam uma renda média de 0,5 a 1,5 salários 

mínimos e, consequentemente, enfrentam o aumento da pobreza e o estímulo a agressão 

contra a natureza (FREITAS, 2018; FREITAS; RIVAS, 2014).  

No entanto, vale ressaltar que os estudos de Homma (1993), Hall (2004) e Freitas 

(2018), abordam a sustentabilidade das RESEXs sob uma ótica socioeconômica enfatizando 

os problemas produtivos e a geração de renda familiar, não contemplando as múltiplas 
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dimensões da sustentabilidade e de assuntos correlatos como é o caso da pobreza 

multidimensional.  

Nesse contexto considerando os fatores históricos, socioculturais, econômicos e 

comportamentais dos extrativistas para com lugar onde desenvolvem suas atividades 

tradicionais, pressupõe-se que a interação cotidiana dessas pessoas com a natureza seja um 

ambiente possível e favorável ao desenvolvimento sentimentos afetivos com o lugar.  

 

3 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Nesta seção, primeiramente, é discorrido sobre a caracterização da parte metodológica 

da pesquisa, de modo que são detalhados principalmente, abordagem epistemológica, 

propósito, natureza aspectos temporais da pesquisa, além de apresentar o tipo de amostragem 

e os critérios para a seleção dos participantes. 

 Posteriormente, são apresentadas as técnicas e instrumentos de coletas de dados 

secundários e primários realizados na presente pesquisa. Ademais, são expostas às 

considerações éticas que nortearam essa pesquisa são enfatizadas, bem como, as técnicas 

utilizadas para a análise dos dados qualitativos. Por fim, estima-se a realização de um retorno 

à comunidade para apresentação dos resultados após a conclusão da dissertação de mestrado.    

3.1 Caracterização da pesquisa 

Esta pesquisa em virtude do caráter subjetivo demandado pelo problema de pesquisa 

enquadra-se na perspectiva interpretativa. Destaca-se que esse paradigma é caracterizado pela 

interação sujeito-objeto, não considerando uma realidade totalmente objetiva ou subjetiva, 

mas sim aquela que resulta da compreensão do que os seres humanos criam a respeito do 

objeto (SACCOL, 2009). A escolha desta concepção encontra suporte devido ao fato das 

perspectivas interpretativas observarem o lugar como um centro de significado, dessa 

maneira, pressupondo que o apego ao lugar resulta de processos dinâmicos socialmente 

construídos entre pessoas e lugares, esse fenômeno não poderia ser totalmente compreendido 

por modelos lineares de causa e efeito (RAYMOND; KYTTÄ; STEDMAN, 2017).   

Os pressupostos filosóficos desta pesquisa foram norteados pela abordagem de 

Creswell (2014) da seguinte maneira: 1) aspecto ontológico – resultará da interação sujeito-

objeto, porém dado à subjetividade intrínseca ao problema de pesquisa, permitem-se múltiplas 

perspectivas sobre a realidade; 2) aspecto epistemológico - será construído a partir da 

interação do pesquisador/comunidade, em virtude da necessidade de evidenciar aspectos 
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subjetivos dos participantes, como comportamento e discurso; 3) aspecto axiológico – será 

pautada pelo respeito ao ser humano, de modo a não permitir discriminação ou preconceito, 

na conduta ética do pesquisador primando sempre por um comportamento cordial, obediência 

e honestidade com relação às observações e evidências encontradas e imparcialidade visando 

evitar possíveis vieses; no aspecto metodológico – será uma lógica abdutiva devido à 

possibilidade de ir além das categorias e códigos de apoio teórico fornecidos pela literatura, 

dessa forma, busca-se potencializar ainda mais as evidências encontradas no estudo de campo. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa com propósito descritivo qualificada como estudo 

de caso, porque se objetivou a analisar, de maneira detalhada, aspectos relacionais e rotineiros 

da interação das pessoas com a natureza, mais especificamente, os fatores que motivam a 

permanência dos moradores na Reserva Extrativista Rio Ouro Preto.  

Optou-se pela realização da presente pesquisa nesta Unidade de Conservação por ela 

ser uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável que possibilita o usufruto dos recursos 

naturais pelas comunidades tradicionais, fato este que favorece a criação de vínculos com a 

natureza e pode estimular a permanência de pessoas na região. Além disso, a RESEX em 

questão foi a primeira a ser implementada no estado de Rondônia e possui moradores que 

permanecem na localidade desde a sua criação.  

Nesse sentido, entendeu-se ser a estratégia mais adequada ao problema de pesquisa, 

porque em estudos de caso o pesquisador explora em profundidade um evento ou situação, de 

maneira que é possível analisar tanto o contexto quanto as relações e as percepções que 

envolvem o evento ou situação (CRESWELL, 2010; MINAYO, 2014). 

Destaca-se que Yin (2015) apresenta uma tipologia de estudos de caso classificada 

conforme a unidade de análise e o enfoque contextual que lhe é dado, a saber: 1) caso único 

(holístico ou integrado); casos de múltiplos contextos (holístico ou integrado). Nesse sentido 

está pesquisa trata-se de um estudo de caso único e holístico, pois analisa um único contexto 

(o relacionamento das pessoas com a natureza) e uma única unidade de análise (RESEX Rio 

Ouro Preto). 

Quanto ao recorte temporal, esta pesquisa está classificada no horizonte temporal do 

tipo transversal, pois analisou os aspectos relacionais da interação das pessoas com a natureza 

num período determinado (ano de 2021). 
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3.2 Técnicas e instrumentos para a coleta de dados 

Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa foi dividida em duas fases: 

primeiro, uma fase exploratória cujo objetivo foi reunir informações mais gerais acerca da 

realidade da RESEX, tais como características e rotinas das comunidades, acessibilidade, 

contexto social, econômico e ambiental.  

Os instrumentos de pesquisa utilizados nessa fase foram a coleta de dados secundários 

de produção técnica, científica e documental sobre a Reserva Extrativista Rio Ouro Preto. 

Além disso, foi realizada uma entrevista semiestruturada com um servidor do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO). Os documentos incluídos na análise 

documental são apresentados no Quadro 4. 

Quadro 4 - Documentos incluídos na análise documental 

Documento Título / Ementa Autoria 

Decreto Nº 99.166 de 13 de março de 

1990 

Cria a Reserva Extrativista Rio Ouro 

Preto 

Brasil – Secretaria do Meio 

Ambiente  

Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza 

e dá outras providências 

Brasil 

Livro 
Reserva Extrativista do Rio Ouro 

Preto: uma história de resistência 
Eva da Silva Alves 

Plano de Manejo da Unidade de 

Conservação 

Plano de Manejo 

Reserva Extrativista do Rio Ouro 

Preto/RO  

Instituto Chico Mendes de 

Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio 

Tese de Doutorado 

Conflitos entre sobrevivência familiar 

e conservação ambiental em Reservas 

Extrativistas da Amazônia 

Josimar Freitas 

Fonte: autoria própria. 

Com base nas informações obtidas, foi elaborado um roteiro de entrevista, o qual foi 

submetido a um pré-teste realizado em dois momentos: primeiro, uma entrevista presencial na 

comunidade São Francisco das Chagas, localizado no Ramal do Quintela, Porto Velho-RO, 

para ajustar a linguagem das “perguntas-chave” ao melhor entendimento dos participantes 

Esse primeiro teste foi útil principalmente para evidenciar as questões que os entrevistados 

não compreendiam, também evidenciou a necessidade da realização de um novo teste com 

participantes que vivenciam uma realidade semelhante à da RESEX. 

 O segundo momento do pré-teste foi a realização de uma entrevista, via google meet, 

com um morador da Reserva Extrativistas Lago do Cuniã. O resultado desse novo teste foi a 
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confirmação de que as perguntas estavam sendo compreendidas, dessa maneira não houve a 

necessidade de alterar novamente o roteiro de entrevista. Além disso, também serviu para 

identificar potenciais vícios e vieses que deveriam ser evitados na comunicação do 

pesquisador com o participante durante a realização da pesquisa de campo.  

A segunda fase foi a pesquisa de campo por meio da observação não participante que 

se concentrou em observar as interações, conversas e comportamentos das pessoas com 

relação ao contato que mantém com o lugar. Além disso, outro instrumento utilizado para a 

coleta de dados foi aplicação de entrevista semiestruturada aos moradores da Reserva 

Extrativista Rio Ouro Preto, que ocorreu de forma presencial e individual em comunidades da 

tanto da área de ramais quanto da área ribeirinha.  

A opção por selecionar participantes de ambas as áreas (ramal e ribeirinha) se deve ao 

fato de buscar uma abrangência capaz de demonstrar o contexto vivenciado na unidade de 

conservação, ao mesmo tempo em que essa escolha visou minimizar a ocorrência de possíveis 

vieses e similaridade de informações (homogeneidade). Nesse sentido, a pesquisa de campo 

(entrevistas e observação) foi realizada em cinco das doze (5/12) comunidades existentes na 

RESEX Rio Ouro Preto. As comunidades abrangidas na presente pesquisa foram: Divino, 

Floresta, Petrópolis, Pompeu e Três José. 

No entanto, faz-se necessário registrar algumas das dificuldades vivenciadas no que se 

refere ao acesso às comunidades ribeirinhas durante a realização da pesquisa de campo (verão 

amazônico), pois o nível do Rio Ouro Preto estava bastante baixo e com a ocorrência de 

bancos de areia que dificultaram a navegabilidade, em alguns trechos do rio a profundidade 

era de aproximadamente 15 cm, o que consequentemente fez com que a embarcação 

encalhasse por diversas vezes. Outra dificuldade relacionada ao deslocamento por via fluvial é 

a incidência de queda de árvores no leito do rio que acabam limitando o canal de navegação e 

demandam uma maior disponibilidade de tempo e habilidades para transpor esses obstáculos. 

A Figura 6 mostra alguns dos obstáculos que dificultam a navegabilidade pelo rio Ouro Preto 

no período de verão Amazônico. 
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Figura 6 – Obstáculos que dificultam a navegabilidade 

    
Fonte: dados da pesquisa. 

Nesta etapa da pesquisa (pesquisa de campo), foi fundamental o apoio da agente 

comunitária de saúde responsável por essas comunidades, de modo que contribuiu tanto no 

aspecto de apoio logístico (transporte fluvial, alimentação e estadia) quanto no primeiro 

contato com os moradores da RESEX, viso que em decorrência de seu trabalho, mantém uma 

interação constante com os moradores da reserva.  

Aos participantes foi assegurada a ciência do propósito da pesquisa e a participação 

voluntária por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), também foram 

garantidos outros critérios éticos como: confidencialidade, privacidade e tratamento equitativo 

não expondo nenhum participante a riscos de constrangimento. As entrevistas foram gravadas 

em áudio com apoio tecnológico de gravador com o intuito de garantir uma maior 

confiabilidade e praticidade para a análise dos dados. Enfatiza-se que a gravação das 

entrevistas somente ocorreu mediante autorização do participante após tomar conhecimento 

do propósito da pesquisa.    

A escolha dos participantes ocorreu por uma amostragem não probabilística 

intencional, em que os participantes foram selecionados a partir dos seguintes critérios: 1) 

servidor do ICMBio - que tivesse conhecimento e interação com os moradores da RESEX Rio 

Ouro Preto; 2) moradores da RESEX - seleção de pessoas que residem na localidade por um 

período mínimo de 10 anos. Esse critério baseou-se na evidência de que pessoas que vivem 

em um local há muitos anos, adquirem significados relacionados a todas as fases da vida, 

como crescer, casar, ter filhos e envelhecer, formando uma rica rede de significados que 

pessoas mais novas ainda não experimentaram (LEWICKA, 2011).  
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Destaca-se que a escolha por esse tipo de amostragem se deu em função das 

peculiaridades da RESEX, por exemplo: é comum no período de verão amazônico (quando 

foi realizada a coleta de dados) que muitas pessoas se ausentem de suas localidades em função 

da seca do rio. Esse fato foi verificado durante a pesquisa de campo, pois quando solicitado a 

indicação de outros possíveis entrevistados, os indicados não se encontravam na RESEX, 

dessa maneira, essa particularidade provavelmente seria um fator crítico para a utilização da 

técnica de seleção de participantes conhecida como “bola de neve”. 

Ressalta-se também que visando selecionar pessoas que realmente pudessem fornecer 

informações pertinentes sobre o fenômeno analisado na presente pesquisa. A etapa de seleção 

dos participantes contou com o auxílio da agente comunitária de saúde, que também por ser 

moradora da RESEX conhecia os moradores que mais poderiam contribuir. Nesse sentido, 

foram selecionadas 14 pessoas que residem em cinco comunidades distintas na RESEX e um 

servidor do ICMBio. O Quadro 5 demonstra o perfil dos participantes dessa pesquisa. 

 Quadro 5 - Perfil dos participantes 

Id Gênero Idade Local de residência Tempo de residência 
Duração da 

entrevista 

*QTD 

citações 

E1 M 24 

Floresta 

15 anos 20:35 28 

E2 M 63 42 anos 29:28 33 

E3 M 78 37 anos 33:20 28 

E4 M 64 mais de 30 anos 28:58 30 

E5 F 35 35 anos 25:21 29 

E6 F 51 Divino 32 anos 21:20 28 

E7 M 69 
Floresta 

mais de 30 anos 13:56 29 

E8 M 70 mais de 30 anos 29:19 37 

E9 F 48 

Pompeu 

mais de 30 anos 19:41 25 

E10 F 41 33 anos 15:12 22 

E11 M 75 mais de 30 anos 26:44 31 

E12 M 59 33 anos 14:16 24 

E13 F 55 Três José 30 anos 17:23 28 

E14 M 51 Petrópolis mais de 30 anos 27:13 35 

E15 M - ICMBio 
5 anos de lotação na 

unidade 
58:54 37 

Fonte: autoria própria. *Refere-se à quantidade de seguimentos de texto codificados em cada entrevista. 

Ressalta-se que foram selecionados: 7 (sete) participantes na comunidade Floresta; 4 

(quatro) no Pompeu; e 1 (um) na comunidade Divino, Petrópolis e Três José. Enfatiza-se 

ainda que os participantes possuem idade entre 24 e 78 e a maioria possui tempo de residência 

superior à criação da reserva.  

Além disso, faz-se necessário salientar que em decorrência das condições ruins de 

navegabilidade durante esse período, muitos moradores se deslocam até a cidade de Guajará- 

Mirim para resolver suas demandas e acabam permanecendo por mais tempo. Nesse sentido, 
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os participantes que residem nas comunidades de Petrópolis e Três José foram localizados na 

cidade, onde as entrevistas foram realizadas.  

Foram coletados dados relacionados à percepção ambiental, as interações com a 

natureza e a dependência dos recursos naturais da RESEX. O Quadro 6 fornece uma visão dos 

principais fatores e conceitos identificados na revisão de literatura e nortearam o roteiro de 

entrevista para a coleta de dados. 

Quadro 6 - Categorias e fatores a serem analisados 

Objetivos 

específicos 

Conexão 

(IVES et al. 2018) 

Estratégia/instrumento 

de coleta de dados 

Fatores a serem 

analisados 
Referências 

D
es

cr
ev

er
 a

 p
er

ce
p

çã
o

 a
m

b
ie

n
ta

l 
d

o
s 

m
o

ra
d
o

re
s 

d
a 

R
es

er
v

a 
E

x
tr

at
iv

is
ta

 

Experiencial 

Entrevista 

semiestruturada; 

observação 

Experiência sensorial e 

fatores histórico-

culturais do lugar 

(CROSS, 2015) 

Drivers para o contato 

com a natureza 

(IVES et al., 2018; LIN et 

al., 2014; SOGA; 

GASTON, 2016)  

Cognitiva 
Entrevista 

semiestruturada 

Memórias pessoais 

(MORGAN, 2010; 

SCANNELL; GIFFORD, 

2010) 

Conhecimento, 

crenças, significados 

(SCANNELL; GIFFORD, 

2010) 

Preocupação com o 

ambiente 
(SCHULTZ, 2001) 

Autoidentificação com 

o ambiente 

(PROSHANSKY; 

FABIAN; KAMINOFF, 

1983) 

Percepção ambiental 
(DEL RIO; OLIVEIRA, 

1996) 

Id
en

ti
fi

ca
r 

as
 p

ri
n

ci
p

ai
s 

in
te

ra
çõ

es
 d

o
s 

ex
tr

at
iv

is
ta

s 
co

m
 a

 n
at

u
re

za
 

Emocional 

Entrevista 

semiestruturada; 

observação 

Sentimento de 

orgulho, amor e 

felicidade com o lugar 

(DAMERIA et al., 2020; 

SCANNELL; GIFFORD, 

2010) 

Empatia e bem-estar 

com a natureza  
(BROWN et al., 2019) 

Apego as 

características físicas 

do ambiente 

(STEDMAN, 2003) 

Filosófica 

Entrevista 

semiestruturada; 

observação 

Visões de mundo (DESCOLA, 2015) 

Valores éticos e 

relacionais com a 

natureza 

(KNIPPENBERG et al., 

2018)  

Espiritualidade 

(conexão da alma com 

o ambiente) 

(CROSS, 2015; 

RAYMOND et al., 2013) 

A
n

al
is

ar
 a

 e
x

p
lo

ra
çã

o
 d

o
s 

re
cu

rs
o

s 
n

at
u

ra
is

 n
a 

co
m

u
n

id
ad

e 
ex

tr
at

iv
is

ta
 

Material 

Análise documental; 

entrevista 

semiestruturada; 

observação 

Apropriação de 

recursos  
(PICHLER et al., 2017) 

Mercantilização 
(ALDEIA; ALVES, 2019; 

CROSS, 2015) 

Modo de subsistência (KAAG, 2004) 

Fluxo de materiais (HABERL et al., 2004)  

Dependência do lugar 
(STOKOLS; 

SHUMAKER, 1981) 

Pobreza relativa 
(DENG et al., 2010; SEN, 

1983) 

Fonte: autoria própria 
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Para o procedimento de capturar dados referentes à percepção ambiental dos 

extrativistas, será utilizado como instrumento norteado, o modelo teórico proposto por 

Vicente Del Rio (1996), conforme representado na Figura 7. 

Figura 7 - Modelo teórico para percepção ambiental 

 

Fonte: Del Rio e Oliveira, 1996. 

3.3 Análise dos dados coletados 

Após a realização da coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas, 

observações de campo e registros fotográficos do lugar, foi criado um grupo em aplicativo de 

mensagens (WhatsApp) apenas com o pesquisador para que fosse possível fazer o upload dos 

arquivos referentes a área ribeirinha no momento do retorno à comunidade Pompeu. Tal 

procedimento foi realizado como medida de segurança para evitar possíveis sinistros que 

pudessem ocasionar a perda dos dados coletados nas comunidades ribeirinhas. 

Após a coleta de dados da área de ramal e retorno à cidade, todas as entrevistas foram 

transcritas e com os demais dados (notas de observação e fotos) foram armazenadas em 

arquivos de computador e uma cópia de backup em nuvem (no Google Drive) visando uma 

maior precaução contra possíveis imprevistos tecnológicos que pudessem comprometer ou 

danificar os dados coletados. De modo geral, foi utilizado como instrumento norteador para as 

etapas de análise, representação e interpretação dos dados o modelo espiral proposto por 

Creswell (2014, p.149), conforme apresentado na Figura 8.  
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Figura 8 - Espiral da análise dos dados. 

 

Fonte: Creswell, 2014, p. 149. 

A organização desses dados foi realizada por meio do armazenamento em pastas 

específicas de acordo com sua natureza e agrupados por similaridade, dessa maneira 

entendeu-se que houve um ganho de agilidade nas demais etapas da pesquisa.  

No que se refere à técnica escolhida para analisar os dados, foi utilizada a análise de 

conteúdo (análise temática), em virtude do potencial que os procedimentos esquematizados 

têm para tornar a análise dos dados mais clara e menos ambígua que outras técnicas de análise 

de dados qualitativos. Além disso, o fato de se obter categorias possibilita a comparação com 

diferentes casos (FLICK, 2009).  

Durante toda a análise foi tomado o devido cuidado e buscado atender a recomendação 

de Mozzato e Grzybovski (2011) para não ficar limitado apenas aos conteúdos superficiais 

e/ou manifestos dos dados coletados, desse modo, também fora considerado todo o contexto 

sociopolítico em que a RESEX está inserida. Nesse sentido, para que isso fosse possível, foi 

adotado como referência teórica a abordagem de Minayo (2014) que consiste em três etapas: 

1) pré-análise; 2) exploração do material; 3) tratamento e interpretação dos resultados.  

Salienta-se que a referência teórica de maior renome no Brasil para essa técnica é 

Bardin (1977), porém, essa autora concebe a análise conteúdo por meio da frequência dos 

núcleos de sentido e não por meio da sua dinâmica e organização, mostrando-se mais 

adequada as abordagens positivistas (BONILHA, 2012; CAPPELLE; MELO; GONCALVES, 

2003). Nessa conjuntura, entendeu-se que a abordagem de Minayo atua de maneira 

complementar a abordagem de Bardin (1977) e permite verificar o comportamento humano, 

tornando possível  ao pesquisador ir além do conteúdo manifesto (CAPPELLE; MELO; 
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GONCALVES, 2003; MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Por esses motivos, entendeu-se 

que era a abordagem mais apropriada para o escopo da presente pesquisa.  

Na fase da pré-análise foi realizada a leitura flutuante de todo o material coletado na 

pesquisa de campo (entrevistas e notas de observação). Além disso, no momento da 

composição do corpus analítico (formado por 15 entrevistas) foram verificadas algumas 

normas de validade qualitativa como: 1) exaustividade – foi verificado se os dados coletados 

contemplavam os aspectos abordados no roteiro de entrevista, pontua-se foi realizado a 

exclusão de uma entrevista por entender que os dados fornecidos pelo participante não 

contemplavam esse critério; 2) representatividade – foi verificado se o material coletado 

apresentava as características da população investigada; 3) homogeneidade – foi analisada a 

pertinência do material coletado para responder os objetivos dessa pesquisa. 

Ainda nessa fase pré-analítica após a constituição do corpus analítico com as 

transcrições de 15 entrevistas (14 com moradores da reserva e 1 com servidor do ICMBio) foi 

realizada a codificação temática de maneira dedutiva com base nos fatores e conceitos 

levantados no referencial teórico (Quadro 6). Contudo, devido à algumas peculiaridades 

próprias do contexto da Unidade de Conservação que emergiram nos dados, o processo de 

codificação não ficou limitado a forma dedutiva, dessa maneira, também foi utilizada a 

codificação indutiva em casos particulares, por exemplo: na categoria “Pobreza Relativa” que 

foi subdividida em dois códigos (economizar e renda ambiental); e na  categoria que emergiu 

dos dados e trata sobre as condições requeridas para viver na cidade (ter dinheiro, emprego, 

estudo e casa). 

Na fase da exploração do material foi procedida à classificação do conteúdo 

codificado (citações de texto) em núcleos de sentido semântico, visando compreender o 

significado dessas citações para a formulação das categorias. Nessa fase, foram utilizadas 

como regras de contagem tanto a frequência de determinado assunto, quanto a presença e 

ausência dele. Toda essa etapa de exploração do material buscou identificar padrões de 

similaridade, diferença, sequenciamento e causalidade de ações ou eventos. 

Por fim, o tratamento e interpretação dos resultados (terceira etapa) foi desdobrado em 

3 eixos principais: ocorrência individual por participante, citações por comunidades e entre 

áreas (ramal e ribeirinha). Nesses eixos, a análise consistiu em operações estatísticas simples, 

tais como: porcentagens e contagem de termos. Além disso, os resultados foram 

interrelacionados com o embasamento teórico e a observação de campo, de modo a 

possibilitar as interpretações. 
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Outro ponto importante a ser destacado é que os dados qualitativos foram analisados 

com o auxílio do software ATLAS.ti (versão 8). A necessidade da utilização de software para 

analisar os dados se deve ao potencial que a análise de conteúdo tem de ser bastante extensa a 

depender do delineamento da pesquisa (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011). Nesse sentido, 

escolheu-se o software ATLAS.ti (versão 8) devido à familiaridade com o programa e a 

diversidade de funcionalidades oferecidas que possibilitaram tanto agilidade no manuseio dos 

dados, quanto o  aumento da qualidade e da transparência da pesquisa, contribuindo 

diretamente para a validação e confiabilidade dos dados coletados (FLICK, 2009; 

MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011).  

Em virtude do uso do software ATLAS.ti (versão 8), algumas notações são necessárias 

para facilitar a leitura e compreensão dos resultados, principalmente nas imagens gráficas 

resultantes das análises. No Quadro 7 são apresentados as notações e seus significados. 

Quadro 7 - Notações para o software ATLAS.ti 

Notas Significado 

NOME (todas as letras maiúsculas) Categoria 

Nome (apenas a primeira letra maiúscula) Código 

Nome ou abreviação (seguido de dois pontos) Subcódigo 

D Densidade (total de links) 

G É parte de 

Gr Quantidade de citações 

Gs Quantidade de documentos  

N  É causa de 

R Está associado com 

o É um de 

Fonte: autoria própria.  

O processo de validação dos achados consistiu-se na triangulação das evidências em 

diferentes fontes. Dessa maneira, foram buscadas evidências confirmatórias em: entrevista 

com o servidor do ICMBio, notas de campo obtidas por meio da observação, fotografias 

tiradas na pesquisa de campo, literatura pertinente, documentos oficiais, blogs, noticiários, 

entre outras fontes que serviram para corroborar os resultados da pesquisa. Além disso, esta 

pesquisa buscou, sempre que possível, fazer uma descrição mais detalhada do ambiente, das 

atividades e dos comportamentos dos participantes, de modo que contribuiu para uma 

compreensão mais adequada da cultura dos participantes e do contexto em estudo 

(CRESWELL, 2014; FLICK, 2009). 
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3.4 Retorno à comunidade 

Por fim, após a conclusão da dissertação e publicação dos dados, propõe-se retornar a 

comunidade da Reserva Extrativista Rio Ouro Preto para apresentar os resultados da pesquisa, 

como uma forma de demonstrar o compromisso da ciência com a sociedade, além de outros 

atributos éticos (SEVERINO, 2015). Essa fase poderá ser operacionalizada por meio da 

realização de uma oficina ou apresentação à comunidade. Além disso, cogita-se a 

possibilidade de disponibilizar cópias (em formato eletrônico) para as instituições 

responsáveis pelo gerenciamento da RESEX Rio Ouro Preto, mais especificamente, para as 

associações de extrativistas e ICMBio. 

 

4 DESCRIÇÃO DA RESERVA EXTRATIVISTA RIO OURO PRETO 

A Reserva Extrativista Reserva Rio Ouro Preto (RESEX Rio Ouro Preto) é uma das 

primeiras Unidade de Conservação Federal criadas no Brasil e a primeira do estado de 

Rondônia, foi instituída pelo Decreto 99.166/1990, com o propósito de: assegurar trabalho 

livre para os extrativistas; evitar ocorrência de invasão na área; preservar floresta nativa, 

garantir o uso sustentável dos recursos naturais e promover acesso à educação e à saúde dos 

extrativistas (ICMBIO, 2014).     

Esta RESEX além de ser importante devido ao seu contexto histórico como uma das 

Unidades de Conservação (UC) mais antigas do país, também tem grande relevância para a 

conservação ambiental, pois está localizada no bioma Amazônico, entre as cidades de 

Guajará-Mirim e Nova Mamoré, no estado de Rondônia, com uma extensão territorial de 

aproximadamente 204.632,81 hectares. A relevância para conservação ambiental não decorre 

apenas de sua extensão territorial, mas também por sua localização geográfica que é 

considerada estratégica por fazer fronteira com outras áreas protegidas e terras indígenas 

(ICMBIO, 2014). A Figura 9 possibilita uma melhor compreensão sobre a extensão territorial 

e as áreas circundantes da Reserva extrativista Rio Ouro Preto. 
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Figura 9 - Localização da RESEX Rio Ouro Preto 

 

Fonte: dados da pesquisa, elaborado no google Earth. 

 De acordo com a Figura 9, a RESEX Rio Ouro Preto (perímetro destacado em 

vermelho) limita-se com terras indígenas (indicadores de cor laranja) e com outras unidades 

de conservação (indicadores de cor verde), assim, ao Norte a RESEX faz divisa com a Terra 

Indígena Lage e o Parque Estadual de Guajará-Mirim; ao Sul e Oeste com a Reserva 

Biológica Estadual do Rio Ouro Preto e a Reserva Extrativista Estadual do Pacaás Novos; ao 

Leste com a Terra Indígena Uru-eu-wau-wau; a noroeste com propriedades agropecuárias 

caracterizadas como zona de conflito ou área de exclusão, devido à questão de regularização 

fundiária dos limites da RESEX. A extensão territorial de todas essas áreas, de 

aproximadamente 3.936.416 hectares, transforma essa região na maior área de floresta 

contínua do estado (ICMBIO, 2014). 

A RESEX é formada por 12 comunidades constituídas por espaços territoriais 

conhecidos por “colocações ou localidades”. As comunidades, nem sempre tem casas e 

construções para uso coletivo, mas podem ser caracterizadas como agrupamentos de sítios ou 

localidades relativamente distantes uns dos outros, onde o acesso a outros locais se dá por 

meio de rios ou trilhas abertas em terra firme. As “colocações ou localidades”, são as 

unidades de produção dos extrativistas formada a partir da disposição natural das seringueiras 
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na floresta, de maneira que cada unidade de produção pode ter até cinco estradas de seringa e 

200 seringueiras de corte por estrada (ICMBIO, 2014).  

Essa configuração territorial resulta de um processo estratégico de agregação de 

colocações ou localidades ao longo do Rio Outro Preto com a finalidade de facilitar o 

atendimento de demandas por serviços sociais (ex. saúde e educação), além de possibilitar a 

descentralização de lideranças para o enfrentamento de problemas vivenciados pela 

comunidade local.  

O acesso a esta Unidade de Conservação, partindo da cidade de Guajará-mirim/RO é 

possível de duas maneiras, a depender da comunidade: via terrestre por meio de estradas não 

pavimentadas conhecidas como “ramais”; e via aquática por meio de navegação fluvial entre 

os rios Mamoré, Pacaás Novos e Rio Ouro Preto. A Figura 10 apresenta as condições dessas 

vias de acesso à RESEX. 

Figura 10 - Vias de acesso à RESEX Rio Ouro Preto 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Destaca-se que o acesso por via terrestre se dá por estradas de chão encascalhadas que 

cortam a floresta densa, conforme demonstrado na  Figura 10, faz-se necessário pontuar a 

existência de inúmeras pontes que transpõem os igarapés afluentes do rio Ouro Preto. Essas 

pontes em determinados períodos do ano, normalmente no inverno amazônico, podem ser um 

fator crítico no acesso a essas comunidades. 

Com relação ao acesso à área ribeirinha, ressalta-se que a navegação fluvial, 

normalmente, ocorre por meio de pequenas embarcações, canoas de aproximadamente 6 

metros de comprimento motorizadas com motores de popa de aproximadamente 5,5 hp de 

potência. Assim como nos ramais, o acesso à área ribeirinha da reserva também apresenta 
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algumas dificuldades, principalmente no período do verão amazônico, uma vez que o nível do 

rio fica muito baixo e tem-se a incidência de bancos de areia e queda de árvores no leito do rio 

o que consequentemente, compromete a navegabilidade e exige bastante experiência e 

habilidades dos pilotos dessas embarcações.  

Essas circunstâncias também podem ser observadas na Figura 10 que monstra uma 

árvore caída no leito do rio e a formação de bancos de areia evidenciando o baixo nível do rio. 

Em decorrência dessas dificuldades de navegabilidade durante o período de seca, os 

moradores da comunidade mais isoladas (Sepetiba e Petrópolis) levam até dez dias de 

deslocamento para chegar à cidade de Guajará-Mirim (relato do servidor do ICMBio).  

 A rota de acesso preferencial, normalmente, ocorre de forma híbrida onde as pessoas 

se deslocam por via terrestre da cidade de Guajará-Mirim até a comunidade do Pompeu 

(aproximadamente 40 KM) e depois utilizam o transporte fluvial para acesso as demais 

comunidades (ICMBIO, 2014). A distribuição das comunidades no perímetro da RESEX está 

demonstrada na Figura 11. 

Figura 11 - Mapa das comunidades ao longo do Rio Ouro Preto 

 

Fonte: Freitas, 2018, p.38. 

De modo geral, observa-se que a RESEX Rio Ouro Preto está organizada em três 

regiões com características distintas entre si, além da área proposta para exclusão. Para 
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facilitar a compreensão dessa organização espacial e suas peculiaridades, as informações e 

características mais relevantes por região foram sintetizadas e apresentadas no Quadro 8.  

Quadro 8- Configuração territorial e suas características 

Área Comunidades Características Observações 

Alto Curso do 

Rio Ouro Preto 

Três Josés São as comunidades mais 

próximas à montante do rio; 

isoladas; menos habitada; maior 

diversidade de fauna; 

predomínio de atividades 

extrativistas 

Evidências de presença de forasteiros 

(garimpeiros e caçadores) 

Bom Jesus 

Ouro Negro 

Petrópolis 

Sepetiba 

Médio e Baixo 

Curso do Rio 

Ouro Preto 

Divino Espírito 

Santo 

A grande maioria das 

colocações estão situadas à 

margem esquerda do rio; 

redução da fauna; coexistência 

de atividades extrativistas e 

agricultura familiar; limitação 

de terra firme para cultivos 

Ocorrência de caça e pesca 

clandestina; invasões e desmatamento 

para pecuária extensiva 

Floresta 

N. Sra. Dos 

Seringueiros 

Nova Colônia 

Linha Seca 

(comunidades 

dos ramais) 

Ramal dos 

Macacos 

São as comunidades com 

acesso terrestre por meio dos 

ramais; ocupação mais recente; 

área mais populosa da RESEX; 

predomínio de atividades 

agrícolas; maiores níveis de 

desmatamento 

É a região de maior vulnerabilidade da 

RESEX porque não faz fronteira com 

outras áreas protegidas; está sujeita a 

ocupação irregular, avanço do 

desmatamento e pecuária; além de 

crimes ambientais como caça e pesca 

ilegal e roubo de madeiras 

Ramal dos 

Seringueiros/nova 

esperança 

Ramal do 

Pompeu 

Área de 

exclusão 

Ramal 

Cachoeirinha 

Área de aproximadamente 

31.489 hectares ocupada por 

famílias que desenvolvem 

agricultura e pecuária; Projeto 

de lei PL N° 2354/2000; 

Processo Administrativo 

ICMBio Nº 

02001.002998/2007-87 

intensos desmatamentos que 

suprimem a vegetação primária, 

inclusive sobre áreas de preservação 

permanente ou de reserva legal; após 

aprovação no Senado Federal (PLS) nº 

206/2007, segue em trâmite nas 

comissões internas da Câmara dos 

Deputados (PL Nº10493/2018) 

Fonte: elaborado com base no Plano de Manejo da RESEX (ICMBio,2014). 

No que se refere as características ambientais dessa RESEX, destacam-se: o clima 

quente e úmido com temperatura anual média de 25ºC; os solos (várzea contendo argila, 

detritos e igapós) considerados inapropriados para os cultivos de espécies anuais ou pastagens 

extensivas; o rio Ouro Preto que tem sua nascente na Serra dos Pacaás Novos entre a Área 

Indígena Uru-Eu-Wau-Wau e o Parque Estadual de Guajará-Mirim e percorre a RESEX até 
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sua foz na margem direita do Rio Pacaás Novos; a vegetação apresenta  predominância de 

florestas tropicais úmidas, pluviais, sempre verdes, mas, também é diversificada pela 

existência de outros tipos de vegetação como formação pioneira, savana e campina de areia 

branca (ICMBIO, 2014).  

No contexto da diversidade da cobertura vegetal, as florestas além de assegurar a 

identidade de povos tradicionais da população da RESEX, também são essenciais para a 

geração de renda por meio de Produtos Florestais Madeiráveis (PFM) e Produtos Florestais 

Não Madeiráveis (PFNM). Conforme o levantamento florestal realizado pelo órgão gestor 

desta Unidade de Conservação (UC), Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), os principais Produtos Florestais Madeiráveis existentes são: Breu, 

Castanheira, Cumarú, Tauari, Angelin, Cedro, Maracatiara, entre outras madeiras que por sua 

qualidade e resistência têm grande valor econômico sendo utilizadas principalmente na 

construção civil ou fabricação de móveis (ICMBIO, 2014).  

No que se refere aos Produtos Florestais Não Madeiráveis (PFNMs), observa-se ampla 

diversidade e subutilização desses produtos, pois são comercializados apenas castanha-do-

Brasil, açaí e seringa, enquanto outros produtos potenciais não são comercializados como: 

babaçú, Tucumã, Buriti e Murumuru (MEDEIROS, 2018). De acordo com Pedrozo et al. 

(2011) as cadeias produtivas de PFNMs em unidades de conservação são limitadas porque os 

produtores não possuem conhecimentos e recursos necessários para o beneficiamento da 

matéria-prima.  

Como alternativa para superar essas limitações e assegurar a geração de renda por 

meio dos PFNMs, os extrativistas acabam dependendo de intermediários e atravessadores que 

por terem acesso a potenciais compradores e investimentos, intermediam a comercialização 

desses produtos (PEDROZO et al., 2011). No entanto, esse tipo de transação implica em 

pagamentos abaixo dos preços praticados no mercado, dessa forma, contribuindo para uma 

possível insustentabilidade econômica para os extrativistas (MEDEIROS, 2018). 

Outros pontos importantes que devem ser considerados na caracterização da RESEX 

Rio Ouro preto são: a acessibilidade a serviços básicos, principalmente o acesso à educação e 

saúde; e as exigências para a concessão de uso dos recursos naturais pelos moradores desta 

unidade de conservação.  

Assim como as limitações para geração de renda, os moradores da RESEX são 

afetados pela insuficiência de serviços básicos disponibilizados pelo estado. Freitas (2018) 

evidenciou que a ineficiência na prestação de serviços relacionados à educação e saúde são 

considerados os maiores problemas que afetam a qualidade de vida dos residentes nas três 
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maiores RESEXs da Amazônia brasileira: Alto Juruá (AC), Rio Ouro Preto (RO) e Rio Cajari 

(AP).  

Apesar de o acesso à educação ser um objetivo estratégico previsto no Plano de 

Manejo da unidade e ter como meta: assegurar o funcionamento de oito escolas para atender o 

ensino fundamental I e duas para o ensino fundamental II (ICMBio, 2014). Observa-se que 

desde a publicação do Plano de Manejo, em 2014, há apenas duas escolas em funcionamento 

para atender as demandas educacionais dos filhos dos moradores da RESEX. Essas escolas 

trabalham de maneira multisseriada (do 1º ao 5º ano) e estão localizadas nas comunidades 

Floresta (Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental Ecologista Francisco Mendes) e 

Ramal dos seringueiros (Escola Municipal Rural de Ensino Fundamental 10 de Abril) 

(ALVES, 2021). 

A existência de poucas escolas e as condições precárias para o desenvolvimento do 

ensino, indicam que as políticas relacionadas à educação  nesta unidade de conservação estão 

muito aquém do desejado, fato este que leva aproximadamente 48% das crianças em idade 

escolar a frequentarem escolas fora do perímetro da RESEX e consequentemente, a falta de 

acesso à educação torna-se um dos principais fatores para a migração dos extrativistas 

(ALVES, 2021; MEDEIROS, 2018).  

Com relação à saúde pública nesta RESEX, a situação também é precária, pois embora 

existam alguns postos de saúde construídos, os serviços de assistência médica se resumem aos 

trabalhos executados por agentes comunitários de saúde que percorrem o Rio Ouro Preto, 

realizando exames de malária, além de distribuir e ministrar medicamentos aos moradores 

doentes (ICMBIO, 2014). Segundo Freitas (2018), a inexistência de médicos, enfermeiros e 

medicamentos ameaça a saúde dos moradores na RESEX, de tal maneira que a assistência à 

saúde nesta unidade de conservação fica sob a responsabilidade dos agentes comunitários de 

saúde que por vezes apenas distribuem o hipoclorito de sódio para o tratamento da água a ser 

consumida pelos moradores.   

A insuficiência de políticas públicas que possibilitem um melhor atendimento das 

necessidades básicas, principalmente saúde e educação, tem sido apontada como a principal 

causa para a migração de extrativistas para a área urbana da cidade de Guajará-Mirim, ou para 

ocorrência de dupla moradia, de maneira que as famílias passam a residir tanto na área urbana 

do município quanto na comunidade extrativista em determinados períodos (ALVES, 2021; 

FREITAS, 2018; MEDEIROS, 2018).  

Embora o fenômeno da dupla moradia, em dias atuais, seja motivado pela 

acessibilidade à educação e saúde, destaca-se que também possui uma motivação histórico-
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cultural de experiências vivenciadas no período dos seringais, onde os seringueiros durante o 

“inverno amazônico” escoavam sua produção e permaneciam na cidade durante esse período 

(ICMBio, 2014). A dupla moradia é um fenômeno necessário para que os extrativistas 

assegurem o perfil de beneficiário da RESEX, contudo, pode alterar suas práticas 

socioculturais e em situações mais extremas promover a ruptura familiar, pois, normalmente, 

o marido permanece na RESEX  desenvolvendo o extrativismo e garantindo o sustento da 

família, enquanto a esposa e os filhos vão para a cidade em busca de melhores condições de 

vida (ALVES, 2021).  

A condição de beneficiário da RESEX é assegurada para famílias que conciliam as 

atividades de agricultura e extrativismo na UC e torna-se um instrumento de grande 

relevância para os moradores, visto que garante o direito de usufruir dos recursos naturais da 

Reserva. Além disso, possibilita a obtenção de alguns benefícios sociais como: auxílio do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), auxílio-maternidade, financiamento do 

PRONAF, aposentadoria rural, entre outros. Em 2010, o ICMBio por meio Contratos de 

Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU) fez a cessão da área da RESEX Rio Ouro Preto 

para as associações: Associação dos Seringueiros e Agroextrativistas do Baixo Rio Ouro 

Preto (ASAEX); e Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto 

(ASROP) (ICMBIO, 2014).  

Com relação população residente nesta RESEX, não foi possível identificar 

precisamente a quantidade de habitantes devido a população ser constituída por pessoas que 

apresentam perfil de beneficiário e de não beneficiário, dessa forma, a literatura analisada é 

ambígua com relação à quantidade de moradores nesta unidade de conservação. Por exemplo, 

o Plano de Manejo relata que em 2011 foram cadastradas como beneficiários 339 em 119 

famílias, enquanto Freitas (2018) relatou a existência de 699 moradores na RESEX, utilizando 

como base o Censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Censo/2010 e Medeiros (2018) relata a existência de 97 famílias dispostas entre as 

comunidades. No intuito de verificar informações mais recentes e fidedignas, foi realizado 

uma consulta no Sistema de Informações das Famílias em Unidades de Conservação Federais 

(SisFamílias), em 04/04/2021 e verificado que as informações referentes ao total de 

beneficiários na UC e informações relacionadas a educação (Nº de crianças em idade escolar 

fora da escola e escolaridade dos beneficiários) ainda não foram inseridas no sistema.     

A escolha dessa RESEX deve-se, primeiramente, por se tratar de uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável que possibilita o usufruto dos recursos naturais pelas 

comunidades tradicionais, fato este que pode favorecer o estabelecimento de vínculos com a 
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natureza e consequentemente, estimular a permanência de pessoas na região. A Reserva 

Extrativista Rio Ouro Preto também apresenta grande importância histórico-cultural, pois a 

atividade extrativista na região acontece desde o final do século XIX (período do primeiro 

ciclo da borracha), onde já havia trabalhadores desenvolvendo a extração de látex da 

seringueira, fato este que levou a região a ser transformada em seringal, anteriormente a 

criação da RESEX (ALVES, 2021). Esse contexto histórico-cultural é permeado por diversos 

significados que também podem ser fatores favoráveis ao vínculo afetivo dos extrativistas 

com o local. 

Outro ponto relevante para a escolha dessa UC deve-se ao fato de acessibilidade dessa 

RESEX para a realização de pesquisas acadêmicas, principalmente, ao nível de Pós-graduação 

Strictu Sensu (Mestrado ou Doutorado), pois mediante uma busca exploratória realizada em 

05/04/2021, no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES, página da Web, disponível em: 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/ ), utilizando-se a seguinte estratégia de 

busca: "Reserva Extrativista Rio Ouro Preto" "RESEX Rio Ouro Preto". Foram identificadas 

6 Dissertações de Mestrado e 2 Teses de Doutorado que abrangiam distintas áreas de 

conhecimento, tais como:  Administração; Administração Pública; Ecologia; Interdisciplinar e 

Linguística. Esses resultados indicam que além da RESEX possuir uma complexidade de 

fatores que demandam análises científicas, também evidenciam um ambiente favorável para a 

realização de pesquisas.  

 

5 RESULTADOS DA PESQUISA 

Tomando como base os principais fatores elencados no Quadro 6 verificou-se a 

ocorrência das cinco categorias de conexão com a natureza apontados por Ives (2018): 

experiencial, material, cognitiva, emocional e filosófica. Além dessas, mais duas categorias 

foram verificadas no contexto da Unidade de Conservação, RESEX Rio Ouro Preto.  

A primeira é a Pobreza Relativa que embora o tema tenha sido abordado no referencial 

teórico e mencionado no Quadro 6,  precisou ser alterado a realidade da RESEX, dessa 

maneira, foi composta por dois códigos: “Economizar” que se refere ao potencial que os 

moradores dispõem de economizar pelo fato de estarem morando em Unidade de 

Conservação;  e “Renda Ambiental” que se relaciona as possibilidades de geração de renda 

por meio dos recursos naturais que ajudam a complementar a renda.    

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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A segunda categoria “Condições requeridas para viver na cidade” emergiu totalmente 

a partir dos dados coletados, de maneira que foram identificadas quatro condições essenciais 

para viver na cidade de acordo com a percepção dos moradores da RESEX: ter dinheiro, 

emprego, estudo e casa. 

Os resultados referentes a essas categorias foram analisados por meio de três eixos 

principais: ocorrência individual por participante, citações por comunidades e entre áreas 

(ramal e ribeirinha). Além disso, é apresentada uma proposta de framework analítico que 

sintetiza as principais conexões das pessoas com a natureza e seus possíveis fatores de análise 

para relações socioecológicas em contextos de Unidades de Conservação, no âmbito nacional, 

e áreas protegidas em âmbito internacional.    

A seguir essas sete categorias estão detalhadas separadamente para possibilitar um 

melhor entendimento de como elas se manifestaram no contexto da Reserva Extrativista aqui 

estudada. 

5.1 Visão geral dos resultados 

Após o processo de codificação temática, foram identificados 388 segmentos de texto 

-citações- que foram categorizadas nas cinco categorias demonstrada por Ives (2018) a saber: 

Cognitiva (64), Emocional (66), Experiencial (42), Filosófica (94) e Material (62). Além 

dessas, duas categorias emergiram na pesquisa, uma inserida pelo pesquisador e outra 

originada da coleta de dados empírica: Pobreza relativa (39) e Condições requeridas para 

viver na cidade (21). No Quadro 9 é apresentada a distribuição de frequências absolutas de 

cada categoria por entrevistado.  

Quadro 9 - Distribuição das citações das categorias entre os participantes 

ID 
Cognitiva 

Gr=64 

Emocional 

Gr=66 

Condições 

requeridas 

para morar 

na cidade 

Gr=21 

Experiencial 

Gr=42 

Filosófica 

Gr=94 

Material 

Gr=62 

Pobreza 

Relativa 

Gr=39 

Totais 

E1 3 6 0 4 4 8 1 26 

E2 5 4 3 3 5 6 4 30 

E3 5 5 0 4 10 2 1 27 

E4 5 4 2 2 8 2 3 26 

E5 2 3 2 4 7 6 3 27 

E6 4 6 1 3 5 1 5 25 

E7 10 4 0 2 4 5 2 27 

E8 9 6 2 2 6 6 4 35 

E9 4 2 3 2 8 3 1 23 

E10 1 3 1 2 7 3 2 19 
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E11 4 6 4 4 6 2 3 29 

E12 5 3 1 3 3 5 1 21 

E13 2 5 1 5 6 4 2 25 

E14 3 5 1 2 11 7 3 32 

E15 2 4 0 0 4 2 4 16 

Totais 64 66 21 42 94 62 39 388 

Fonte: autoria própria. 

Destaca-se que os participantes apresentados no Quadro 9 representam a totalidade do 

Corpus analítico dessa pesquisa, o qual é composto por: de 14 (quatorze) entrevistas 

realizadas com moradores da RESEX e 01 (uma) com o servidor do ICMBio. Ressalta-se 

ainda que as categorias que apresentaram maior representatividade com relação à quantidade 

de citações de texto foram: Filosófica (94), Emocional (66) e Cognitiva (64). 

Com relação à participação dos moradores da RESEX, enfatiza-se que apenas a 

categoria “condições requeridas para viver na cidade” não possuiu a totalidade (11/14). No 

entanto, considerando-se que a RESEX Rio Ouro Preto é composta tanto por comunidades em 

área de ramal quanto ribeirinhas, foi realizada uma análise comparativa entre essas áreas. Na 

Figura 12 é apresentado os percentuais obtidos nessa análise por área. 

Figura 12 - Análise comparativa entre as áreas da RESEX Rio Ouro Preto 

 

Fonte: autoria própria. Dados normalizados. 

Destaca-se que para essa análise foi utilizada a função normalizar do software 

ATLAS.ti que distribui pontuações proporcionais entre grupos. Com base na Figura 12  

observa-se que a área ribeirinha se destacou em quatro das sete (4/7) categorias identificadas 

na presente pesquisa: cognitiva e emocional (52,97%); pobreza relativa (56,79%) e material 

(54,29%). Esses resultados sugerem que as pessoas residentes nas comunidades ribeirinhas, 

são pessoas que tendem a construir significados com o lugar, favorecendo a formação de 
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vínculos emocionais com o local, ao mesmo tempo em que também desenvolvem uma 

conexão material com a natureza e consequentemente percebem mais a relatividade da 

pobreza. 

Além disso, faz-se necessário destacar que a categoria “condições requeridas para 

viver na cidade” se apresenta como a menos equilibrada em relação às demais. Esse resultado 

sugere que as pessoas residentes nas comunidades de ramais apresentam uma maior 

percepção quanto às condições necessárias para viver em ambiente urbano. Essa evidência 

pode estar relacionada ao fato dessas comunidades da área de ramal estarem mais próximas à 

cidade, consequentemente, as pessoas residentes nessa área, tendem a apresentar maior 

interação com a cidade, e possivelmente, já experimentaram viver na cidade em algum 

momento.  

A seguir essas categorias serão detalhadas de maneira individual, contudo, faz-se 

necessário destacar que elas se interrelacionam entre si de acordo com o propósito que se é 

analisado. 

5.2 Condições requeridas para viver na cidade 

 Inicialmente, é importante destacar que esse assunto emergiu naturalmente nas 

entrevistas com os moradores da RESEX. De uma amostragem de quatorze participantes, 

onze (79%) apontaram alguma das condições que eles entendem ser imprescindíveis para 

poderem viver na cidade: ter estudo, dinheiro, emprego e casa.  A Figura 13 apresenta a 

estrutura dessa categoria denominada condições requeridas para viver na cidade. 

Figura 13 – Estrutura da categoria condições requeridas para viver na cidade  

 

Fonte: autoria própria. 
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Destaca-se que essa categoria foi formada por 21 citações de textos oriundas das 

entrevistas com os moradores da reserva. Observa-se também que essas citações foram 

distribuídas nas quatro condições por eles relatadas: ter dinheiro (9); ter estudo (8); ter 

emprego (2); e ter casa (2). No Quadro 10 é apresentado a ocorrência dessas condições por 

participante (morador da reserva). 

Quadro 10 – Condições requeridas para morar na cidade pelos moradores da reserva 

Condições requeridas  
QTD 

participantes 

 

% 

Participantes por área QTD 

citações Ramal (4) % Ribeirinha (10) % 

Dinheiro 5 36 3 75 2 20 9 

Estudo  7 50 2 50 5 50 8 

Emprego 1 7 0 0 1 10 2 

Casa  2 14 2 50 0 0 2 

Fonte: autoria própria. Nota: o número entre parênteses indica a quantidade de participantes. 

Observa-se a ocorrência de um comportamento distinto entre as áreas da reserva 

(ramal e ribeirinha), de maneira que a área de ramal compreende que a maior exigência para 

se viver na cidade é que a pessoa tenha dinheiro (75%). Esse resultado pode estar relacionado 

ao fato de a natureza da reserva oferecer aos seus moradores, diversos recursos naturais que 

os fazem economizar (assunto que será abordado mais adiante).  

Por outro lado, os moradores da área ribeirinha percebem que a maior necessidade 

para se viver na cidade é ter estudo (50%), constituindo-se possivelmente em uma condição 

necessária para conseguir emprego. Além disso, esse resultado sugere que as pessoas 

residentes nas comunidades ribeirinhas tendem a apresentar menor grau de escolaridade e 

consequentemente atribuem maior importância a necessidade de ter estudo para poderem 

morar na cidade. 

Com relação aos outros três participantes que não mencionaram nenhuma das quatro 

condições acima apresentadas, destaca-se que foi verificada a existência de uma característica 

comum entre dois deles, pois foram os únicos entrevistados que não incorreram no fenômeno 

da dupla moradia, tampouco, possuem casas na cidade. Essa evidência demonstra que esses 

dois moradores não apresentam nenhum interesse em viver na cidade, ao mesmo tempo em 

que torna perceptível a manifestação de vínculos afetivos com o lugar: "[...] se você disser 

quer uma casa na cidade, eu não quero, porque eu quero aqui e só saio daqui quando Deus me 

levar" (E3). 

Além disso, acredita-se que o motivo do terceiro participante não ter mencionado nada 

sobre esse assunto está associado ao grau de timidez do participante durante a realização da 
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entrevista, fato este que pode ter comprometido o fornecimento de informações 

complementares.  

As necessidades apontadas pelos moradores, foram classificadas por similaridade das 

citações e foram analisadas por comunidades. Na Figura 14,  esse processo de classificação é 

apresentado de forma organizada.  

Figura 14 – Condições requeridas para viver na cidade por comunidade 

 

Fonte: autoria própria. 

Com base na Figura 14 observa-se que há representatividade desse assunto (condições 

necessárias para viver na cidade) em todas as comunidades contempladas nesta pesquisa. 

Verifica-se também que a única condição apontada em todas as comunidades se refere a 

necessidade de "ter estudo", seguida sucessivamente pela necessidade de "ter dinheiro" que 

foi pontuada em duas comunidades (Floresta e Pompeu). Esses resultados tornam evidente a 

existência de dois fenômenos: o baixo grau de escolaridade dos moradores da reserva; e que 

viver na cidade tem um custo econômico-financeiro maior, consequentemente, torna seus 

moradores mais dependentes de renda contínua.  

No que se refere ao baixo grau de escolaridade dos moradores da reserva, observou-se 

que no caso das pessoas mais idosas, que migraram para a região no período dos seringais, 

decorre da falta de oportunidade para estudarem porque todo o esforço era dedicado à 

produção da borracha, independentemente da idade das pessoas. "Na época [seringal] nós 

trabalhávamos sem ter consentimento de estudo. Era pai, filhos e netos tudo na mata, a 

dedicação era só cortar seringa e a gente perdia muito por não estudar" (E8). 

Ressalta-se que após a criação da RESEX, escolas multisseriadas foram instituídas 

para ministrarem aulas até o quinto ano do ensino fundamental, porém, essas escolas 



85 

 

funcionavam em condições de precariedade (ICMBIO, 2014), e não é sabido se a iniciativa de 

alfabetização de adultos foi realmente efetivada na RESEX.  

Apesar desse esforço para ofertar educação escolar às crianças e adultos residentes na 

reserva, a educação escolar é apontada por diversos estudos como o principal motivo da saída 

temporária de moradores da unidade de conservação (ALVES, 2021; ICMBIO, 2014; 

MEDEIROS, 2018). Conforme o Plano de manejo, em 2007, aproximadamente 18% da 

população estava classificada como pessoas analfabetas (ICMBIO, 2014). Essa deficiência de 

escolaridade também foi observada durante a coleta de dados, por meio da dificuldade que os 

participantes apresentaram para assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e um dos entrevistados não realizou a assinatura porque se autodeclarou analfabeto.  

Nesse contexto, observou-se que a necessidade de estudo está diretamente associada a 

necessidade de ter emprego, visto que a cidade exige cada vez mais pessoas com maior nível 

de qualificação. Nesse cenário, àquelas pessoas que não tiveram acesso à educação, quando 

precisam viver na cidade, enfrentam muitas dificuldades, conforme relatado por um morador 

da RESEX que precisou morar na cidade, por um período para oportunizar educação aos 

filhos: "achei difícil morar na cidade porque eu não tenho estudo e só arrumei trabalho e 

nunca pude arrumar um emprego: carreguei pedra, carreguei pau em serraria e fiz muito 

serviço bruto, capina de quintal, vender picolé,  vender pão era esse meu serviço e não 

deixava meus filhos passar fome. Trabalhava diuturnamente, minha esposa trabalhava de 

doméstica para nós podermos sustentar nossa família para o nosso filho estudar" (E4). 

Conforme enfatizado na narrativa do participante, a falta de escolaridade impacta diretamente 

nas condições de sobrevivência e no modo de vida das pessoas que migram para a cidade.  

Ainda com relação à oferta de educação escolar na reserva, faz-se necessário destacar 

algumas iniciativas que estão ocorrendo atualmente em virtude da mobilização de famílias 

entre as comunidades, principalmente para a comunidade do Pompeu, onde já está disponível 

o acesso à energia elétrica e internet. Nessa conjuntura, a escola da comunidade Floresta 

(Escola Ecologista Francisco Mendes) está sendo removida para ser instalada na comunidade 

Pompeu com a finalidade de possibilitar melhores condições para alunos e professores. Outra 

iniciativa relatada é que: "o conselho gestor da reserva [ICMBio e Associações] deliberou que 

as escolas na reserva passarão a ter uma área de 2 hectares, que será concessionada à 

prefeitura para ser possível oferecer melhores condições infra estruturais e a manutenção de 

professores na unidade por meio da construção de moradias para eles" (E15).  

A segunda necessidade de maior relevância apontada pelos entrevistados é a 

necessidade de "ter dinheiro", que está relacionada ao fato de que morar na cidade, 
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provavelmente, implicará em maiores gastos. "Na cidade a gente paga água, luz e isso já 

rouba um pouquinho do salário, se a gente faz um rancho lá, não tem o dinheiro para comprar 

mistura [complemento da alimentação]" (E8). Com base nesse relato, pode-se observar que 

entrevistado faz uma análise sobre sua condição financeira para permanecer na área urbana.  

Além disso, essa evidência também sugere uma provável mudança comportamental 

por parte dos extrativistas, porque estarão mais dependentes de renda. Segundo relatos de 

outros entrevistados, há muita diferença entre viver na reserva e viver na cidade: "a gente tem 

medo de ir porque na cidade tudo é diferente, tudo é pago, tudo é comprado e tudo é caro" 

(E11); "lá se você não tiver dinheiro você não come" (E9). Por esses argumentos, os 

entrevistados compreendem não possuírem as condições essenciais (estudo, dinheiro, 

emprego e casa) para morarem na cidade, fato esse que afeta à decisão de permanecer na 

reserva. 

5.3 Pobreza relativa na reserva    

Ampliando a análise da dependência de renda dos moradores da RESEX, percebe-se a 

existência do conceito de pobreza relativa (código utilizado na análise), pois os participantes 

desta pesquisa percebem que o fato de residirem em uma Reserva Extrativista, supostamente, 

torna os menos pobres. A ocorrência desse conceito foi observada por meio de dois 

subcódigos que retratam situações específicas que influenciam na percepção da pobreza: 

possibilidades de economizar (18) e renda ambiental (20). A Figura 15 mostra a estrutura 

utilizada nessa categoria e que possibilitou a verificação desse fenômeno social na RESEX. 

Figura 15 – Estrutura da categoria Pobreza relativa na RESEX 

 

Fonte: autoria própria. 
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 A Figura 15 mostra que o conceito de pobreza relativa na RESEX possui 39 citações 

de texto e está diretamente associado a outro código que será abordado na conexão material 

(Apropriação de recursos naturais). Além disso, expõe que esse conceito foi analisado por 

meio de dois subcódigos (PR: Economizar e PR: Renda ambiental). O primeiro se refere ao 

que os moradores da reserva conseguem economizar por estarem vivendo nela, já o segundo 

(renda ambiental) está relacionado a renda gerada pela comercialização dos produtos 

ambientais, principalmente a borracha e a castanha. O Quadro 11 apresenta esses fatores que 

podem alterar a percepção da pobreza entre os moradores da reserva. 

Quadro 11 - Fatores que alteram a percepção da pobreza nos moradores da reserva  

Fatores que alteram a pobreza  
QTD 

participantes 

 

% 

Participantes por área QTD 

citações Ramal (4) % Ribeirinha (10) % 

Renda ambiental 9 64 2 50 7 70 18 

Economizar  12 86 3 75 9 90 17 

Fonte: autoria própria.  

Verifica-se que os moradores dessa Unidade de Conservação percebem, 

principalmente, que o ambiente da reserva lhes possibilita economizar recursos financeiros. 

Nesse sentido, destacou-se a área ribeirinha que apresentou maior índice dessa percepção 

(90%), indicando que esse resultado pode estar associado ao fato de as pessoas residentes 

nessas comunidades serem mais dependentes da exploração dos recursos naturais. No Quadro 

12 é apresentada a distribuição das citações relacionadas a esses fatores por comunidades. 

Quadro 12 - Fatores que alteram a percepção da pobreza na reserva por comunidades 

Fatores que alteram a pobreza  
Divino 

(1) 

Floresta 

(7) 

Petrópolis 

(1) 

Pompeu 

(4) 

Três José 

(1) 
Totais  

Renda ambiental 3 9 2 3 1 18 

Economizar 2 9 1 4 1 17 

Totais 5 18 3 7 5 35 

Fonte: autoria própria. Nota: o número acima do nome das comunidades indica a quantidade de participantes. 

Destaca-se que a categoria pobreza relativa é composta por 39 citações de texto, 

contudo, nos quadros acima são apresentadas as citações que correspondem as entrevistas 

com os moradores da Unidade de Conservação. Dessa forma existem quatro citações que 

foram relatadas pelo servidor do ICMBio.  Também é necessário salientar que as ocorrências 

mostradas são as frequências absolutas de citações relatadas em cada comunidade, e o número 

abaixo do nome das comunidades corresponde a quantidade de participantes em cada uma. 

Dessa maneira, considerando o quantitativo desproporcional entre as comunidades não se 

pode argumentar que a comunidade Floresta é a que apresenta maior percepção desses fatores 

que influenciam na pobreza relativa. 
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5.3.1 Possibilidades de economizar 

Inicialmente, o fato de estarem vivendo em uma unidade de conservação, no caso a 

RESEX, os moradores desfrutam de muitas possibilidades e recursos naturais "tudo de graça" 

(E14), que consequentemente, evitam a necessidade de estarem comprando certos itens para 

sua sobrevivência. Dentre as possibilidades, destaca-se o uso do solo (até 2 hectares) para 

agricultura familiar, de modo que é permitido o cultivo de: mandioca, feijão, milho, cana-de-

açúcar, banana, entre outros produtos para consumo.  

A disponibilidade de muitos recursos naturais é outro fator que contribui bastante para 

que os moradores da RESEX consigam economizar: "Aqui ninguém compra peixe, não 

comprar carne, não paga água." (E5). Em alguns casos, os participantes até comparam os 

gastos que teriam com alguns itens específicos se morassem na cidade, como alimentação e 

medicamentos: "[...] na cidade agora, se você comprar R$ 50,00 de carne, só dá para você 

comer uma vez. Aqui [na reserva] você não precisa se preocupar com a mistura [complemento 

da alimentação], você pega um peixe, você mata uma caça porque aqui tem muita fartura" 

(E6); "E outra parte importante é que tem muita árvore medicinal que a gente já conhece que 

serve para remédio, não precisa comprar, a gente faz aqui mesmo a garrafada [remédio 

natural] toma e fica bom" (E8; E10).  

Esses relatos demonstram algumas das vantagens que a natureza da reserva oferece 

aos seus moradores. Um ponto interessante mencionado no relato do participante E6 é a 

ênfase que ele deu quanto ao período temporal "na cidade agora", sugerindo que o 

entrevistado percebe a elevação dos preços na cidade e consequentemente a perca do poder de 

compra das pessoas. Nesse sentido, essa evidência quando associada ao fato de que eles 

precisam comprar apenas itens básicos (sal, açúcar, óleo e alguns medicamentos), e a 

possibilidade de "economizar aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) por mês" (E1), indica 

que as pessoas residentes na RESEX, possivelmente, são menos afetadas pela dinâmica 

inflacionária do país e questões macroeconômicas. 

Nesse sentido, essas evidências convergem e reforçam o apontamento de Kaag (2004) 

de que as ações realizadas pelas pessoas para sua subsistência, lidam com a pobreza “de baixo 

para cima”. E considerando-se o caso específico da RESEX Rio Ouro Preto, que dispõe de 

muitos recursos naturais, tem-se uma diversidade de ações que podem ser desenvolvidas por 

seus moradores para minimizar a condição da pobreza. 
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5.3.2 Renda ambiental 

Outro fator observado que influencia na percepção da pobreza no contexto da RESEX 

está relacionada às alternativas de geração de "renda ambiental" que ocorrem por meio da 

venda de produtos ambientais. Enquanto a agricultura familiar evita que os moradores 

precisem comprar todos os itens na cidade, algumas atividades como: o extrativismo, o 

ecoturismo e a produção de farinha, favorecem a geração de renda.  

Dentre essas atividades, destacaram-se: a extração de castanha, borracha e a produção 

de farinha para venda. Com relação à extração da castanha e borracha, os participantes 

afirmaram que esses produtos apesar de estarem com um bom preço de mercado, não são 

totalmente suficientes para assegurar a sobrevivência deles, pois são produtos sazonais e 

ocorrerem em determinados períodos do ano. "A Castanha no inverno e agora [quando a 

entrevista foi realizada] é a seringa, aí depois o cara tem roça todo o ano" (E2). Na prática, 

esses dois produtos ocupam a força de trabalho dos extrativistas por um período aproximado 

de 6 meses, conforme detalhado por outro entrevistado: "A borracha é só 4 meses (junho, 

julho, agosto e meados de setembro) e a castanha só é 2 meses (dezembro e janeiro)" (E7). 

No tocante ao preço de mercado desses produtos, verificou-se que o acordo firmado 

com a instituição Pacto das águas tem melhorado tanto o processo de comercialização quanto 

a valorização desses produtos, após um período de decadência da borracha e da presença de 

muitos atravessadores [oportunistas que intermedeiam a comercialização] na cadeia produtiva 

da castanha.  

Em virtude da valorização desses produtos, um dos moradores da reserva enfatizou 

que a produção de borracha está trazendo mais retorno financeiro que o funcionalismo público 

municipal: "qual é o funcionário que tira uma diária de R$ 120,00 em Guajará-Mirim? Eu fiz 

uma diária de R$ 120,00 (cento e vinte reais) mais ou menos até o meio-dia, daí quando 

cheguei fui ajudar a torrar a farinha" [relato do esposo da entrevistada E5]. Outros 

entrevistados também reforçaram sobre a viabilidade financeira da borracha e declararam o 

resultado da primeira pesagem: "eu vim para primeira pesagem trouxe aí 312 kg, isso me deu 

retorno financeiro de R$ 3.000,00 (três mil) e pouco, então está valendo a pena" (E14); "eu fiz 

aproximadamente R$ 4.500,00" (E2). 

A castanha que é apontada pelos entrevistados como o produto de maior procura e tem 

possibilitado bons rendimentos devido a crescente valorização no mercado: "a castanha 

também faço meus três ou quatro mil, mas o cara tem que se virar senão ele não consegue 

esse dinheiro" (E2). Os entrevistados ainda afirmaram que paralelamente à extração desses 
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produtos, também fazem farinha para complementar a renda, principalmente nos períodos de 

entressafra da castanha e da borracha. "[...] além disso [castanha e a borracha], também tem a 

farinha que como não estou trabalhando agora, faço um pouco para pagar o carro e fazer 

algum rancho, comprar gasolina (E2).  

Faz-se necessário destacar que a atividade de fazer farinha parece ser uma prática 

constante entre os moradores da RESEX, esse fato foi observado durante a pesquisa de campo 

por no mínimo em 3 ocasiões em que ao chegar as residências dos participantes, eles estavam 

realizando alguma etapa do processo de produção de farinha (deixar a mandioca de molho na 

água, prensar a massa, peneirar e torrar). 

Nesse contexto, observa-se que tanto as possibilidades de economizar quanto as de 

gerar renda, influenciam diretamente na compreensão da pobreza na reserva. Essas 

possibilidades também evidenciam o carácter relativo desse fenômeno social (pobreza), 

sugerindo que, normalmente, não é analisado em sua plenitude por não considerar as 

peculiaridades locais. Essa evidência também foi percebida pelo servidor do ICMBio que 

relatou: "tem muitas coisas que não é computado, por exemplo: o peixe que o cara come, eu 

aqui na cidade vou pagar 15 ou 16 reais e o cara lá, ele pega o peixe. Esse peixe que ele pesca 

lá, tem que ser computado, a farinha e o açaí que ele come lá também tem que ser computado, 

mas muitas vezes não se computam então a renda dele lá é líquida." (E15).  

Nesse sentido e com base nos resultados e evidências mencionadas, verifica-se que a 

Reserva Extrativista Rio Ouro Preto, no momento da realização desta pesquisa, vivencia um 

cenário econômico distinto daquele apresentado por Freitas (2018). 

5.4 Conexão material 

Essa categoria visa possibilitar a compreensão dos vínculos materiais que os 

moradores mantêm com a natureza da RESEX. Para isso essa categoria foi estruturada por 

meio dos seguintes códigos: apropriação dos recursos naturais (48 citações de texto) que se 

refere aos produtos que podem ser usados para consumo e comercialização; e os potenciais 

produtos (14 citações de texto), que estão relacionados àqueles produtos identificados pelos 

entrevistados como produtos ou serviços possíveis de serem explorados no contexto da 

unidade de conservação. Na Figura 16 é apresentada a estrutura e os códigos que compõem 

essa categoria. 
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Figura 16 - Estrutura da categoria conexão material 

 

Fonte: autoria própria. 

Destaca-se que essa categoria está constituída por 62 citações de texto (G=62) e possui 

dois links que relacionam os códigos que a compõe (D=2). Além disso, o código Pobreza 

relativa aparece na imagem por estar diretamente associado à apropriação dos recursos 

naturais, que será detalhado a seguir. O Quadro 13 apresenta a ocorrência dos fatores que 

possibilitam a conexão material dos moradores da RESEX. 

Quadro 13 - Fatores que possibilitam a conexão material por moradores 

Fatores de conexão material  
QTD 

participantes 

 

% 

Participantes por área 
QTD 

citações Ramal (4) % 
Ribeirinha 

(10) 
% 

Apropriação de recursos 

naturais 
14 100 4 100 10 100 46 

Potenciais produtos 11 79 3 75 8 80 14 

Fonte: autoria própria. 

Destaca-se que relativamente há uma condição de equilíbrio entre as áreas (Ramal e 

Ribeirinha). Contudo, os moradores das comunidades ribeirinhas apresentaram maior 

percentual na percepção de potenciais produtos (80%). Esse resulta indica que a área 

ribeirinha pode oferecer uma maior diversidade de recursos naturais que podem ser 

explorados futuramente. Essa evidência pode estar relacionada ao fato de as comunidades de 

ramais apresentarem maior índice de devastação ambiental, visto que fazem fronteiras com 

fazendas e estão mais próximas à cidade, fatos estes que em tese contribuem para a 

degradação dos recursos naturais. O Quadro 14 apresenta a distribuição da ocorrência desses 

fatores por comunidade. 
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Quadro 14 - Distribuição das citações da categoria conexão material por comunidade 

Fatores de conexão material 
Divino 

(1) 

Floresta 

(7) 

Petrópolis 

(1) 

Pompeu 

(4) 

Três José 

(1) 
Totais  

Apropriação de recursos 

naturais 
1 28 4 10 3 46 

Potenciais produtos 0 7 3 3 1 14 

Totais 1 35 7 13 4 60 

Fonte: autoria própria. 

Ressalta-se que os valores apresentados no Quadro 14 se referem às frequências 

absolutas das citações por comunidade e a diferença no quantitativo geral se deve ao fato de 

existirem duas citações referentes à apropriação de recursos naturais que foram relatadas pelo 

servidor do ICMBio.  

5.4.1 Apropriação dos recursos naturais 

Apropriação de recursos naturais nesta pesquisa foi definida como a ação de utilizar os 

recursos naturais com finalidade específica (consumo ou venda). Ressalta-se que foi 

verificada a ocorrência desse código em todas as entrevistas com os moradores da reserva 

(14), consequentemente, todas as comunidades abrangidas nesta pesquisa (Divino, Floresta, 

Petrópolis, Pompeu e Três Josés) foram contempladas. Dessa maneira, esse código foi 

constituído de 48 citações que evidenciaram como ocorre a apropriação de recursos naturais 

na RESEX Rio Ouro Preto. 

O fato da presença desse código em todas as entrevistas (com moradores da reserva) já 

torna evidente a ampla disponibilidade de recursos naturais na reserva, ou "fartura" como os 

entrevistados preferem chamar: "[...] tudo aqui é bom de fartura, tem fartura de peixe e caça e 

isso faz a gente se sentir bem em viver aqui" (E1); "Aqui é uma fartura imensa até o meu 

cachorro come peixe frito" (E3). Esses relatos tornam evidente que a "fartura" oferecida pelo 

lugar é um dos principais fatores que influenciam na decisão de morar na reserva. "aqui você 

vai no rio pesca um peixinho, trata e come cozido, frito ou assado, por isso que eu gosto de 

estar aqui dentro" (E5).  

Além disso, a disponibilidade de alguns recursos específicos como a seringueira 

(Hevea brasiliensis) foi uma das circunstâncias que contribuiu para a ocupação da área da 

RESEX, durante o período dos seringais: "Eu vim mais foi para cortar seringa porque eu vim 

do seringal do Acre e vim parar cá com meus irmãos." (E12).  

Nesse contexto de ampla oferta de recursos naturais, verificou-se que a apropriação 

acontece de três maneiras distintas: 1) uso e consumo próprio por parte dos habitantes da 

reserva, para satisfazer suas necessidades básicas de sobrevivência; 2) a exploração de 
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recursos para a comercialização como alternativa de geração de renda; 3) consumo e venda de 

recursos que podem ser utilizados para ambas as possibilidades.  

Dentre os recursos naturais utilizados para consumo, destacam-se: o manuseio do solo 

para o plantio e cultivo de alguns gêneros voltados a agricultura familiar (macaxeira, banana, 

milho, abacaxi e melancia); a pesca e caça; e a colheita de alguns frutos nativos que servem 

para a alimentação (açaí, patoá, castanha, entre outros). Em decorrência de toda essa 

diversidade de recursos que pode ser utilizada para o consumo próprio, os entrevistados 

percebem a reserva como um lugar mais adequado a sua sobrevivência e, consequentemente, 

melhor para se morar. "Aqui o cara trabalha passa bem, não passa fome, só quem é 

preguiçoso porque a terra que Deus deu tá aí" (E3), "o cara só morre de fome se ele quiser 

porque aqui tudo é sustento" (E5). 

Com relação aos produtos comercializados, destacam-se: a castanha, a borracha e a 

farinha que são apontados como os principais produtos que geram renda no contexto da 

reserva. Como o retorno financeiro desses produtos já foi discutido no tema relacionado à 

pobreza relativa, aqui será demonstrado os limites para a exploração desses produtos, a 

comercialização, a capacidade produtiva diante da oferta desses recursos naturais e os 

possíveis impactos na reserva. 

A castanha é apontada como o produto que apresenta maior rendimento para os 

moradores de RESEX: "[...] tem a castanha que dá dinheiro bom" (E4), "a safra da castanha 

que dá um retorno muito bom" (E14). Em decorrência da valorização e da procura desse 

produto, quando chega o período da safra (dezembro/janeiro), a RESEX passa por um 

processo de retorno daquelas pessoas que possuem suas residências na reserva, mas que por 

algum motivo (normalmente educação ou saúde) estão na cidade de Guajará-Mirim, para que 

possam fazer a coleta desse produto. Essas evidências indicam que apesar de algumas pessoas 

precisarem estar vivendo na cidade, elas mantêm uma conexão material com a reserva. 

Esse resultado é convergente com os argumentos Ives (2018) que demonstra que as 

pessoas estabelecem uma conexão material com a natureza por meio da apropriação dos 

recursos. No entanto, esse resultado indica que a conexão material com a natureza em áreas 

protegidas, pode ocorrer em períodos sazonais e com finalidade específica.  

Com relação aos limites da apropriação, a castanha a priori não possui limite 

específico, no entanto, os moradores obedecem "historicamente ao uso do outro" (E15). Cabe 

salientar que essa regra de uso foi mencionada por um dos entrevistados que enfatizou que 

apesar de não realizar a extração de látex (borracha) por um longo período, não havia risco de 

invasão na sua área porque os demais moradores respeitam e são conscientes dos limites da 
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localidade: "tem mais de 20 anos que eu não trabalho na estrada de seringa, eu fui produzir 

borracha esse ano, mas ninguém nunca entrou [...], se ele [vizinho] quiser a estrada da gente, 

ele vai lá e fala: rapaz me dá aquela estrada pra eu trabalhar. "(E5). Além disso, foi constatado 

que existe menção ao "uso histórico" da localidade no Acordo de Gestão que está anexado ao 

Plano de Manejo da unidade, a saber: "Cada família praticará o extrativismo e as atividades 

agropastoris na própria colocação, sendo que cada família poderá ter apenas uma colocação, 

respeitando os limites tradicionalmente reconhecidos pela comunidade."(ICMBio, 2014, p. 

108).  

A extração da borracha no que lhe concerne, além dos limites tradicionalmente 

reconhecidos, possui uma demarcação de área por família, são as chamadas "estradas de 

seringa" compostas por aproximadamente 200 seringueiras (Hevea brasiliensis) e cada família 

dispõe de 3 estradas de seringa, ou seja, aproximadamente, 600 seringueiras para aquelas 

pessoas que possem o perfil de beneficiário da RESEX, onde também obedecem ao limite de 

sessenta dias anuais ou dois dias semanais de corte para cada estrada (E15; ICMBio, 2014, 

p.108). Além dessas regras de uso, foi observado durante a pesquisa de campo o 

comprometimento e o respeito às práticas tradicionais de trabalho por parte dos extrativistas 

ou "produtores de borracha" como alguns se autodenominam (E5). Um exemplo disso está 

demonstrado na Figura 17. 

Figura 17 - Extração da borracha 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Observa-se na Figura 17 o padrão de corte em "V", que desde o início da exploração 

da borracha tem passado entre as gerações de seringueiros. Também foi observado durante 

uma conversa entre seringueiros, a preocupação com as condições climáticas para a extração 

do látex, de modo que os extrativistas estavam preocupados com uma possível friagem que 

inviabilizaria o corte da seringueira, devido ao fato dela diminuir produção de látex nessas 

condições climáticas. 

De acordo com Bastos (2003) a seringueira é uma planta que demanda temperaturas 

relativamente elevadas, de modo que a produção de látex considerada satisfatória é obtida 

entre temperaturas de 20º a 30ºC e umidade relativa do ar entre 70 e 80%. Nesse sentido, por 

meio dessa observação de campo, verifica-se que os extrativistas tanto obedecem às regras de 

uso dos recursos naturais, quanto manifestam uma preocupação com a natureza, nesse caso 

específico a vida das seringueiras. 

Uma técnica observada como inovação no processo de produtivo da borracha é a 

maneira como esse látex está sendo comercializado: in natura apenas prensado em forma de 

bloco, formando o Cernambi Virgem Prensado (CVP) (ICMBio, 2014). Salienta-se que no 

período dos seringais esse látex após ser extraído tinha que ser defumado nas chamadas 

“casas de fumaça” e assumia um formato esférico (bola de borracha). A Figura 18 demonstra 

como ocorre a prensa do látex. 

Figura 18 - Técnica de prensagem da borracha 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Ressalta-se que os extrativistas utilizam madeira rústica na fabricação da prensa, em 

virtude da necessidade de um material mais resistente, pois para ser possível a confecção do 

bloco de borracha, conforme demonstrado no lado esquerdo da imagem, a prensa deve 
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suportar uma quantidade de força no processo de prensagem do cernambi (borracha in natura) 

que fica acondicionado nessas caixas de madeira por até dois dias. Embora na imagem esteja 

sendo utilizado um macaco hidráulico, muitos extrativistas (que não dispõem de macaco 

hidráulico) utilizam pedaços de madeira e sistemas de alavanca para realizar a prensagem. 

Com relação à produção farinha, verificou-se que a prática dessa atividade se 

desenvolve inicialmente por meio do cultivo de mandioca que é posteriormente coletada e 

passa por outras etapas de processamento (deixar a mandioca de molho na água, prensar a 

massa, peneirar e torrar) nas casas de farinha, até que seja obtido o produto final. É importante 

enfatizar que a produção de farinha foi considerada o carro chefe da reserva por um período 

de aproximadamente 20 anos após a decadência da borracha (E8). Como a produção de 

farinha está associada a agricultura familiar, essa atividade fica condicionada ao limite de 2 

hectares de plantação (E4), ou "20 hectares de área aberta por família a vida toda" (E15).  

No tocante a comercialização desses produtos, segundo relatos do servidor do ICMBio 

(E15), existia aproximadamente 50 atravessadores que compravam tanto a castanha quanto a 

borracha produzida pelos extrativistas da reserva. Porém, o valor pago era bem inferior ao 

valor de mercado: "[...] eu fui lá ver pela primeira vez [como ocorria venda desses produtos], 

o cara vendeu uma lata de castanha a R$ 10,00 (dez reais) e a seringa a R$ 1,50 (um real e 

cinquenta centavos) o KG e ainda não recebeu" (E15). No momento desse relato, foi possível 

observar por meio da comunicação gestual e entonação da voz a indignação do participante, 

diante da situação vivenciada.  

Em decorrência dessa realidade, que era caracterizada pela presença de oportunistas 

(atravessadores), o conselho gestor da unidade de conservação (ICMBio e Associações) por 

meio de uma estratégia de governança, buscou a viabilização de projetos para RESEX Rio 

Ouro preto por intermédio de setores do ICMBio, em Brasília (E15). 

Dentre outros resultados obtidos com essa iniciativa, destaca-se o projeto com a 

entidade Pacto da Águas, fomentou a exploração de látex e assegurou melhores condições de 

comercialização da borracha e da castanha nas RESEX Rio Ouro Preto e Rio Cautário, 

localizada na cidade de Costa Marques/RO. Ressalta-se que Pacto das Águas é uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), qualificada como entidade 

sem fins lucrativos, patrocinada principalmente pela PETROBRÁS e propõe-se: "Garantir 

alternativas de geração de renda às comunidades da Amazônia apoiando a estruturação das 

cadeias de produtos da socio biodiversidade que as comunidades já utilizam e de outros 

potenciais existentes em suas terras” PACTO DAS ÁGUAS 

(https://www.pactodasaguas.org.br/quem-somos/).  

https://www.pactodasaguas.org.br/quem-somos/
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Com relação às iniciativas de fomento, a empresa fornece os utensílios necessários 

para a extração do látex: "Hoje um produtor só não faz borracha se ele não quiser, porque eles 

dão tudo (tigela, lona, motor rabeta), você só entra com trabalho" (E5). Além de impulsionar a 

produção, outro ponto forte da implementação desse projeto na RESEX Rio Ouro Preto é a 

valorização desses produtos de maneira que a cotação desses produtos, no momento da 

pesquisa de campo, era: a castanha estava sendo vendida a R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) 

a lata e a borracha a R$ 10,00 (dez reais) o quilograma. Com base nos relatos dos 

participantes (E5 e E15), observa-se que a castanha teve uma valorização de 

aproximadamente 500% e borracha de 667%.  

A valorização desses produtos consequentemente tem favorecido e impulsionado o 

retorno de muitas pessoas que estavam na cidade para suas localidades na reserva. "Estas 

atividades econômicas estão fazendo até as pessoas voltarem para dentro da reserva e tem 

sido fortalecido cada vez mais o retorno de algumas pessoas que estão aqui [cidade] 

mendigando alguma coisa" (E14). Ressalta-se que o entrevistado usou a expressão 

"mendigando" ao comparar alguns serviços braçais realizados na cidade (servente de pedreiro, 

estivador, entre outros) que segundo sua concepção demandam muito mais esforço para obter 

uma renda equiparada a que é proporcionada pelo extrativismo na reserva: "[...] por exemplo: 

na reserva, você sai 8 horas da manhã, volta meio-dia e já ganhou seus R$100 e na cidade pra 

você ganhar R$ 50,00 ou 100,00 reais de diária, você vai suar o dia todo" (E14).  

Essas evidências demonstram que o contexto socioeconômico da reserva está passando 

por um processo dinâmico de transformação. Nesse sentido, também foi verificada a 

capacidade produtiva que a reserva dispõe para aproveitar as oportunidades de mercado diante 

da oferta de recursos naturais. Segundo relatos do servidor do ICMBio, dada a grande 

disponibilidade desses produtos (castanha e borracha) na área da RESEX a capacidade 

produtiva ainda está muito inferior ao potencial que o lugar oferece:  "segundo alguns estudos 

temos em torno de 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) pés de castanha dentro da 

reserva e menos de 3% desses castanhais são explorados, nós temos mais de 50 mil hectares 

de seringa dentro da reserva e somente 30 seringueiros tirando em torno de 15 toneladas/ano, 

temos que voltar à produção de 30 anos atrás que era 200 a 300 toneladas." (E15).  

Com relação à capacidade da cadeia produtiva da borracha o Sr. Sávio Gomes (vice-

presidente do Pacto das Águas) afirma que a produção ainda está bem abaixo da estimativa, 

de modo que em 2020, foi produzido a quantidade de 27 toneladas em duas RESEX do estado 

de Rondônia (Rio Cautário e Rio Ouro Preto) enquanto que a estimativa de produção é de 200 
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Ton/ano (reportagem exibida em 21/11/2021 na página da web: G1/Rondônia, disponível em: 

https://globoplay.globo.com/v/10057280/).     

Faz-se necessário destacar que essa produção de 300 toneladas de borracha por ano, 

citada pelo entrevistado, possivelmente, tenha sido alcançada no período do seringal, devido 

às condições de trabalho da época, que conforme Santos (2002) havia na Reserva Extrativista 

Rio Ouro Preto aproximadamente 400 seringueiros que trabalhavam sob constante 

fiscalização e pressão por parte dos patrões. Esse fato também foi mencionado por um dos 

entrevistados que ao recordar as lembranças do período do seringal, afirmou que: "era pai, 

filhos e netos tudo na mata, isso há 30 anos atrás, a dedicação era só cortar seringa " (E8).  

Por fim, no que se refere ao último tipo de apropriação identificado na reserva 

(consumo e venda), destacam-se os seguintes produtos: a castanha, a farinha e o açaí. De 

acordo com entrevistados, retira-se apenas a quantidade necessária para sua sobrevivência e o 

excedente é comercializado. “A castanha sim, a gente vende e consome” (E6); “a gente tira da 

floresta a castanha e consome e o que sobra vende” (E12). 

5.4.2 Potenciais produtos 

O segundo código dessa categoria foi denominado de “potenciais produtos” e foi 

relatado por 11 participantes de 4 comunidades, a saber: 6 na comunidade floresta, 1 na 

comunidade Petrópolis, 3 na comunidade Pompeu, e 1 na comunidade Três José. Foram 

identificadas 14 citações que se referem aos recursos/serviços que ainda não são explorados 

na RESEX.  

Nessa conjuntura, faz-se necessário mencionar que os entrevistados percebem que a 

natureza da reserva ainda oferece vários outros produtos que até o momento não estão sendo 

comercializados (potenciais produtos). Dentre as possibilidades apontadas, destacam-se: o 

manejo de madeira e de jacaré, a pesca esportiva e o ecoturismo. Foi verificado a existência 

de algumas inciativas para a implementação de projetos destinados à exploração desses 

produtos. 

A exploração de madeira na reserva é percebida como uma alternativa que poderia 

contribuir significativamente para a geração de renda da comunidade, porém, os próprios 

entrevistados percebem a necessidade de estarem organizados por meio instituições para 

poderem trabalhar em conformidade com as normas instituídas no Plano de Manejo Florestal:  

Nós fizemos um plano de manejo, mas a gente não sabe trabalhar com o plano de 

manejo porque a gente não tem uma associação organizada, não tem uma 

cooperativa e pra a gente trabalhar um plano de manejo tem que ter tudo organizado, 

[...], tem que ter pessoas capacitadas para gerenciar (E8). 

https://globoplay.globo.com/v/10057280/
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Em função dessas dificuldades, algumas alternativas estão sendo estudadas para ser 

possível fazer o aproveitamento da madeira de roçados ou caídas (madeira morta) com a 

finalidade de produzir artesanatos e pequenos móveis: "Agora a gente está tentando alguns 

projetos para melhorar a vida dos nossos extrativistas, principalmente, com relação a fazer 

uma oficina cabocla para tentar montar uma serraria para que aquelas pessoas que trabalham 

com madeira, possam trabalhar com artesanato,  para que fabriquem o seu portal, cadeira, 

mesa e consiga vender esse produto de acordo com que está no plano de manejo" (E15).  

Além do possível aproveitamento e comercialização de madeira, também foram 

percebidas algumas iniciativas voltadas à prestação de serviços relacionadas ao ecoturismo: 

"o turismo a gente ainda não está sabendo aproveitar, mas é uma das atividades que a gente tá 

correndo atrás para ver se realmente implanta de fato, já tivemos até alguns encontros com 

algumas entidades do turismo e a gente quer até o meio do ano que vem implantar o pesque-

solte" (E14). Ademais, foi relatado pelo servidor do ICMBio que o neto de uma extrativista 

está inovando por já está praticando essa atividade, ao deixar seu barco no Pompeu para levar 

as pessoas para tomar banho de praia ao longo do Rio Ouro Preto (E15). A Figura 19 

demonstra de maneira ilustrativa a paisagem das praias disponíveis na RESEX. 

Figura 19 - Praia na comunidade Floresta 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Destaca-se que essa praia está localizada na comunidade Floresta, próximo à 

comunidade do Pompeu. E por ser uma das praias mais acessíveis durante o verão amazônico 

na reserva, é comum a presença de pessoas que realizam atividades de visitação e 

acampamento. Esse fato foi observado durante a pesquisa de campo por meio de indícios 
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recentes da presença de pessoas na praia, como: marcas deixadas na areia e resíduos de uma 

fogueira que podem ser observados no lado esquerdo da  Figura 19. 

Nesse sentido, diante desses relatos que destacam tanto a valorização dos produtos 

comercializáveis, quanto a necessidade de trabalhadores e os potenciais produtos existentes na 

reserva, presume-se que a Reserva Extrativista Rio Ouro Preto pode estar passando por um 

processo de reversão de um cenário de decadência econômica, o que consequentemente 

poderá influenciar no retorno das pessoas à comunidade, do mesmo modo, também poderá 

fortalecer outros vínculos além da conexão material entre as pessoas e o lugar. 

5.5 Conexão experiencial 

A categoria experiencial demonstra o contato e as interações que os moradores da 

RESEX Rio Ouro Preto mantêm com a natureza em suas rotinas diárias que vão além da 

conexão material. E está constituída por dois códigos: 1) contato com a natureza – que 

analisou os principais motivadores da interação das pessoas com a natureza, este código está 

subdividido em dois subcódigos (CN: saúde física e CN: recreação); 2) as características 

físicas do ambiente – que visou identificar e analisar as características físicas de maior 

relevância para os moradores dessa unidade de conservação, esse código foi subdividido em 

três subcódigos (CFA: ar, CFA: floresta e CFA: rio). Na Figura 20 é apresentada de maneira 

estruturada os códigos e subcódigos que compõem essa categoria. 

Figura 20 - Estrutura da categoria conexão experiencial 

 

Fonte: autoria própria. 

Destaca-se que essa categoria possui 42 citações (segmentos de texto) que corresponde 

a somatória das citações incluídas nos códigos: Contato com a natureza (25) e Características 
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físicas do ambiente (17). O Quadro 15 apresenta esses acontecimentos experienciais entre os 

moradores da RESEX. 

Quadro 15 - Acontecimentos experienciais entre os moradores da RESEX 

Acontecimentos experienciais  
QTD 

participantes 

 

% 

Participantes por área 
QTD 

citações Ramal (4) % 
Ribeirinha 

(10) 
% 

Contato com a natureza 14 100 4 100 10 100 25 

Características físicas do 

ambiente 
14 100 4 100 10 100 17 

Fonte: autoria própria. 

Observa-se que há uma distribuição equitativa entre as áreas que compõem a reserva, 

dessa maneira, tanto a área de ramal quanto área ribeirinha apresentam contato constante com 

a natureza e suas características físicas.  Esse resultado pode possivelmente está relacionado 

ao estilo de vida dessas pessoas que por viverem em uma Unidade de Conservação, mantém 

experiencias rotineiras com a natureza. O Quadro 16 apresenta a distribuição da ocorrência 

desses códigos por comunidade. 

Quadro 16 - Distribuição dos códigos da categoria experiencial por comunidade 

Códigos  
Divino 

(1) 

Floresta 

(7) 

Petrópolis 

(1) 

Pompeu 

(4) 

Três José 

(1) 
Totais  

Características físicas do 

ambiente 
2 7 1 4 3 17 

Contato com a natureza 1 14 1 7 2 25 

Totais 3 21 2 11 5 42 

Fonte: autoria própria. 

Faz-se necessário salientar que as ocorrências mostradas se trata de frequências 

absolutas e o número abaixo do nome das comunidades corresponde a quantidade de 

participantes em cada uma. Desse modo, não se pode afirmar que a comunidade Floresta é a 

que apresenta maior representatividade nesses códigos.  

5.5.1 Contato com a natureza 

O código denominado de "contato com a natureza", refere-se às circunstâncias que 

motivam os extrativistas a manterem a interação com a natureza. Ressalta-se que nesse 

código, todos os 14 moradores relataram alguma forma de contato com a natureza. Nesse 

sentido, foram identificados dois drives principais (subcódigos) que estão relacionados às: 

atividades de recreação; e atividades associadas aos benefícios da saúde física. No que se 

refere às atividades de recreação, destacaram-se: a pescaria; e as interações com os animais 

selvagens, que se manifestam por ações de ver e ouvir os animais existentes na reserva. 
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A pescaria proporciona aos extrativistas momentos de relaxamento, ao mesmo tempo 

em que por ser uma atividade relacionada a sobrevivência ocorre com frequência na reserva. 

"Eu me sinto bem pescando porque pescar tanto é um esporte como serve para alimentar" 

(E2); "Vou lá jogo uma linhada e pego um peixe bonitão, eita que eu fico feliz demais e me 

sinto muito bem com isso" (E8).  Foi observado durante a pesquisa de campo, a manifestação 

de empolgação quando se refere ao ato de pescar, também foi observada que devido ao grande 

número de espécies de peixes existentes na reserva os moradores podem escolher o tipo de 

peixe que querem comer "[...] Meu lazer aqui é comer jatuarana e piau" (E3). 

O contato com os animais também é outra atividade vivenciada pelos extrativistas que 

promove momentos de recreação e descontração, sobretudo, o ato de ver e ouvir os animais: 

"[...] gosto de ficar mais de tarde debaixo das árvores, na sombra que é geladinho, vejo os 

bichinhos cantar, os passarinhos, isso é uma coisa boa." (E10); "[...] antigamente, vinha gente 

aqui e pagava para limpar os caminhos só para filmar os animais e é muito bom, é bonito, é 

uma coisa que você se diverte." (E6).  

Por meio desses relatos, pressupõe-se a necessidade de deslocamentos da residência 

até o habitat dos animais para que seja possível vê-los, contudo, devido à interação constante 

dos moradores com os animais é comum a presença de animais na área residencial dos 

extrativistas, como destaca E13:  

Onde a gente mora tem muitos animais:  jacaré grande mesmo, de 4 ou 5 metros, 

eles vivem na baía bem pertinho da casa. Eles [animais] vivem ali com a gente, mas 

nunca mexeram com a gente e nós também nunca mexemos com eles. Também tem 

as capivaras que dormem no pátio da casa à noite, e os macacos que são os que mais 

chegam [os que mais se aproximam das pessoas] (E13).  

Segundo E2, que afirma ter bastante experiência com animais selvagens, essa 

aproximação decorre de um processo natural em que os animais acabam compartilhando o seu 

habitat com os humanos após um período superior a três dias. Além disso, foi observado 

durante a coleta de dados que essa interação das pessoas com os animais selvagens ocorre de 

maneira frequente, pois por inúmeras vezes durante o deslocamento para a realização das 

entrevistas foi possível ouvir e ver diversos animais, tais como: aves selvagens (pato, 

mergulhão, socó), jacarés, tracajás e veado. 

Por último, estão as atividades relacionadas ao cultivo de plantas para a subsistência, 

que além de contribuírem para a sobrevivência dos moradores da reserva, também podem 

possibilitar momentos de relaxamento: "Gosto de plantar mandioca e minhas coisas para 

comer" (E3). Esse relato sugere que até as atividades rotineiras executadas pelos extrativistas, 

como o plantio de fruteiras e hortaliças, podem ser consideradas agradáveis em face do 

contato com a natureza.  
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Outro fator que motiva o contato frequente dos extrativistas com a natureza, é a 

concepção de que essa interação possibilita benefícios relacionados à saúde física. De acordo 

com os entrevistados os benefícios à saúde decorrem do fato de respirarem um ar mais puro e 

terem uma melhor qualidade de vida que é possibilitada pela natureza da RESEX. "Na 

natureza eu acho mais importante é a respiração da gente, na mata é uma respiração mais pura 

do que dentro da cidade. Eu passo mal quando estou na cidade muitos dias. Se você ligar o 

ventilador vem um ar quente e aqui não." (E2). Percebe-se pelo relato do entrevistado, que 

além da qualidade do ar, a temperatura do ambiente é outro fator importante que pode ser 

associado aos possíveis benefícios à saúde física das pessoas residentes na reserva.   

Outra circunstância que foi evidenciada diz respeito à alimentação mais saudável: "[...] 

nós temos uma saúde melhor do que na cidade, porque aqui a gente come uma alimentação 

mais pura e por isso nós temos aqui pessoas que estão com 80 anos de idade e ainda 

conseguem pilotar motor rabeta." (E4). Percebe-se que o entrevistado ao utilizar a expressão 

“alimentação mais pura” demonstrou uma preocupação quanto ao consumo de alimentos que, 

possivelmente, possuem resíduos químicos decorrentes do uso de agrotóxicos.  

Nesse sentido, considerando as evidências apresentadas, verifica-se que o código aqui 

chamado de "contato com a natureza" torna perceptível inúmeras atividades que motivam os 

extrativistas a manterem o contato com a natureza. Além disso, também indicam a existência 

de um padrão de causalidade em que o contato direto com a natureza proporciona benefícios a 

saúde física dos moradores da RESEX.  

5.5.2 Características físicas do ambiente 

O segundo código da categoria experiencial foi nomeado de "características físicas do 

ambiente" e se refere aos atributos ambientais existentes na reserva que os entrevistados 

consideram de maior importância. Contudo, faz-se necessário esclarecer que os entrevistados 

declararam gostar de mais de um atributo (subcódigos), por exemplo: rio, floresta e ar. Diante 

dessa observação, para que fosse possível organizar as informações dentro de cada subcódigo, 

utilizou-se o padrão de sequenciamento, de modo que o primeiro atributo mencionado pelo 

entrevistado foi considerado como o mais importante e assim sucessivamente. Por exemplo: 

“eu gosto do rio, mas também gosto da mata”, nesse caso hipotético, a citação seria incluída 

no subcódigo “rio” porque foi o primeiro atributo a ser citado. 

Os resultados da análise desse código "características físicas do ambiente" 

evidenciaram que o atributo natural considerado mais importante pelos moradores da reserva 
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é o rio. Esse resultado é devido às possibilidades que o rio oferece para eles: "quando a gente 

sente um calorzinho vai para o rio e fica lá" (E1); possibilita a pesca e "pegar o peixe 

fresquinho" (E2, E5, E10); e o contato com animais "[...]gosto de andar no rio só vendo os 

tracajazinho subindo nos paus." (E5). Em decorrência desses relatos, observa-se que existe 

uma preferência dos moradores pela área ribeirinha, conforme enfatizado pelo E14 "Eu gosto 

mais da área ribeirinha porque chama mais atenção e nos convida mais a ficar lá". Essa 

preferência também é observada por meio da resistência em se mudar, de modo que as 

pessoas que residem em comunidades ribeirinhas são as que tendem a ter maior resistência em 

deixar suas localidades [relato do servidor do ICMBio]. 

Além do rio, a floresta e o ar também foram considerados atributos naturais 

importantes. De acordo com os relatos dos entrevistados, a importância da floresta consiste 

em ser um habitat responsável pela manutenção dos animais na reserva e por assegurar a 

qualidade do ar: "[...] onde tem a floresta, tem os animais e se tirar a floresta eles se 

ausentam" E11. No que se refere ao ar, destaca-se a qualidade do ar que consequentemente 

transmite aos moradores da reserva uma sensação de segurança quanto à incidência de 

doenças (E6). Esse resultado também pode evidenciar a preocupação das pessoas quanto ao 

contexto da pandemia de COVID-19, que embora não tenha sido objeto desta pesquisa, foi 

possível observar certa preocupação relacionada a essa doença. 

Ao se realizar uma análise comparativa entre as comunidades de maneira 

proporcional, obtiveram-se os resultados demonstrados na Figura 21. Destaca-se que para 

assegurar a proporcionalidade entre as comunidades, foi utilizada a função normalizar do 

software ATLAS.ti que é recomendada para análises comparativas entre amostras 

desproporcionais.  
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Figura 21 - Análise das características físicas da natureza baseado nas citações 

 

Fonte: autoria própria. 

Os resultados apresentados em porcentagens mostram a frequência relativa da 

ocorrência de cada uma das características físicas por comunidade. Ressalta-se que o rio foi a 

característica física que mais apareceu entre as comunidades (4/5), salientando sua 

importância para lugares como a RESEX. O fato desse atributo natural (rio) não ter sido 

citado na comunidade Divino, pode estar relacionado às memórias negativas vivenciadas no 

rio, como: a participante (E6), recentemente, fraturou o braço em um acidente enquanto 

navegava pelo Rio Ouro Preto; e em 2010, um jacaré matou sua filha mais nova (fato ocorrido 

em um igarapé na cidade de Guajará-Mirim).    

Além disso, essa análise evidencia que a comunidade Pompeu é a que apresenta menor 

apego ao rio e tende a considerar a floresta como atributo natural de maior importância na 

reserva. Este resultado pode estar associado ao fato de que essa comunidade (Pompeu) possuir 

acesso por via terrestre e ser a mais próxima da cidade o que consequentemente lhe oferece 

maiores possibilidades. Nesse sentido, essas evidências sugerem que as vias de acesso e a 

localização geográfica das comunidades podem influenciar na percepção das características 

físicas do ambiente. Assim, as comunidades ribeirinhas por serem mais dependentes do rio, 

acabam atribuindo-lhe maior grau de importância. 

5.6 Conexão cognitiva 

A categoria cognitiva demonstra fatores que contribuem para construção e vinculação 

de significados por parte dos moradores para com a RESEX Rio Ouro Preto. Esta categoria 

foi constituída pelos seguintes códigos e subcódigos: 1) aquisição de conhecimento – que 



106 

 

descreve como os participantes adquiriram conhecimentos relacionados a natureza; 2) 

autoidentificação dos moradores da reserva enquanto população tradicional; 3) Memórias – 

que foram subdivididas em dois subcódigos (memórias da época do seringal e da reserva); 4) 

Sensação de segurança - que os participantes percebem por morarem na RESEX. Na Figura 

22 é apresentada a estrutura da categoria conexão cognitiva com os códigos e subcódigos que 

a compõem. 

Figura 22 - Estrutura da categoria conexão cognitiva 

 

Fonte: autoria própria. 

Destaca-se que essa categoria possui 64 citações (segmentos de texto) que corresponde 

a somatória das citações incluídas nos códigos: 1) Aquisição de conhecimento - 17 citações de 

texto com a participação de todos os quatorze moradores entrevistados; 2) Memórias – 28 

citações de texto relatadas por doze participantes; 3) Segurança – 13 citações de texto 

pronunciadas por oito participantes; 4) Autoidentificação – 6 citações de texto, sendo que 

duas foram relatadas pelo servidor do ICMBio e quatro por três moradores da reserva. O 

Quadro 17 apresenta a ocorrência desses eventos cognitivos entre os moradores da RESEX. 

Quadro 17 - Ocorrência de eventos cognitivos entre os moradores da RESEX 

Eventos cognitivos  
QTD 

participantes 

 

% 

Participantes por área QTD 

citações Ramal (4) % Ribeirinha (10) % 

Aquisição de 

conhecimento 
14 100 4 100 10 100 17 

Memórias 12 86 3 75 9 90 28 

Segurança 7 50 2 50 5 50 13 

Autoidentificação 3 21 0 25 3 30 4 

Fonte: autoria própria. 

Destaca-se que a área ribeirinha se mostrou mais favorável construção de significados 

com o lugar. Esse resultado torna-se evidente principalmente por meio do evento cognitivo 
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memórias, o qual teve um percentual maior na área ribeirinha da RESEX (90%). Além disso, 

ressalta-se que a autoidentificação enquanto população tradicional foi observada apenas nas 

comunidades ribeirinhas. No Quadro 18 é apresentada a distribuição da ocorrência desses 

eventos cognitivos por comunidade. 

Quadro 18 - Distribuição dos eventos da categoria cognitiva por comunidade 

Eventos cognitivos  
Divino 

(1) 

Floresta 

(7) 

Petrópolis 

(1) 

Pompeu 

(4) 

Três José 

(1) 
Totais  

Aquisição de 

conhecimento 
1 9 1 5 1 17 

Autoidentificação 1 2 1 - - 4 

Memórias 1 18 1 7 1 28 

Segurança 1 10 - 2 - 13 

Totais 4 39 3 14 2 62 

Fonte: autoria própria. 

Inicialmente, faz-se necessário explicar a diferença entre os totais apresentados na 

Figura 22 e no Quadro 18, pois na figura tem-se a representação de todo o corpus da análise, 

enquanto no quadro estão apresentadas apenas informações das cinco comunidades onde a 

pesquisa foi aplicada, desse modo, no código denominado de autoidentificação existem duas 

citações de texto obtidas na entrevista com o servidor do ICMBio, ou seja, não pertencem às 

entrevistas das comunidades.  

Com base nas informações apresentadas no Quadro 18, observa-se que os 

entrevistados das comunidades Petrópolis e Três José não mencionaram nada em relação a 

sentirem-se mais seguros vivendo na RESEX. Esse resultado sugere que quanto mais distante 

as comunidades estiverem da cidade, menor será a preocupação de seus moradores com o 

cometimento de crimes.  

Outro resultado observado é baixa ocorrência de citações relacionadas à 

autoidentificação das pessoas enquanto povos tradicionais. Esse resultado sugere a existência 

de uma mudança sociocultural na reserva, visto que os moradores se identificam mais como 

pequenos agricultores do que como extrativista. Esse resultado também pode estar associado a 

decadência ou subvalorização dos produtos como a borracha e a castanha que 

consequentemente impulsionaram a prática da agricultura familiar na RESEX, principalmente 

voltada a produção de farinha de mandioca. 

Ressalta-se que essa provável mudança sociocultural, já está sendo percebida por 

alguns moradores, como destaca:  

[...] se a gente transformar nossa unidade só em Agricultura Familiar ela não pode 

ser chamada de reserva extrativistas, porque os companheiros dos ramais não 

produzem borracha e estão produzindo muito pouco castanha, então o carro-chefe na 

época da nossa criação foi exatamente a produção de borracha e castanha, então 
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essas duas atividades tem que  continuar sendo o carro-chefe para existência a da 

famosa Reserva Extrativista, se ela perder essa característica deixa de ser RESEX e 

passa a ser um possível assentamento agrícola (E14). 

5.6.1 Autoidentificação 

A autoidentificação das pessoas como população tradicional constitui-se em um fator 

que impacta diretamente na decisão de viver em uma Reserva Extrativista. Um exemplo disso 

pode ser percebido pelo relato do participante (E8) que quando questionado sobre os fatores 

que o motivaram a viver na RESEX, respondeu: “porque a gente seringueiro e a Reserva 

Extrativista foi criada para a gente ter um consentimento e ter uma reserva Federal para gente 

permanecer” (E8). Por esse relato, observa-se que o entrevistado se auto identifica como 

“seringueiro” e consequentemente percebe que o lugar mais adequado para ele e outras 

pessoas com essa identidade cultural é viver em uma Reserva Extrativista. 

Essa evidência também foi reforçada pelo relato de outro entrevistado: “[...] o fator de 

gostar de ser seringueiro, castanheiro, ribeirinho e agricultor, também leva muito em conta o 

nosso querer viver dentro das unidades” (E14). Nesse sentido, verifica-se que a 

autoidentificação das pessoas como povos tradicionais, possibilita a criação de significados e 

vínculos afetivos com o lugar.  

Ressalta-se que nos entrevistados em que foi percebida a autoidentificação, eles 

sempre mencionam sentir-se orgulhosos por se considerarem população tradicional: “Eu me 

sinto muito orgulhosa por ser uma extrativista, uma seringueira” (E6). A manifestação desse 

sentimento, também foi observada durante a pesquisa de campo, pois quando essas pessoas se 

se autodeclararam como povos tradicionais, ficou perceptível por meio da entonação da voz 

que estavam emocionados. Além disso, um dos entrevistados pediu para cantar o hino do 

seringueiro: 

“Vamos dar valor ao seringueiro, vamos dar valor a essa nação, pois é com trabalho 

desse povo que se faz pneu de carro e pneu de avião. Fizeram as chinelinhas, 

fizeram chinelão, fizeram a botininha que a cobra não morde não, tanta coisa da 

borracha que nem tem explicação, encontrei pedaço dela na panela de pressão.  Pneu 

de bicicleta não é de requeijão, não é chifre de vaca o pneu do caminhão, não é com 

carne de vaca que se apaga a letra não. É produto da borracha feito pela nossa mão 

[...]” (E8). 

Verifica-se por meio da letra do próprio hino dos seringueiros um contexto de luta pela 

valorização da classe. Nesse contexto, a permanência dessas pessoas na Reserva Extrativista 

pode estar associada a significados de conquistas históricas da classe, por exemplo: a criação 

da RESEX e o reconhecimento de “guardiões da floresta” pelo governo brasileiro.  
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Em decorrência desse processo de atribuição de significado que se manifesta por meio 

da autoidentificação, essas pessoas acabam apresentando um comportamento que as 

diferencia das demais. Esse fato também foi evidenciado na entrevista com o servidor do 

ICMBIO, que relatou: “as pessoas que se identificam enquanto população tradicional são 

pessoas maravilhosas dentro da reserva, que conseguiram manter a família unida e tem uma 

vida muito boa com um bom rendimento” (E15).  

Ainda conforme os relatos do servidor do ICMBio (E15), pessoas com essa 

identificação de população tradicional são as que normalmente resistem em se mudar de 

localidade. Destaca-se que o entrevistado citou o exemplo que um “guardião” [população 

tradicional] que vive em na comunidade mais isolada (Sepetiba) e que se recusa a vir para 

outra localidade e em decorrência disso o órgão realiza um monitoramento constante desse 

morador diante das condições de isolamento que vive. Por outro lado, existem pessoas que 

residem na RESEX e não querem ser extrativistas, mas sim fazendeiros, e em decorrência 

disso vivem lutando para que as áreas onde residem sejam excluídas da área da RESEX 

[relato do servidor do ICMBio sobre as resistências existentes na RESEX Rio Ouro Preto].  

Faz-se necessário destacar que o Plano de Manejo da UC prever os seguintes perfis de 

moradores da reserva: 1) os beneficiários da RESEX – aproximadamente 339 pessoas que 

conciliam o trabalho de agricultura (roça), com o trabalho de extrativismo; 2) os não-

beneficiários - população não-extrativista que reside na área proposta para exclusão, e 

desenvolve atividades relacionadas à pecuária (ICMBIO, 2014).   

Nessa conjuntura e em conformidade com os relatos acima mencionados, verifica-se 

que as pessoas que se identificam enquanto população tradicional (beneficiárias da RESEX), 

tendem a desenvolver vínculos afetivos com suas comunidades e um relacionamento mais 

harmônico com os órgãos de gerenciamento da Unidade de Conservação.  

5.6.2 Memórias 

Além da autoidentificação, outro fator que pode contribuir diretamente para a 

vinculação de significados das pessoas com o lugar são as memórias de fatos vivenciados em 

determinado lugar. Nesse sentido, esta pesquisa buscou evidenciar as memórias que marcaram 

a vida dos entrevistados. As lembranças proferidas durante a realização das entrevistas, 

relacionam-se a dois contextos históricos distintos: lembranças da época do seringal e 

lembranças após a criação da reserva.  
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Os entrevistados demonstraram possuir mais lembranças do período dos seringais (16 

citações) do que lembranças vivenciadas após a criação da RESEX (12 citações). A 

predominância de memórias relacionadas à época dos seringais (anterior a criação da reserva) 

está diretamente associada a quantidade de entrevistados que vivenciaram esse período (9 de 

14) e possuem a faixa etária entre 48 e 78 anos.   

Com relação às lembranças que os entrevistados possuem sobre o período do seringal, 

destaca-se a figura do “patrão” (seringalista dono do seringal) é lembrada de maneira 

marcante com o modo de trabalho daquela época, que era caracterizado pelo cerceamento de 

direitos e focado totalmente na produção da borracha. Em decorrência disso muitos 

entrevistados afirmam que se assemelhavam aos escravos: “no tempo do patrão não era bom 

não, a gente era escravo ele botava para fora, a gente tem que pagar arrenda” (E7).  

O relato do participante (E7) demonstra um pouco da realidade daquela época, em que 

os seringueiros tinham que trabalhar por aproximadamente 14 horas por dia (ALVES, 2021). 

“Eu trabalhei muito na mata de noite, eu cortei seringa por 30 anos só de noite, no tempo da 

escravidão” (E7). Além disso, era comum a existência de punições ou até mesmo a expulsão 

dos seringueiros das comunidades caso não produzissem conforme o estimado pelo patrão. 

A pressão constante por produtividade e as punições são temas recorrentes nas 

lembranças de outros entrevistados. Dentre estes, destaca-se o relato do participante (E2) que 

mostra o grau de desrespeito dos “patrões” (seringalistas) para com os seringueiros: “[...] se o 

seringueiro fosse preguiçoso, o patrão tomava a mulher dele e dava para um seringueiro 

trabalhador que estivesse sem mulher” (E2). Por mais que essa situação pareça estranha, 

considerando a atual realidade, trabalhos anteriores corroboram tal fato: “Se por acaso, o 

seringueiro “encomendasse” uma mulher ao patrão, teria que produzir o suficiente para pagar 

o valor cobrado. Caso contrário, a mulher seria entregue a outro seringueiro que tivesse maior 

produção.” (ALVES, 2021, p. 51).  

Outra lembrança recorrente dos entrevistados que ainda está relacionada ao modo de 

trabalho, diz respeito aos sistemas de arrendamento e aviamento que eram predominantes na 

época.  O sistema de arrendamento obrigava os seringueiros a pagarem, anualmente, 50 kg de 

borracha por cada estrada de seringa (200 seringueiras) para terem o direito de produzir 

borracha nos seringais: “quando viemos para cá, o pai do meu esposo arrendou a colocação 

para meu pai que pagava 150 Kg, cada estrada era 50 quilos de borracha que a gente pagava” 

(E6).   
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De acordo com os entrevistados, o sistema de aviamento consistia no adiantamento de 

crédito que seria pago ao final do ano com a produção de borracha. O relato do participante 

(E8) demonstra como ocorria essa prática: 

“O patrão dava o dinheiro de abono para gente, ele dizia: olha aqui você vai levar o 

dinheiro de uma tonelada de borracha e vai trabalhar lá. Se nós viéssemos cortar e 

no fim do ano nós não retribuísse para pagar, não tinha direito de ir à cidade não, era 

trabalhar obrigatoriamente para pagar. E o patrão ainda cobrava em cima daquela da 

tonelada de borracha 50% de juros, 50% em cima da mercadoria, 50% se alugasse 

uma canoa, uma espingarda ou motor, então tudo era na porcentagem, só quem 

ganhava dinheiro era o patrão” (E8). 

Além disso, toda a força de trabalho tinha que ser destinada à produção de borracha, 

de modo que os extrativistas eram impedidos de praticarem a agricultura familiar para 

subsistência, sendo obrigados a comprarem as mercadorias para sua sobrevivência 

diretamente com o patrão:  

Nos tempos do patrão, não podia botar a roça tinha que comprar mercadoria dele. 

Não podia fazer farinha, plantar nada, tinha que comprar dele para ele pegar toda a 

produção do cara [seringueiro], se o cara tivesse saldo ele baixava, se não tivesse 

ficava ali trabalhando pra ele até pagar (E2). 

Esses relatos evidenciam principalmente como as condições de trabalho naquela época 

eram difíceis e apenas beneficiava os patrões (seringalistas). Essas evidências convergem com 

o argumento de Alves (2021) que afirma que os seringueiros embora desfrutassem de 

inúmeros recursos naturais, acabavam se tornando prisioneiros desses sistemas. 

Apesar de todas essas dificuldades vivenciadas pelos seringueiros, durante esse 

período, foi verificado que alguns entrevistados manifestaram preferir essa época a realidade 

atual por dois principais motivos: a facilidade para ter as mercadorias de subsistência e a 

possibilidade de empréstimos financeiros. 

Foi relatado que embora os seringueiros tivessem que pagar altas taxas de juros 

comprando suas mercadorias para subsistência diretamente com o patrão, a facilidade para 

aquisição dessas mercadorias é apontada como um ponto positivo desse período, pois o 

“patrão” se responsabilizava por fazer a entrega na porta da casa dos seringueiros: “O patrão 

trazia na porta toda alimentação que você precisava, como ele dizia: do sal ao melhoral.” 

(E4).  

Nesse sentido, verificou-se que os moradores apontam esse fato como uma vantagem 

do período do seringal, principalmente porque no contexto atual da RESEX, eles percebem a 

atividade de terem que se deslocar até cidade para comprar suas mercadorias como uma 

atividade que lhes promove transtornos e custos. Normalmente, a causa desses transtornos 

decorre da necessidade de se deslocarem de barco até a comunidade do Pompeu e pagarem 
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um valor de aproximadamente R$ 300,00 (trezentos reais) de frete todos os meses para irem 

até à cidade de Guajará-Mirim. 

Outro motivo que os entrevistados apontaram como vantagem da época do seringal se 

refere as possibilidades de conseguirem dinheiro em caso de situações imprevistas, 

principalmente relacionadas a saúde. O relato do participante (E11) possibilita uma melhor 

compreensão sobre o apoio que supostamente os seringueiros tinham no período do seringal:  

“[...] naquele tempo do patrão a gente tirava o dinheiro adiantado e ia trabalhar, só 

que basicamente se tornava melhor do que hoje, porque hoje em dia você tem uma 

associação, tem o ICMBio que dá apoio, mas não dá o dinheiro se você precisar. 

Naquele tempo eles cobravam os juros, vendia caro e tudo, mas se você era 

trabalhador e fazia muita borracha não tinha disso não, era só dizer o que estava 

precisando então por um lado era ruim, mas por outro era bom porque favorecia.” 

(E11). 

Esses relatos que pontuam supostas vantagens do período do seringal, quando 

considerados com o modo de trabalho dos extrativistas que desenvolveram sempre suas 

atividades de maneira individual ou no máximo com a participação da família, sugerem a 

existência de uma cultura clientelista que, possivelmente, foi desenvolvida durante esse 

período e ainda se manifesta no contexto atual da reserva.  

No que se refere ao segundo contexto histórico (memórias após a criação da RESEX), 

os entrevistados descrevem principalmente as conquistas relacionadas ao direito de utilizarem 

os recursos naturais e poderem trabalhar de acordo com suas necessidades. Dentre as 

conquistas que os entrevistados mencionaram, destaca-se o direito de não precisarem mais 

pagar arrenda para trabalhar nas localidades: “[...] quando realmente saiu decreto de criação 

foi uma conquista muito grande, íamos deixar de pagar aquela arrenda que a gente pagava 

para os caras que exploravam de certa forma os seringueiros [...], foram alguns momentos 

marcantes nas nossas vidas, quando deixamos de ser muito explorados para sermos 

autônomos” (E14). 

Fica evidente pelo relato do participante (E14) que o ato de criação da Reserva 

Extrativista é considerado um marco temporal na história dos seringueiros, sobretudo porque 

passou a assegurar alguns direitos a essa classe. Nesse sentido, os entrevistados enfatizaram 

que conquistaram o direito à liberdade, pois viviam em condições análogas à escravidão: 

“antigamente a gente era escravo, hoje nós somos liberados, trabalha na hora que der vontade, 

principalmente, depois que se aposenta.” (E7). Foi possível observar durante a realização das 

entrevistas que os participantes ao se referirem a essas conquistas demonstravam estar 

entusiasmados. 
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Esses relatos evidenciam um processo de melhoria da qualidade de vida ao logo dos 

anos na reserva, que tem sido possibilitado por meio do reconhecimento de direitos e a 

consequente melhoria das condições de trabalho dos moradores na RESEX. Contudo, faz-se 

necessário ressaltar que os entrevistados também pontuaram algumas situações que eles 

consideram como desvantagem ou pontos negativos que aconteceram ou foram acontecendo 

após a criação da Unidade de Conservação. 

Dentre essas situações relatadas pelos entrevistados destacam-se: 1) o 

enfraquecimento na prestação de serviços básicos (saúde, educação); 2) diminuição das ações 

coletivas; 3) limitação à circulação de pessoas. No que se refere a prestação de serviços 

básicos, verificou-se que a reserva já foi mais bem assistida nas questões de saúde e educação: 

“de primeiro aqui tinha escola e até posto de saúde e hoje não tem, tinha uma escola que eu 

estudei um ano só quando tinha 9 anos de idade, daí acabou as escolas”. Esse relato 

demonstra o enfraquecimento da oferta de escolas para a educação básica na reserva, uma vez 

que em 2009 existiam 8 (oito) escolas, em 2013 apenas 2 (duas) e atualmente, somente uma 

escola que fica localizada na comunidade Pompeu e atende aproximadamente 22 alunos 

(ICMBIO, 2014). 

Esse declínio também foi observado nos serviços relacionados a saúde: “Hoje mudou 

porque tudo é na cidade, o cara se sente mal, corre e vai até a cidade” (E8). Destaca-se a 

prestação os serviços de saúde na reserva se resumem praticamente a assistência de dois 

agentes comunitários de saúde que percorrem todas as comunidades fazendo o 

acompanhamento das condições mínimas de saúde, onde verificam principalmente a 

incidência de doenças tropicais como a malária, dengue e fazem o monitoramento de 

possíveis quadros de desnutrição de adultos e crianças.  

Outra lembrança com aspecto negativo é a diminuição das ações coletivas por parte 

dos moradores: “No passado, quando começou, era melhor que agora porque os extrativistas 

que ficaram ajudavam um ao outro, hoje não ajudam e antigamente tinha mutirão” (E12). 

Esse relato é ratificado pelo Plano de Manejo que descreve que os mutirões ocorriam em 

benefício da coletividade, em ações como: limpeza das vias de acesso das embarcações de 

pequeno porte, reformas e manutenção de escadas de aceso à comunidade, barracão 

comunitário e escolas (ICMBIO, 2014).  

Nesse sentido, observa-se que tanto o relato do participante (E12) quanto o que é 

descrito no Plano de Manejo fazem referência ao início da criação da Unidade de 

Conservação, momento em que a participação coletiva estava fortalecida, possivelmente, em 

decorrência do ato de criação da RESEX que foi percebido pela população tradicional como 
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uma conquista decorrente da ação coletiva. Essas evidências indicam que a RESEX Rio Ouro 

Preto, possivelmente, vem perdendo o interesse pela realização de ações coletivas com o 

passar dos anos.  

Por fim, a limitação à circulação de pessoas na reserva após sua criação, também foi 

apontada como uma situação percebida como negativa pelos entrevistados: “Hoje está pior 

que no passado porque de primeiro [antigamente] era liberado todo mundo andar aqui dentro 

e hoje não pode.” (E12). Essa limitação, consequentemente, tem colaborado para uma 

percepção negativa por parte de alguns moradores: “para as pessoas poderem visitar a gente é 

preciso pegar uma autorização com o ICMBio e assim a gente vive como uma pessoa 

abandonada porque não pode ter visita” (E13).  Esses relatos indicam que memórias 

anteriores a criação da reserva influenciam diretamente na aceitação, por parte de alguns 

moradores, de normas institucionalizadas na unidade com criação da RESEX.   

5.6.3 Segurança 

Esse código foi criado em decorrência do tema ter emergido durante a realização das 

entrevistas e está associado ao fato de que os participantes se sentem mais seguros vivendo na 

RESEX, conforme relatado pelo participante (E7): “aqui a gente se sente livre do ladrão que 

gosta de roubar”. Com base nas informações levantadas nas entrevistas, isso se deve pelos 

seguintes motivos: 1) institucionalização da reserva; 2) isolamento natural das comunidades; 

3) percepção de insegurança na cidade. 

Inicialmente, o fato de viverem dentro de uma Unidade de Conservação formalmente 

instituída, já assegura aos seus moradores algumas peculiaridades que contribuem para a 

sensação de segurança dessas pessoas. Nesse sentido verificou-se que as limitações quanto a 

livre circulação de pessoas na unidade é um dos fatores que os participantes percebem como 

vantajoso para a segurança: “aqui é Federal e não entra nada de gente errada, só com o 

conhecimento do pessoal daí” (E7). Percebe-se nesse relato que o entrevistado demonstra 

sentir-se seguro devido às condições exigidas para que as pessoas possam ter acesso à área da 

reserva. 

Além disso, as condições naturais de isolamento comunidades, principalmente as da 

área ribeirinha, possibilitam que os moradores vivenciem uma realidade diferente do meio 

urbano com relação à segurança pessoal e patrimonial: “aqui o cara [pessoa] fica 

despreocupado, deixa ali a canoa, o motor e não tem perigo de o ladrão levar. Lá na cidade o 

cara tem que tá com um olho aberto e outro fechado” (E5, morador da área ribeirinha). Outros 
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participantes tanto da área ribeirinha quanto da área de ramais, também relataram sobre a 

tranquilidade que lhes é proporcionada pelo fato de morar na RESEX, de modo que por 

algumas vezes ficam totalmente despreocupados: participante da área ribeirinha - “eu durmo 

com as portas abertas porque não tenho medo de ladrão de nada”(E6); participante da área de 

ramal - “[...] se a gente sair daqui pode largar nossas coisas por qualquer canto aí e ninguém 

nunca levou nada” (E9, referindo-se  a ausência de furtos). 

Nesse contexto, outro fato evidenciado é que os entrevistados percebem a cidade de 

Guajará-mirim como um local onde eles estarão vulneráveis a violência: “na cidade todo 

mundo sabe que a gente não tem mais sossego, se sai com uma moto os caras [ladrões] já 

querem te assaltar, se sabem que você saiu com dinheiro do banco já querem assaltar e aqui 

não, você tem uma tranquilidade” (E2).  

Apesar da possibilidade de inúmeros crimes que podem ocorrer no ambiente urbano, 

verificou-se que os entrevistados manifestaram uma maior preocupação com um crime 

específico: o roubo. “Na cidade a gente vive meio aperreado, até o dinheiro que você bota no 

bolso, os ladrões estão carregando. Você vai tirar o dinheiro do banco e o ladrão já está 

olhando a hora que você sai” (E7).  Observa-se nesses relatos uma ênfase sobre a preocupação 

quando os extrativistas precisam ir ao banco realizar saques de pagamentos. Essa preocupação 

sugere que os extrativistas se sentem mais vulneráveis e possivelmente em decorrência de 

seus comportamentos serem facilmente identificados por criminosos. 

Diante dessa percepção, alguns dos participantes afirmaram que a sensação de 

segurança é dos motivos que os mantém vivendo na RESEX: “o que me mantém no 

mato[reserva] é a tranquilidade mesmo” (E2). Essa evidência também foi corroborada por 

outros participantes: “Essa segurança faz a gente querer morar mais” (E5); “aqui é tranquilo e 

ninguém vem perturbar. E na rua não é assim, a gente não tem sossego, então nós aqui na 

reserva estamos mais tranquilos” (E12). Dessa forma, verifica-se a preferência dessas pessoas 

por permanecerem vivendo na reserva, onde segundo os próprios relatos dos entrevistados, o 

único risco existente são os bichos selvagens, mas que até eles já são acostumados com a 

presença dos moradores nas localidades. 

5.6.4 Aquisição de conhecimentos 

O código denominado de aquisição de conhecimento, está relacionado ao processo de 

aprendizagem de conhecimentos tradicionais sobre a natureza pelos moradores da RESEX. 

Foram identificados três processos distintos e complementares pelo quais os moradores 
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adquiriram os conhecimentos tradicionais: 1) contato direto com a natureza; 2) ensinamento 

dos pais; 3) contato com povos indígenas. 

O aprendizado por meio do contato direto com a natureza decorre de práticas 

rotineiras das pessoas com o ambiente: “Eu adquiri o conhecimento com a natureza porque 

me criei praticamente dentro da mata” (E11). Além disso, os moradores de lugares como a 

RESEX desenvolvem a habilidade de observar sinais ou indícios naturais, que são 

normalmente fornecidos pelos animais:  

“Eu presto atenção no que o pássaro diz sobre como a natureza está agorinha, não 

tem ninguém que habita a natureza que esteja reclamando que vai chover, eu vi uma 

casa de abelha revoltada lá no mato e ela está me dizendo que daqui dois ou três dias 

vai ter chuva. Isso é uma ciência própria adquirida pela natureza” (E8). 

Esses relatos evidenciam que o conhecimento adquirido por meio do contato direto 

com a natureza, entre outras possibilidades, fornece aos moradores a capacidade de 

diagnosticarem fenômenos naturais ou consequências de eventos antropogênicos como a 

escassez hídrica: “onde eu morei, tinha o igarapé que não secava de jeito nenhum, aí o cara 

[pessoa] começou a botar roça de um lado e do outro, com o prazo de cinco anos o igarapé 

começou a secar” (E11). 

 O ensinamento repassado pelos pais é outra forma com a qual os participantes 

relataram adquirir conhecimentos sobre a natureza: “meu pai nasceu e se criou dentro de um 

seringal e eu aprendi com ele, tudo que eu sei foi meu pai que me ensinou, conheço até o 

calendário dos bichos aqui na mata [...], os animais que pode matar e os que não pode” (E7).  

É importante enfatizar que foi observado um padrão quanto aos conhecimentos 

repassados pelos pais, pois basicamente visavam ensinar os filhos a garantirem sua 

sobrevivência: “Os pais e avós ensinando que planta é aquela e para que serve, que animal é 

aquele e se realmente deve ser batido para ser consumido” (E14). Destaca-se ainda que esse 

aprendizado, principalmente, com relação à exploração dos recursos naturais se iniciava ainda 

na infância: “com 9 anos de idade comecei a cortar com meu pai” (E6); “desde menino que eu 

trabalhava com meu pai” (E7);  “meu pai trabalhava e levava nós, era 3 dias andando a pé, aí 

foi ele quem me ensinou a cortar seringa” (E12). 

Esses relatos além de evidenciarem como os moradores da RESEX adquiriram os 

conhecimentos por intermédio dos pais, também demonstram a privação de oportunidades 

para a educação escolar formal: “nós não tivemos a oportunidade de estudar e a única coisa 

que eu aprendi foi cortar seringa, botar roça, plantar macaxeira, fazer as borrachas e criar 

galinha.” (E9). Faz-se necessário ressaltar que esse cenário de dificuldades experimentadas na 

infância é referente às experiências vivenciadas durante o período dos seringais. 
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A última forma de aquisição de conhecimentos identificada nesta pesquisa está 

relacionada ao aprendizado decorrente do contato frequente com indígenas civilizados. 

Salienta-se que esse fato foi mencionado apenas por um dos entrevistados, porém, 

considerando que  a Unidade de Conservação possui fronteiras com terras indígenas (Lage e 

Uru-eu-wau-wau), presume-se que esse contato possa ocorrer com mais frequência entre 

outras pessoas que residem na reserva. Segundo o participante (E2) os conhecimentos 

adquiridos com os índios variam desde a identificação de espécies de animais até a utilização 

de ervas medicinais:  

Qualquer bicho que canta no mato eu digo “é bicho fulano”, aprendi a identificar os 

animais só pelo canto, também conheço muitas plantas medicinais do mato. 

Aquisição desse conhecimento se deu com os índios que vem do mato e ficam 

civilizados e daí eles falam para gente qual é o remédio bom para cobra, o que é 

bom para o fígado, o que é bom para malária (E2).   

Verificou-se, portanto, que o contato e a experiência com a natureza estão na essência 

do processo de aprendizado de conhecimentos tradicionais dos moradores da Reserva 

Extrativista Rio Ouro Preto, atuando de forma única ou complementar as demais maneiras de 

aquisição de conhecimento. 

5.7 Conexão emocional 

A categoria emocional demonstra os vínculos e sentimentos que os moradores 

desenvolveram com a RESEX Rio Ouro Preto. Está categoria foi constituída pelos seguintes 

códigos: sentimentos e resistência em se mudar. Ressalta-se que foram identificados 6 (seis) 

sentimentos nas entrevistas dos moradores da RESEX: amor, bem-estar, esperança, gostar, 

liberdade e pertencimento. Na Figura 23 é apresentada como essa categoria foi estruturada 

com os códigos e subcódigos que a compõem. 
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Figura 23 - Estrutura da categoria conexão emocional 

 

Fonte: autoria própria. 

Destaca-se que essa categoria possui 66 citações (segmentos de texto) que corresponde 

a somatória das citações incluídas nos códigos: Sentimentos (57) que é composto pelos seis 

sentimentos mencionados acima; e Resistência em se mudar (9) – que se refere a um 

comportamento característico que foi identificado em algumas pessoas que residem na reserva 

e demonstram uma resistência ou relutância em se mudar para outros locais. No Quadro 19 é 

apresentada a distribuição da ocorrência desses códigos por comunidade. 

Quadro 19 - Distribuição dos códigos da categoria emocional por comunidade 

Códigos  
Divino 

(1) 

Floresta 

(7) 

Petrópolis 

(1) 

Pompeu 

(4) 

Três José 

(1) 
Totais  

Sentimentos 5 27 5 14 5 56 

Resistência em se mudar 1 5 - - - 6 

Totais 6 32 5 14 5 62 

Fonte: autoria própria. 

Igualmente como ocorrido na categoria cognitiva, faz-se necessário explicar a 

diferença entre os totais apresentados na Figura 23 e no Quadro 19, pois na figura tem-se a 

representação de todo o corpus da análise, enquanto no quadro estão apresentadas apenas 

informações das cinco comunidades onde a pesquisa foi aplicada, desse modo, existem quatro 

citações de texto obtidas na entrevista com o servidor do ICMBio, a saber: três no código 

denominado de “resistência em se mudar” e uma no código “sentimentos”.  

Além disso, observa-se que apesar da ausência do código “resistência em se mudar” 

nas comunidades Petrópolis e Três José, verifica-se que esse evento tem ocorrido apenas na 

área ribeirinha. A ausência desse código na comunidade Pompeu (área de ramal), assim como 

das outras duas comunidades ribeirinhas citadas, pode estar associado ao processo de 
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reorganização da reserva, fato observado durante a pesquisa de campo e verificado que tem 

algumas famílias se mudando da área ribeirinha para a comunidade do Pompeu. Esses 

assuntos que compõem essa categoria (conexão emocional) serão mais bem detalhados a 

seguir. 

5.7.1 Vínculos afetivos com o lugar (sentimentos) 

Essa pesquisa identificou a existência de seis sentimentos afetivos (subcódigos) que os 

moradores desenvolveram pela RESEX Rio Ouro Preto: pertencimento (24); gostar (15); 

bem-estar (8); amor (6); esperança (2); e liberdade (2). A ocorrência desses sentimentos por 

participantes é apresentada no Quadro 20. 

Quadro 20 – Manifestação dos sentimentos por moradores da reserva 

Sentimentos  
QTD 

participantes 

 

% 

Participantes por área QTD 

citações Ramal (4) % Ribeirinha (10) % 

Pertencimento 13 93 4 100 9 90 24 

Gostar 9 64 2 50 7 70 15 

Bem-estar 5 36 1 25 4 40 8 

Amor  3 21 1 25 2 20 6 

Esperança 2 14 1 25 1 10 2 

Liberdade 2 14 0 0 2 20 2 

Fonte: autoria própria. 

Observa-se que com exceção do sentimento de liberdade, que nesta pesquisa se refere 

à liberdade ou autonomia de trabalho, os demais sentimentos ocorrem tanto na área de ramal 

quanto na área ribeirinha da RESEX. 

O sentimento de pertencimento foi o que teve maior ocorrência nos relatos dos 

entrevistados e se refere à sensação de sentir-se parte de determinado lugar. Nesse sentido, 

destaca-se que foi observado um padrão de similaridade, de modo que esse sentimento, 

normalmente, acontece quando os entrevistados precisam ir à cidade ou quando retornam para 

suas localidades na reserva. O relato da participante (E9) possibilita uma melhor compreensão 

sobre a manifestação desse sentimento: “quando a gente chega em Guajará eu quero vir 

embora, eu falo [para o esposo] quero ir embora [...]. Eu gosto de estar no meu lugar, eu gosto 

daqui” (E9).  

Outro exemplo é relatado pelo participante (E2) que descreve a sensação que sente 

quando retorna da cidade para sua residência na RESEX: “quando eu chego da cidade eu 

digo: cheguei no meu paraíso. Porque na cidade em sua própria casa não me sinto à vontade. 

Me sinto à vontade na beira de um rio, dentro da mata” (E2). Faz-se necessário destacar um 
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ponto específico nesse último relato, pois o participante (E2) afirma que mesmo possuindo 

uma casa na cidade, não consegue se sentir conectado da mesma maneira que quando está na 

reserva. Essa evidência sugere que embora as pessoas possam estar conectadas a mais de um 

lugar, o sentimento de pertencimento é exclusivo de um lugar específico. 

Esse resultado é convergente com os apontamentos de Dameria et al. (2020) que 

argumentam que o sentimento de pertencimento resulta da familiaridade das pessoas com o 

ambiente físico ou social. Nesse o caso, em se tratando de uma área protegida em que as 

pessoas interagem com a natureza, o sentimento de pertencimentos decorre da familiaridade 

física do ambiente ou a necessidade de estar conectada a natureza. 

O sentimento “gostar” pode-se dizer que consiste em um vínculo emocional mais 

genérico em que os participantes atribuíram como uma consequência de outras circunstâncias 

da RESEX. Destaca-se que inúmeras circunstâncias podem favorecer a ocorrência desse 

vínculo com o lugar. De acordo com relatados dos participantes, o sentimento “gostar” pode 

surgir em função de: 1) contato com a natureza – “Eu fico aqui porque eu gosto da natureza 

demais”(E3); 2) familiar – “eu gosto demais daqui, meu pai antes de morrer deixou esse 

presente” (E7); “eu gosto de morar aqui porque eu já lhe falei eu gosto muito daqui então aqui 

esse lugar aqui eu criei todos os meus filhos” (E6); 3) acesso aos recursos naturais – “eu gosto 

daqui por causa que aqui tem as colheitas” (E5); “eu gosto de morar aqui porque as coisas 

sempre são mais fáceis para gente que já tem o costume de viver aqui” (E9); entre outras 

possibilidades.  

No que se refere ao sentimento de bem-estar, observou-se que é um sentimento 

relacionado tanto ao contato que participantes têm com a natureza da RESEX por meio de 

práticas tradicionais, quanto com o relacionamento com os demais moradores. Isso foi 

evidenciado por meio de alguns relatos dos entrevistados, tais como: “[...]eu me sinto feliz 

vivendo na reserva e aqui não tenho nenhum intrigado” (E8); “a gente se sente bem é um 

paraíso para nós” (E4); “aqui eu tenho o sentimento de viver tranquilo” (E12); “[...] morando 

aqui eu sei fazer as coisas que eu aprendi e me sinto realizado porque na rua eu não tenho 

como fazer” (E4). Com base nesses relatos, pode-se observar que a reserva nesse contexto de 

interação de pessoas com o ambiente natural, proporciona um estado de contentamento ou 

satisfação aos entrevistados.   

O amor que os participantes declararam ter pela reserva, manifestou-se de distintas 

formas: “[...] a gente tem amor pela natureza, pelo rio e a mata e apesar de ser uma vida 

sofrida tenho muito amor pela reserva e não quero abandoná-la nunca” (E13). Observa-se no 

relato do entrevistado que as características físicas do ambiente contribuem para a geração 
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desse vínculo afetivo. Também foi observado que esse sentimento independe da condição de 

propriedade, pois por se tratar de uma Unidade de Conservação, os moradores possuem 

apenas o Contrato de Concessão de Direito real de Uso, porém essa condição não 

impossibilita que os moradores amem o lugar onde convivem: “[...] eu amo e me sinto 

orgulhosa por ser uma moradora daqui” (E6); “[...]eu nunca pensei ser meu [entrevistado se 

referindo ao lugar onde vive], mas eu amo como se fosse meu porque enquanto eu 

permanecer aqui ninguém vai poder tomar” (E11). 

Por fim, também foi verificada a ocorrência de sentimentos de liberdade e esperança, 

que estão associados direta e indiretamente ao processo de criação da RESEX. O sentimento 

de liberdade mencionado pelos entrevistados se refere à autonomia em relação ao trabalho: 

“eu sinto liberdade porque aqui na reserva você tendo sua roça, a gente faz o salário do 

tamanho da sua coragem. E aqui a você trabalha no dia que você quer, diferente de quem é 

empregado que tem que trabalhar todos os dias e ainda escutar gritos quando o patrão é chato 

(E2).  

O sentimento de esperança no que lhe concerne, foi observado apenas naqueles 

participantes que estavam envolvidos no processo de criação da RESEX:  

A minha vontade é que amanhã ou depois a gente consiga ter aquilo que a gente 

sonhou lá no início [referindo-se ao processo de criação da reserva], viver de forma 

adequada, uma casa boa, transporte, seus filhos estudando e tendo acesso aos bons 

ensinamentos, isso é um sonho que a gente ainda pensa em realizar, ter o conforto e 

a saúde adequada (E14). 

Nesse contexto, observa-se que os moradores da RESEX Rio Ouro Preto desenvolvem 

diversos vínculos afetivos com o lugar, variando como se manifestam a depender de suas 

necessidades e percepções do ambiente. Esse resultado converge com os argumentos de 

geógrafos humanistas tradicionais como Relph (1976) e Tuan (1980) que argumentaram que 

as pessoas desenvolvem vínculos com os lugares de acordo com suas necessidades humanas. 

No entanto, sob a concepção de sistemas socioecológicos em que a RESEX está inserida, as 

necessidades humanas formadoras de vínculos afetivos com o lugar resultam do contato e 

interação das pessoas com a natureza da reserva. 

5.7.2 Resistência em se mudar 

O segundo código dessa categoria se refere ao comportamento de que algumas pessoas 

relutam a se mudarem de localidade. Esse código apareceu em cinco das quatorze entrevistas 

realizados com os moradores da reserva (5/14), e destaca-se que a manifestação desse evento 

ocorreu apenas na ribeirinha. Nesse sentido, esta pesquisa observou que este código 
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“resistência em se mudar” está diretamente associado a outros dois códigos já mencionados 

(autoidentificação e pertencimento). Um exemplo dessa relutância em se mudar foi 

mencionado pelo servidor do ICMBio:  

A dona [senhora] que morava lá na comunidade Ouro Negro, ela teve resistência em 

mudar para um lugar mais perto, mas os filhos todo mundo veio e ela não ia ficar lá 

sozinha. Hoje ela não quer mais morar lá em cima [referindo-se à comunidade Ouro 

Negro], ela só quer ir lá para tirar sua castanha, borracha e seu sustento, porque já 

está com uma certa idade e tem o conforto de estar morando próximo aos seus filhos 

(E15). 

Observa-se nesse relato que a moradora da comunidade Ouro Negro (comunidade 

ribeirinha) apesar de ser possivelmente uma senhora idosa, que relutava a deixar seu lugar e ir 

para outra comunidade na reserva, mesmo diante da perspectiva de ficar sozinha. Além disso, 

também se observa que mesmo após ter se mudado, não encerrou o vínculo com a localidade 

demonstrando um senso de pertencimento e de autoidentificação, pois permaneceu indo 

realizar suas atividades tradicionais nesse lugar. 

Ressalta-se que esse comportamento não foi identificado apenas em pessoas de maior 

faixa etária, um exemplo disso é o relato da participante (E5) que tem 35 anos de idade:  

Quando o Sr. [servidor do ICMBio] falou que ia ficar melhor para a gente lá 

[comunidade Pompeu], eu fiquei assim pensativa, eu vou abandonar meu lugar para 

ir para lá, eu fiquei triste né, eu fico pensando assim, será que um dia vou voltar para 

o meu lugar, não sei se eu vou ou se não vou. Daí ele falou que lá é bom, mas não é 

melhor do que aqui (E5). 

Faz-se necessário destacar que a entrevistada se encontrava em processo de mudança 

para a comunidade Pompeu para assegurar acesso à educação e melhores condições de vida 

aos filhos, como acesso à energia elétrica e internet. No entanto, esse relato demonstra um 

sentimento de dúvida e tristeza por ter que deixar o “seu lugar” diante das necessidades 

apresentadas.  

Essa relutância também foi identificada até em pessoas que incorrem na dupla 

moradia, ou seja, pessoas que possuem residências tanto na reserva quanto na cidade de 

Guajará-Mirim, mas que não pretendem sair da RESEX. O relato do participante (E1) 

possibilita uma melhor compreensão sobre a ocorrência desse fenômeno:  

[...] na rua nós tem uma casa, mas nós vamos de manhã, [...] e a tarde nós já estamos 

por aqui de volta. A casa serve para quando nós precisamos resolver algum 

problema daí a gente fica lá uns dois ou três dias e vem embora de novo, porque sair 

daqui só quando Deus quiser mesmo” (E1). 

Salienta-se que dez de quatorze (10/14) entrevistados encontravam-se nessa condição 

de dupla moradia e assim como o participante (E1) os demais argumentam que a residência na 

cidade tem uma função de apoio às suas necessidades, principalmente acesso à educação para 

os filhos, em caso de tratamento de saúde ou o para terem um lugar para permanecerem 
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quando vão à cidade fazer suas compras ou sacar o pagamento. Também cabe destacar que 

esse fenômeno (dupla moradia) foi institucionalizado entre os moradores por meio das 

associações e inclusive há previsão no Plano de Manejo da unidade (E15). 

Um fato observado durante a pesquisa de campo que pode influenciar diretamente na 

resistência das pessoas em se mudarem para outros lugares é o processo de reorganização ou 

movimentação das famílias para a comunidade do Pompeu. Esse processo consiste em uma 

iniciativa decorrente da rediscussão do projeto da zona de exclusão de áreas da reserva, em 

que o conselho gestor da unidade (ICMBio e Associações) está reaproveitando áreas não 

ocupadas por fazendeiros para realizar o assentamento de famílias beneficiárias da RESEX 

(E15).  

De acordo com o servidor do ICMBio, essas áreas estão sendo repassadas para as duas 

associações para que elas viabilizem o assentamento de seus beneficiários nesta área com dois 

objetivos:  

[...] 1- para eles não migrarem para a cidade; 2- ter um cinturão de proteção do 

entorno da reserva. E isso está acontecendo, nós conseguimos colocar energia 

elétrica e internet nessas casas para poder ter uma proteção maior nessa área e que 

tivesse extrativistas ali, de modo que ele ficasse próximo da cidade, mas dentro da 

reserva (E15). 

 Com base nessa observação de campo e os relatos do servidor do ICMBio, verifica-se 

que a RESEX está passando por um processo dinâmico de reajuste quanto a disposição das 

famílias nas localidades. A Figura 24 demonstra como está o processo de assentamento de 

famílias na comunidade Pompeu. 

Figura 24 - Assentamento de famílias na comunidade Pompeu 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Observa-se na Figura 24, por meio do aspecto do solo e da estrutura da casa que ainda 

está em processo de construção, indícios de ocupação recente dessa área demonstrando assim 

que o processo de assentamento das famílias ainda está em fase inicial. 

 Nesse contexto, com base nas evidências que apontam para o comportamento de 

relutância de alguns moradores da reserva em se mudarem para outros lugares, verifica-se que 

quando as essas pessoas precisam realmente se mudar, buscam sempre estar próximas às 

localidades de origem e dessa forma mantém um vínculo afetivo com o lugar. Esse resultado é 

convergente com a abordagem de Scannell e Gifford (2010) que afirmam que embora uma 

pessoa esteja apegada a um lugar, ainda assim, pode afastar-se dele regularmente. No caso 

concreto da RESEX Rio Ouro Preto esse comportamento é verificado tanto pelo fato da 

ocorrência da dupla moradia, quanto pela manutenção da proximidade com o lugar de origem 

no caso daqueles moradores que migram para outras comunidades na própria reserva.   

5.8 Conexão filosófica  

A categoria filosófica visou evidenciar o significado e a importância que a natureza 

tem para os moradores da RESEX Rio Ouro Preto. Esta categoria foi composta pelos códigos: 

1) importância da natureza; 2) estilo de vida dos entrevistados que foi dividido em dois 

subcódigos (local de origem e costumes); 3) preocupação com a natureza que foi dividida em 

três subcódigos (uso consciente dos recursos, preservação da natureza e evitar queimadas). Na 

Figura 25 é apresentada a estrutura da categoria conexão filosófica com os códigos e 

subcódigos que a compõem. 

Figura 25 - Estrutura da categoria conexão filosófica 

 

Fonte: autoria própria. 
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Destaca-se que essa categoria possui 94 citações (segmentos de texto) que corresponde 

a somatória das citações incluídas nos códigos: preocupação com a natureza (46), composto 

por três subcódigos (preservação, evitar queimadas e uso consciente); estilo de vida (30), 

composto por dois subcódigos (local de origem e costumes); e importância da natureza (18). 

No Quadro 21 é apresentada a ocorrência desses códigos por participantes (moradores da 

reserva). 

Quadro 21 – Ocorrência dos códigos da conexão filosófica por moradores da reserva 

Códigos  
QTD 

participantes 

 

% 

Participantes por área 
QTD 

citações 

Ramal 

(4) 
% Ribeirinha (10) % 

 

Preocupação com a natureza 14 100 4 100 10 100 42 

Estilo de vida 13 93 4 100 9 90 30 

Importância da natureza 13 93 3  75 10  100 18 

Fonte: autoria própria. 

Observa-se que todos os moradores, independentemente da área onde residem, 

manifestam algum tipo de preocupação com a natureza. Além disso, verificou-se que os 

moradores das comunidades ribeirinhas percebem mais a importância que a natureza tem para 

suas vidas do que os moradores das comunidades de ramal. O Quadro 22 monstra a 

distribuição das citações atribuídas a cada código por comunidade. 

Quadro 22 - Distribuição dos códigos da categoria conexão filosófica por comunidade 

Códigos  
Divino 

(1) 

Floresta 

(7) 

Petrópolis 

(1) 

Pompeu 

(4) 

Três José 

(1) 
Totais  

Estilo de vida  3 12 4 9 2 30 

Importância da natureza 1 9 2 5 1 18 

Preocupação com a 

natureza 
1 23 5 10 3 42 

Totais 5 44 11 24 6 90 

Fonte: autoria própria. 

Ressalta-se, novamente, que diferença entre os totais apresentados na Figura 25 e no 

Quadro 22 , pois na figura tem-se a representação de todo o corpus da análise, enquanto nos 

quadros estão apresentadas apenas informações das cinco comunidades onde a pesquisa foi 

aplicada, desse modo, existem quatro citações de texto referentes ao código preocupação com 

a natureza que foram obtidas na entrevista com o servidor do ICMBio. 
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5.8.1 Importância da natureza 

O código nomeado de "importância da natureza", buscou verificar a concepção do 

significado da natureza para os moradores da reserva. Pontua-se que foi observada a 

ocorrência desse código em todas as comunidades onde as entrevistas foram realizadas: 

Divino, Floresta, Petrópolis, Pompeu, e Três José. A análise desse código, possibilitou 

verificar que o significado da natureza, sob a ótica dos entrevistados, manifesta-se por meio 

de três funções principais: assegurar a sobrevivência, complementar a vida, e promover o 

equilíbrio da biodiversidade. 

A função da sobrevivência está relacionada a oferta de recursos naturais para assegurar 

a subsistência das pessoas. "Ela [natureza] é tão importante que não deixa o cara [ser humano] 

passar mal, e quem não sabe ler nada come e bebe, assim como eu que nunca me faltou nada." 

(E3). Esse relato evidência que a natureza pode fornecer a todas as pessoas, de forma 

indiscriminada, as mínimas condições para satisfazer as necessidades básicas de 

sobrevivência, por exemplo: o alimento de cada dia. "[...] ela [natureza] faz parte da minha 

vida porque eu me alimento dela" (E8).  

Com base nesses relatos, observa-se que os moradores da reserva percebem a natureza 

como uma fonte essencial de recursos para o seu sustento dos moradores. Esse resultado 

evidencia que por meio desta função (sobrevivência) a categoria filosófica se relaciona com a 

pobreza relativa por meio das ações que os moradores da reserva realizam para assegurar sua 

subsistência.  

No tocante à complementariedade da vida, destaca-se o sentido de que todos os 

elementos existentes no ambiente natural têm sua devida importância e fazem parte da vida 

dos participantes: "Tanto as plantas como os animais fazem parte da natureza." (E2); "[...] até 

mesmo a onça que eu nunca vi." (E3); "[...] a importância é que eles [animais e plantas] 

completam a vida da pessoa" (E11); “A natureza é tudo pra mim, ela faz parte da minha vida" 

(E8). Esses relatos evidenciam que o contexto de interação direta com a natureza, como é o 

caso dos entrevistados, possibilita o desenvolvimento de uma consciência orientada para a 

relevância de todos os elementos da natureza. 

Por fim, destaca-se que apenas um dos entrevistados relatou sobre a importância da 

natureza para o equilíbrio da biodiversidade dos ecossistemas: "A importância deles é 

fundamental para o equilíbrio da biodiversidade, eles têm a sua contribuição fundamental, 

seja qualquer um deles [...], do inseto a onça-pintada ou jacaré-açu, todos tem sua participação 

no equilíbrio e na existência desse território [reserva]" (E14). Esse relato é um indicativo de 
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que, apesar de pouca representatividade, os moradores da RESEX estão atentos às discussões 

consideradas de grande relevância a sustentabilidade do planeta. 

5.8.2 Estilo de vida 

Outro código dessa categoria (filosófica) foi nomeado de "estilo de vida" e se refere às 

tradições culturais e o modo de viver dos moradores da RESEX que influenciam a 

permanência deles nesta unidade de conservação. "Eu fico aqui porque [...] e eu fui criado 

dentro da natureza" (E3). Na análise desse código, verificou-se que uma das circunstâncias 

determinantes do estilo de vida dessas pessoas está associada ao local onde nasceram e o 

contato que mantém com a natureza ou o meio rural. "Eu sou morador das reservas desde que 

nasci, porque a gente não morou só nessa reserva que hoje a gente vive." (E14); "eu vim para 

cá acho que eu tinha uns 4 anos com meu pai, que nós morávamos antes no Cautário [Reserva 

Extrativista localizada próximo à cidade de Costa Marques/RO] e meu avô chamou meu pai 

para vir para cá, e aqui ficamos de vez." (E10). 

Por meio desses relatos, pode-se observar que os participantes enfatizaram que sempre 

estiveram inseridos no contexto de áreas protegidas, onde o contato com a natureza é 

constante. Nessa conjuntura, salienta-se que foram identificados três participantes nativos da 

RESEX Rio Ouro Preto, desse modo, pressupõe-se que o modo de vida dessas pessoas foi 

condicionado a realidade e experiências vivenciadas na reserva: "Eu moro aqui na reserva 

desde quando a minha mãe estava gestante de mim, nasci aqui e me criei dentro da reserva" 

(E5). Além disso, faz-se necessário destacar que foi observada uma peculiaridade entre os 

integrantes desse grupo (nativos da RESEX Rio Ouro Preto), todos pertenciam ao gênero 

feminino.  

Esse resultado sugere que as mulheres que se consideram extrativistas ou como 

população tradicional, apresentam maior dificuldade de adaptação a dinâmica da vida urbana 

devido ao seu estilo de vida: "Sempre foi mais importante morar aqui por causa da dificuldade 

de morar na cidade." (E9). Esse achado, também pode indicar que as mulheres com perfil de 

população tradicional, quando expostas à necessidade de morar na cidade, tendem a 

apresentar uma maior dependência dos maridos, devido às limitações que a realidade da 

cidade lhes impõe para realização de atividades voltadas à sobrevivência. "Na cidade eu não 

sei fazer nada, aqui eu sei cortar seringa, sei caçar de noite, sei pescar, sei roçar, sei derrubar 

de machado, tudo que um homem faz eu sei fazer."(E10).  
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Com relação aos demais participantes (estrangeiros à reserva), constatou-se que 

vieram morar na reserva quando ainda eram crianças. "Eu vim desde pequeno para cá desde a 

idade de cinco anos moro aqui dentro e eu gosto de morar aqui." (E1). Também foi verificado 

que a maioria desse grupo (exceto um participante) ocupou a reserva extrativista no período 

dos seringais, onde vivenciaram muitas adversidades: "Eu me criei aqui, nasci no Pará, mas 

cheguei aqui em Rondônia quando era criança, e meus pais morreram aqui dentro dos 

seringais [...], eu e meu irmão éramos pequenos trabalhamos para sobreviver e a partir daí eu 

perdi a amizade pela cidade" (E11); " eu nasci e me criei na zona rural (nos matos) porque 

meu pai era seringueiro com a minha mãe, eu nasci no Parati que fica do Cautário para lá" 

(E6). Esses relatos além de evidenciarem algumas das dificuldades que essas pessoas 

vivenciaram ao migrarem para a região da reserva, também demonstram que a migração para 

esta região ocorreu de diversos estados do país, bem como uma migração interna de outros 

municípios do estado, principalmente de seringais da região do Cautário, área pertencente ao 

município de Costa Marques/RO. 

A presença de pessoas oriundas de outros estados do país, está relativamente associada 

ao fluxo migratório ocorrido durante a segunda guerra mundial, período em que diversos 

imigrantes foram recrutados e incentivados a virem trabalhar nos seringais da Amazônia para 

atender a demanda mundial de produção de borracha, devido à ocupação da Malásia nesse 

período.   

A outra circunstância determinante do estilo de vida evidenciada se refere aos 

costumes e tradições ensinadas pelos pais durante o contato com a reserva. "[...] a gente tem 

uma tradição que vem dos nossos pais que moraram nos seringais, [...] e a gente também não 

teve estudo" (E2). Em consequência da aquisição desses costumes, os entrevistados entendem 

que o fato de estarem juntos ou próximos à natureza, terão condições mais favoráveis à 

sobrevivência: "É muito importante a gente morar no sítio porque as coisas são mais fáceis 

para a gente"(E9). Nota-se que o entrevistado se refere diretamente às condições de 

sobrevivência em área rural, demonstrando que o estilo de vida (costume) dessas pessoas 

favorece as atividades de subsistência.  

Esse fato também foi observado em outros relatos em que os entrevistados enfatizaram 

as possíveis dificuldades que as pessoas não habituadas ao contato com a natureza, teriam ao 

se mudarem para ambientes como o da RESEX: "Eu aconselho que quem mora na cidade e 

não tenha contato com a natureza não venha para cá, porque ele vai sofrer para sobreviver. E a 

gente não, a gente já tem um meio de pegar uma caça, o peixe, já tem o jeito de viver e quem 

não tem conhecimento com isso passa fome" (E2); "[...] para nós que temos costume não é tão 
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difícil, talvez para você vai ser um pouco mais difícil porque você tem um outro costume, 

outra vivência, outro patamar de vida" (E14).  

Além da questão relacionada a facilidade de se obter recursos para a sobrevivência por 

meio de suas práticas costumeiras, observou-se também a existência de uma dependência 

cultural, de modo que para demonstrar esse fenômeno, alguns dos entrevistados se 

equipararam aos povos indígenas para demonstrar a necessidade de estar conectado à natureza 

e suas tradições: "[...] a vontade que eu tenho é de morar no mato mesmo, porque sou que 

nem índio" (E12); "[...] um seringueiro que é acostumado a viver dentro da mata ele não se 

adapta na cidade, porque os anos que eu passei na cidade, de vez em quando eu estava por 

dentro do mato, na reserva, porque nós somos iguais aos índios. E o índio você pode levar ele 

para São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos, para ele estudar por lá, mas na hora que ele 

chegar aqui ele é o mesmo índio" (E4). 

Nesse sentido, esses relatos evidenciam a importância de as pessoas estarem inseridas 

a locais adequados ao seu modo de viver. Dessa forma, essas evidências indicam que o estilo 

de vida dos moradores da reserva é um aspecto sociocultural que exerce forte influência para 

a permanência deles, na unidade de conservação aqui estudada. Conforme relatado por um 

dos participantes quando questionado sobre os motivos o levaram a morar na reserva: 

"Primeiro, o costume devido ao fato de gostar de viver no interior, viver na mata, nas margens 

ribeirinhas, e vivemos assim desde os pais, então é uma continuidade das nossas tradições." 

(E14).  

Além disso, essas evidências relacionam esse código da categoria filosófica com a 

categoria experiencial. Ademais, pode estabelecer uma relação com a categoria cognitiva 

(autoidentificação) demonstrando de forma prática como ocorre o que Dameria et al. (2020) 

chamou de continuidade congruente: quando as pessoas descobrem que o lugar corresponde 

ao estilo de vida.     

5.8.3 Preocupação com a natureza 

O código nomeado de "preocupação com a natureza" visou observar as atitudes que 

pudessem evidenciar os cuidados e preocupações que moradores da reserva tem para com a 

natureza. Constatou-se que todos os entrevistados (14 participantes) demonstraram algum tipo 

de ação relacionada ao cuidado ou zelo pela natureza. A análise desse código evidenciou que 

os moradores da reserva se preocupam com a preservação da natureza, evitam queimadas e 

possuem um senso de uso consciente dos recursos naturais.  



130 

 

Faz-se necessário enfatizar também que a maioria dos entrevistados (12 participantes) 

demonstraram possuir mais de um tipo de preocupação, conforme demonstrado no Quadro 23. 

Quadro 23 – Ocorrência de cuidados com a natureza por participantes 

ID 
Evitar queimadas 

Gr=7 

Preservação 

Gr=26 

Uso consciente 

Gr=13 
Totais 

E1 0 1 1 2 

E2 0 1 1 2 

E3 1 1 1 3 

E4 0 1 1 2 

E5 0 1 1 2 

E6 0 1 0 1 

E7 0 1 0 1 

E8 0 1 1 2 

E9 1 1 0 2 

E10 1 1 0 2 

E11 0 1 1 2 

E12 0 1 1 2 

E13 1 1 0 2 

E14 0 1 1 2 

Totais 4 14 9 27 

Fonte: autoria própria. 

Destaca-se que o Quadro 23 concentra-se em demostrar a presença e ausência de ações 

relacionadas ao cuidado com a natureza. Além disso, ressalta-se que os moradores da RESEX 

Rio Ouro Preto, normalmente, manifestam preocupações voltadas à preservação e ao uso 

consciente de recursos. Esse resultado pode ser verificado tanto pela somatória da presença e 

ausência, quanto frequências absolutas de cada subcódigo (Gr=).  

Ainda, utilizando-se a mesma técnica de análise (presença e ausência) foi realizada a 

verificação da ocorrência dessas ações entre as comunidades conforme demonstrado no 

Quadro 24. 

Quadro 24 – Ocorrência de cuidados com a natureza por comunidade 

Comunidades 
Evitar queimadas 

Gr=7 

Preservação 

Gr=26 

Uso consciente 

Gr=13 
Totais 

C. Divino 0 1 0 1 

C. Floresta 1 1 1 3 

C. Petrópolis 0 1 1 2 

C. Pompeu 1 1 1 3 

C. Três José 1 1 0 2 

Totais 3 5 3 11 

Fonte: autoria própria. 

Nota-se que as comunidades Floresta e Pompeu foram as que manifestaram 

preocupação em todas as três ações aqui verificadas. Esse resultado pode estar associado ao 
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fato dessas localidades serem próximas uma da outra (comunidades vizinhas) e possuírem 

maior acessibilidade a informações e treinamentos voltados à educação ambiental, visto que a 

comunidade Pompeu possui acesso à internet e dispõe de um barracão onde, normalmente, 

são realizadas as palestras e eventos [observação de campo].   

A preservação da natureza na percepção dos entrevistados é manifestada por meio do 

entendimento de que a natureza é importante e necessita de cuidados por parte daqueles que 

mantém contato com ela: "Eu sou a favor de preservar a natureza porque têm pessoas que não 

preserva nada, tanto animal como natureza ele não tá nem aí [não demonstra se importar com 

a natureza]."(E2); "Olha eu tenho preocupação com a natureza porque quando eu conheci essa 

natureza, mata, ela não era depredada no jeito que é hoje [referindo-se ao avanço da 

exploração dos recursos naturais]" (E4); "[...] precisamos zelar dela para pais, filhos e neto, 

séculos e mais séculos." (E8).  

Essas narrativas demonstram que alguns dos moradores da reserva compreendem que 

a sustentabilidade pode ser alcançada por meio da preservação da natureza, contudo, esse 

entendimento ainda não é consenso de todos os moradores da reserva. Isso possivelmente, 

decorre de uma mudança de comportamento que vem sendo construída a partir da criação da 

unidade de conservação como relatado por um dos entrevistados que argumenta que passou a 

se preocupar com a natureza, após vir morar na RESEX: "[...] passei a ter preocupação depois 

da criação da reserva, a gente veio saber que era importante preservar, usar, mas também 

preservar." (E8); "Essa preocupação aumentou após morar na reserva porque eu tenho um 

limite de 20 hectares e se eu incendiar esses 20 hectares no próximo ano eu não posso ter roça 

porque o sapé invade e a gente tem que preservar o que é seu" (E2). 

Salienta-se ainda que a preservação da natureza, embora se concentre em cuidados 

com a fauna e a flora, também contempla preocupações mais amplas como as mudanças 

climáticas conforme relatado por alguns entrevistados: "[...] e digo para você com certeza que 

se o nosso país cuidasse mais da mata, teria muito mais água." (E11); "A gente não tem que tá 

derrubando as árvores, [...] a gente tem que cuidar da natureza que se não vira a seca" (E10). 

Esses relatos indicam uma preocupação emergente quanto aos riscos e consequências que a 

degradação ambiental pode trazer para a reserva. 

Outra forma em que os moradores da reserva demonstraram cuidados com a natureza, 

foi por meio do comportamento respeitoso para com os animais e o uso consciente dos 

recursos naturais. Nesse sentido verifica-se a manifestação de um comportamento pró-

ambiental que ficou bem evidente por meio das declarações de alguns participantes: "respeitar 

e não machucar o animal, não ficar descascando ou cortando a madeira para ela não morrer" 
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(E1); "nós vamos ali no rio, a gente pega pouquinho peixe (cinco piranhas e cinco piau) 

porque aqui nós não temos geladeira, não tem nada para não estragar" (E5).  

Com base nos relatos observa-se que os entrevistados têm a consciência da 

necessidade de evitar o desperdício de recursos, bem como a pesca e caça predatória que pode 

ser considerada uma das causas de extinção de espécies da fauna. Esse fato é evidenciado no 

relato do participante (E5), que enfatiza que por não ter uma geladeira para assegurar a 

conservação dos alimentos, principalmente os peixes, acabam condicionando a exploração 

desses recursos naturais de acordo com sua necessidade de consumir ou de manter o alimento 

em condições de consumo. 

Esse fato foi verificado in loco durante a pesquisa de campo, onde foi possível 

observar a técnica que essas pessoas utilizam para conservar os alimentos, visto que essas 

comunidades (ribeirinhas) ainda não dispõem de energia elétrica. A Figura 26 demonstra a 

técnica tradicional para conservação de alimentos em locais onde não se tem energia elétrica. 

Figura 26 - Técnica tradicional para conservação de alimentos 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Nessa imagem (Figura 26) pode-se observar quatro peixes que após terem sido limpos 

e salgados ficam expostos ao sol, por aproximadamente 3 dias, nessas varas de madeira, 

popularmente conhecido como “varal” para que seja possível o processo de desidratação da 

carne, evitando o estado de putrefação.   

É importante frisar que tanto as citações supramencionadas quanto a imagem se 

referem a área ribeirinha, porém esse tipo de comportamento também foi observado na área 

de ramal, pois conforme os relatos dos participantes: "Naquele tempo [época do seringal] o 

que aparecia a gente podia matar: onça, jacaré, lontra, tudo era para tirar couro e não tinha 
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preocupação. Mas hoje, isso mudou e é só quando tem muito aí faz o manejo" (E12); "[...] 

hoje em dia eu só corto o pau quando eu preciso, só retiro a casca de uma coisa [de madeira] 

se eu precisar" (E11).  Esses relatos demonstram que a preocupação com o uso sustentável 

dos recursos naturais, estão presentes tanto na área ribeirinha quanto na área de ramais da 

reserva, e que essa preocupação ou consciência foi adquirida após a criação da RESEX.  

Outra ação identificada nesta pesquisa com relação aos cuidados com a natureza é o 

cuidado para não provocarem incêndios, de modo que quando precisam realizar a queima para 

o plantio e cultivo da agricultura familiar, fazem-na de maneira prudente e com o máximo de 

cuidado para evitar que o fogo se alastre em direção a floresta. "A gente tem que manter 

sempre com cuidado para não tocar fogo" (E10); "[...] para botar sua roça tem que fazer 

coivara para não incendiar a mato como no tempo em que eu cheguei aqui." (E3). Percebe-se 

por meio desses relatos que os moradores da RESEX são conscientes quanto aos riscos e 

potenciais danos que as queimadas podem provocar a natureza da reserva. 

Observa-se também que os entrevistados já vivenciaram situações de queimadas na 

reserva e conhecem alguns dos impactos negativos deixados: "[...] nós temos um sítio e aí eles 

[animais] não têm as frutas do mato e eles vão comer a tangerina, a laranja, o cacau, a manga 

e biribá que a gente tem lá por que na mata não tem mais para eles né. Isso porque uns tempos 

atrás teve muitas queimadas na reserva do Rio Preto." (E13).  

Ao se realizar a análise comparativa entre as áreas (ramal e ribeirinha) da RESEX, 

evidenciou-se que a área ribeirinha, de modo geral, apresenta maior preocupação com a 

preservação da natureza e o uso consciente dos recursos naturais (58,44 e 51,02% 

respectivamente). Essa evidência sugere que os moradores dessas localidades priorizam as 

atividades relacionadas ao extrativismo em vez da agricultura familiar. Esses resultados estão 

ilustrados na Figura 27. 

Essa evidência também pode ser ratificada por meio do relato do participante residente 

na comunidade Petrópolis: "A questão da roça [referindo-se as atividades produtivas 

desenvolvidas na reserva], mas eu gosto mais das atividades extrativistas como a castanha, 

porque não sou muito fã de trabalhar na agricultura" (E14). Dessa maneira, esses indícios 

sugerem que as comunidades ribeirinhas tendem a manifestar um maior cuidado com a 

natureza, possivelmente, porque as pessoas residentes nessas localidades são mais 

dependentes da natureza por estarem mais distantes da cidade. 
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Figura 27 - Comparação de cuidados com a natureza por área 

 

Fonte: autoria própria, dados normalizados. 

 Por outro lado, no que concerne a área de ramal, verificou-se que a maior 

preocupação dos moradores dessa área é com relação ao risco de queimadas (70,59%). Esse 

resultado pode estar relacionado a dois fatores: 1) a proximidade dessas comunidades com a 

cidade, a exemplo a comunidade do Pompeu é a mais próxima da cidade, fato este que pode 

favorecer a prática de ações contrárias a preservação ambiental; 2) a maioria dessas 

comunidades está localizada ou fazem fronteira com a chamada área de exclusão, desse modo, 

são contornadas por fazendas, onde, normalmente, ocorrem conflitos agrários e o avanço da 

pecuária.  

Nesse sentido, nas áreas de ramal, tem-se a incidência de invasão e venda das terras da 

reserva, bem como a existência de alguns moradores que criam gado em conformidade com o 

Plano de Manejo. Essa evidência também encontra suporte no Plano de manejo que de 

maneira similar pontuou que as localidades ribeirinhas ao longo do Rio Ouro Preto estão 

menos suscetíveis às invasões e retirada ilegal de recursos naturais por forasteiros, 

principalmente devido à dificuldade de acesso, que aumenta quanto mais à montante do rio a 

comunidade se localizar (ICMBIO, 2014).  

Por fim, ressalta-se que conforme os relatos do servidor do ICMBio (E15) a criação de 

gado na área da reserva é proibida, porém, a RESEX Rio Ouro Preto é um caso atípico, 

porque quando foi criada já existiam muitos moradores que exerciam essa atividade para 

garantir o sustento de suas famílias. Nesse sentido, o servidor argumentou ainda que o órgão 

aguarda o desfecho de um Projeto de Lei (PL 313/2020) que se encontra em trâmite no 

Congresso Nacional que visa adequar a definição de Reserva Extrativista de modo a 

compatibilizar a criação de rebanhos de bovinos e bubalinos (E15). 
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5.9 Síntese das categorias e proposta do Framework. 

Após a análise dos dados e apresentação das categorias observou-se uma nova 

configuração estrutural que foi reformulada a partir das peculiaridades da Unidade de 

Conservação (RESEX Rio Ouro Preto). Nessa reestruturação, os seguintes fatores analíticos 

foram alterados: 1) a preocupação com a natureza – a literatura sugere que se trata de um 

processo relacionado à conexão cognitiva, porém, na realidade dos moradores da RESEX, 

observou-se um conceito mais profundo sobre a preocupação e cuidados com a natureza, 

dessa forma esse fator (preocupação com a natureza) foi reclassificado como vínculo 

filosófico; 2) apego às características físicas do ambiente – a literatura sugere que se trata de 

um vínculo afetivo com o lugar, no entanto, na presente pesquisa, acredita-se que seja mais 

relevante à conexão experiencial, pois essas características estimulam e influenciam a relação 

dos moradores da RESEX com a natureza; 3) a pobreza relativa e as condições requeridas 

para viver na cidade (categoria emergente) se associam à apropriação de recursos, porém, 

diante das inúmeras possibilidades que a natureza da reserva oferece aos seus moradores 

foram elevadas à condição de categorias conectadas à exploração dos recursos naturais. 

Destaca-se que as categorias evidenciadas na presente pesquisa, embora estejam 

apresentadas individualmente, elas podem se interrelacionar entre si por seus fatores de 

análise. Nesse sentido, os resultados encontrados nessas categorias foram sintetizados e 

apresentados por categorias em um novo framework analítico da relação sociedade-natureza, 

que se entende estar mais bem adequado a realidade das RESEXs e outras Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável, principalmente em contexto socioecológico de Reserva 

Extrativista.  No Quadro 25  e apresentado o framework analítico da relação sociedade-

natureza evidenciado no caso da RESEX Rio Ouro Preto. 

Quadro 25 - Framework analítico da relação sociedade-natureza para a RESEX Rio 

Ouro Preto 

Objetivos 

específicos 

Conexão 

(IVES et al. 

2018) 

Fatores a serem 

analisados em Unidades 

de Conservação 

Fatores observados 

na RESEX 
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Experiencial 

Drivers para o contato 

com a natureza (IVES et 

al., 2018; LIN et al., 2014; 

SOGA; GASTON, 2016) 

Recreação Atividades relacionadas a 

pescaria e as interações com 

os animais selvagens foram as 

principais formas de 

recreação. O ar mais puro e 

alimentação saudável foram 

apontados como benefícios a 

saúde física (CROSS, 2015; 

IVES et al., 2018; LIN et al., 

2014; SOGA; GASTON, 

2016) 

Saúde física 
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Apego as características 

físicas do ambiente 
(STEDMAN, 2003) 

Ar Os atributos naturais 

considerados mais 

importantes na percepção dos 

moradores são o rio e a 

floresta 

Floresta 

Rio 

Cognitiva 

Memórias pessoais 
(MORGAN, 2010; 

SCANNELL; GIFFORD, 

2010) 

Lembranças do 

período do seringal 
Memórias em ambos os 

períodos estão relacionadas as 

dificuldades laborais 
Lembranças após 

criação da RESEX 

Conhecimento, crenças, 

significados (SCANNELL; 

GIFFORD, 2010) 

Aquisição de 

conhecimento 

Conhecimentos tradicionais 

são repassados de pai para 

filho ou adquiridos por meio 

da interação com a natureza 

Autoidentificação com o 

ambiente (PROSHANSKY; 

FABIAN; KAMINOFF, 1983) 

Autoidentificação 

como população 

tradicional  

Observada apenas nas pessoas 

que residem em comunidades 

ribeirinhas e normalmente são 

as que resistem em se mudar 

de localidade 

Segurança Segurança 

Percebem a reserva como um 

lugar mais tranquilo e seguro 

para se viver devido ao fato 

de ser uma UC e também por 

estar afastada da cidade 
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Emocional 

Sentimentos com o lugar 
(DAMERIA et al., 2020; 
SCANNELL; GIFFORD, 

2010) 

Amor Observou-se a manifestação 

de vínculos afetivos com o 

lugar por meio desses 

sentimentos. O pertencimento 

foi o sentimento de maior 

destaque e acontece quando 

os moradores retornam para 

suas localidades na reserva 

Esperança 

Gostar  

Liberdade  

Pertencimento  

Empatia e bem-estar 

com a natureza (BROWN 

et al., 2019)  
Bem-estar 

O contato com a natureza e o 

relacionamento com os 

demais moradores da RESEX 

favorecem o sentimento de 

bem-estar  

Resistência em se mudar 

(SCANNELL; GIFFORD, 

2010) 

Resistência em se 

mudar 

Identificado somente em 

algumas comunidades 

ribeirinhas e está associado às 

pessoas que têm 

autoidentificação como 

população tradicional 

Filosófica 
Preocupação com o 

ambiente (SCHULTZ, 2001) 

Estilo de vida 

Estilo de vida decorrente dos 

costumes tradicionais e o 

local de origem das pessoas 

Importância com a 

natureza 

Na ótica dos moradores, a 

importância da natureza se 

manifesta por meio de três 

funções: assegurar a 

sobrevivência, complementar 

a vida, e promover o 

equilíbrio da biodiversidade. 

Preocupação com a 

natureza 

Consciência sobre a 

importância da natureza e a 

manifestação de cuidados 

voltados à preservação, ao uso 

consciente de recursos e a 

evitar queimadas. 
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Material 

Apropriação de recursos 
(PICHLER et al., 2017) 

Apropriação de 

recursos 

Apropriação de recursos 

naturais como a borracha, a 

castanha, o peixe, o solo para 

a prática de agricultura 

familiar  

Mercantilização 
(ALDEIA; ALVES, 2019; 

CROSS, 2015) 

Potenciais produtos 

 

Comercialização de três 

principais produtos: a 

castanha, a borracha e a 

farinha. Porém os moradores 

percebem uma diversidade de 

produtos que podem ser 

comercializados: madeira, 

carne de jacaré, turismo. 

Pobreza 

relativa 

 

Pobreza relativa (DENG et 

al., 2010; SEN, 1983) 

Economizar Atividades como a pesca, 

caça e cultivo de alguns 

alimentos que possibilitam 

aos moradores da RESEX 

economizar recursos 

financeiros, bem como a 

possibilidade de geração de 

renda ambiental por meio da 

comercialização de recursos 

naturais oferecidos pela 

natureza da reserva 

Renda ambiental 

Condições requeridas para viver na cidade 

Ter dinheiro As necessidades de "ter 

estudo" e "ter dinheiro" foram 

as de maior representatividade 

e evidenciam dois fenômenos: 

o baixo grau de escolaridade 

dos moradores da reserva; e 

que viver na cidade tem um 

custo econômico-financeiro 

maior 

Ter emprego 

Ter estudo 

Ter casa 

Fonte: autoria própria. 

A categoria conexão experiencial se relaciona com as categorias: conexão emocional e 

conexão cognitiva. As atividades de recreação decorrentes do contato das pessoas com 

natureza (experiencial) geram vínculos afetivos com o lugar (emocional) como o “gostar do 

lugar”. Além disso, a categoria experiencial também se relaciona com a categoria cognitiva 

por meio da aquisição de conhecimento, visto que experimentação ou convívio no ambiente é 

uma das formas que os moradores que adquiriram conhecimentos sobre a natureza.  

A categoria conexão cognitiva, além de se relacionar com a categoria conexão 

experiencial como mencionado acima, também se relaciona com as categorias: conexão 

emocional e conexão filosófica. O vínculo da categoria conexão cognitiva com a categoria 

conexão emocional acontece por meio da autoidentificação que tanto pode possibilitar 

vínculos afetivos como o amor pelo lugar quanto contribui para a resistência das pessoas em 

se mudarem para outros lugares (emocional). Outro vínculo identificado nessa categoria 

(conexão cognitiva) é com a categoria conexão filosófica que ocorre pelo processo de 
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aquisição de conhecimento, que dentre os demais conhecimentos adquiridos pelos moradores 

estão os cuidados e a preocupação com a natureza. 

A categoria conexão filosófica, além de se relacionar com a categoria conexão 

cognitiva, também se relaciona com as categorias conexão emocional e conexão material. O 

vínculo com a categoria conexão emocional se deve ao estilo de vida (filosófica – local de 

origem) que consequentemente resulta em sentimentos com o lugar, “amor” (emocional).   A 

associação entre a categoria de conexão filosófica e a categoria de conexão material ocorre 

por meio da concepção dos residentes sobre a importância da natureza em fornecer recursos 

naturais para eles explorarem (material – apropriação dos recursos). 

A categoria conexão material nesse sentido se relaciona com as categorias: conexão 

filosófica, conexão emocional e pobreza relativa. As ligações entre essas categorias 

acontecem por meio da apropriação de recursos naturais (material) que além do vínculo com a 

categoria conexão filosófica mencionado acima, também possibilita tanto a sensação de bem-

estar quanto influencia a resistência das pessoas em se mudarem para outros lugares 

(emocional). Com relação ao vínculo da categoria conexão material com a pobreza relativa, 

também acontece por meio da apropriação dos recursos que tanto podem ser utilizados para 

evitar dispêndio de recursos financeiros quanto para a geração de renda ambiental. 

A categoria pobreza relativa no que lhe concerne se relaciona com a categoria conexão 

material como supramencionada e com a categoria condições requeridas para viver na cidade. 

Esse vínculo se deve ao fato de a área urbana exigir algumas condições (ter casa, estudo, 

emprego, dinheiro) que aumentam a dependência de renda para viver na cidade. 

Por fim a categoria conexão emocional foi a categoria central que apresenta maior 

quantidade de relações com as demais categorias, dessa maneira relaciona-se com as seguintes 

categorias: conexão experiencial, conexão cognitiva, conexão material, conexão filosófica e 

pobreza relativa. Na Figura 28 são apresentadas essas relações resultantes dos 

relacionamentos sociedade-natureza em Unidades de Conservação de Uso Sustentável.   

Esses vínculos demonstram que os relacionamentos de pessoas com os lugares em 

contexto de Unidades de Conservação são complexos em decorrência dos vários fatores que 

podem gerar vínculos entre pessoas e lugares.   
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Figura 28 - Framework analítico da relação sociedade-natureza na RESEX Rio Ouro 

Preto 

 

Fonte: autoria própria. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa objetivou-se a propor e aplicar um framework para analisar os 

fatores que motivam a permanência das pessoas na comunidade Reserva Extrativista Rio 

Ouro Preto/RO, diante do cenário de adversidades socioeconômicas vivenciadas na RESEX, 

sob a ótica da relação sociedade-natureza e apego ao lugar. Recorrendo à análise de conteúdo, 

foram analisados dados secundários (documentos) e primários (entrevistas semiestruturadas 

com moradores da RESEX Rio Ouro Preto e com um servidor do ICMBio), para que fosse 

possível analisar sete categorias que se entende serem as motivadoras da permanência das 

pessoas na UC, são elas: experiencial, material, cognitiva, emocional, filosófica, pobreza 

relativa e condições necessárias para viver na cidade.  

Enfatiza-se que as abordagens teóricas centrais foram a concepção de sistemas 

socioecológicos e os vínculos afetivos formados das relações das pessoas com os lugares. 

Nesse sentido, no referencial teórico foram identificadas cinco categorias pertinentes para o 

objetivo desse trabalho:  experiencial, material, cognitiva, emocional, filosófica. Além disso, 

considerando-se o contexto sociocultural da Unidade de Conservação optou-se por inserir a 

discussão da pobreza relativa, que também foi trabalhada no referencial teórico, por ser um 

fenômeno que afeta todos os contextos sociais. No tocante, às “condições requeridas para 

viver na cidade” trata-se de uma categoria que emergiu nas entrevistas com os moradores da 

RESEX. 

Essas categorias apresentaram elementos (códigos e subcódigos) que evidenciam e 

retratam: a percepção ambiental, as interações dos moradores da comunidade extrativista com 

a natureza da RESEX e a exploração dos recursos naturais. Em decorrência disso, esses 

elementos foram organizados em um framework analítico que se entende ser útil para analisar 

a relação sociedade-natureza em Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Acredita-se 

que a análise das categorias ao evidenciar circunstâncias motivadoras de permanência de 

pessoas em Unidades de Conservação, lançou luz sobre duas temáticas, relação sociedade 

natureza e vínculos afetivos com o lugar que até então não foram exploradas no bioma 

Amazônico. A Figura 29 apresenta o framework proposto. 
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Figura 29 - Framework para analisar relação sociedade-natureza em Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável 

 

Fonte: autoria própria. 

Ressalta-se que esses assuntos, relação sociedade-natureza e vínculos com o lugar, 

apresentam uma diversidade de fatores que podem influenciar na abordagem. No caso aqui 

analisado (RESEX Rio Ouro Preto), observou-se um processo em curso de reorganização das 

famílias nas comunidades da Unidade de Conservação, fato este que elevou a complexidade 

de analisar os motivadores de permanência em Unidades de Conservação de Uso sustentável. 

Apesar disso, acredita-se que a presente pesquisa contribui em nível prático com os 

órgãos gestores da RESEX com informações sobre o relacionamento das pessoas com a 

natureza e os vínculos afetivos com o lugar, de maneira que podem ser utilizadas tanto no 

planejamento de lugares mais adequados as necessidades de seus usuários, quanto em etapas 

de formulação de políticas públicas que contemplem questões socioambientais em Unidades 

de Conservação. 

Além disso, expande a discussão de sistemas socioecológicos no Bioma Amazônico, 

pois a análise das categorias aqui apresentadas permite um aprofundamento no nexo das 

interações de povos tradicionais com a natureza em uma Unidade de Conservação de Uso 

Sustentável. Outra contribuição são as evidências apresentadas na presente pesquisa e o 

framework proposto que podem subsidiar ou integrar pesquisas futuras na concepção de 

sistemas socioecológicos em Unidades de Conservação, no caso do Brasil e em áreas 

protegidas no caso de pesquisas internacionais.   
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Como principais limitações da pesquisa aponta-se a amostra desproporcional entre as 

comunidades que embora forneçam elementos descritivos da relação das pessoas com a 

natureza em Unidades de Conservação e suas peculiaridades específicas entre elas, pode 

possivelmente ter impactado nas análises comparativas, mesmo sendo utilizado as ferramentas 

de compensação oferecidas pelo software.  

 Além disso, os dados são limitados para ser possível analisar em profundidade o papel 

das instituições existentes na RESEX como fator motivacional de permanência no lugar. De 

igual modo, os dados são superficiais para explorar o processo histórico de povoamento da 

região que influencia, possivelmente, no relacionamento das pessoas com a natureza e seus 

vínculos afetivos.  

Nesse sentido, sugere-se que pesquisas futuras busquem analisar o contexto histórico 

do lugar como influenciador de vínculos afetivos com o lugar e a contribuição das instituições 

na relação sociedade-natureza em Unidades de Conservação. Além disso, tem-se a 

necessidade de estudos futuros que analisem o impacto que a valorização de produtos 

ambientais como a borracha e a castanha tem no processo de ocupação e permanência das 

pessoas em áreas protegidas. 
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A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM SERVIDOR DO ICMBIO 

Metadados e orientações 

Nome do entrevistado:  

Nome dos pesquisadores presentes:  

  

Data da entrevista:       /       / Local da entrevista:  

    

Contato inicial: 

❑ Agradecer a disponibilidade em receber o(a) pesquisador(a). 

❑ Apresentar, de forma breve, os objetivos da pesquisa. 

❑ Explicar as informações contidas no termo de consentimento de entrevista. 

❑ Solicitar a assinatura do termo de consentimento de entrevista (entrevista presencial) 

ou o aceite da gravação falada (entrevista virtual). 

❑ Entregar uma via assinada pelo pesquisador para o(a) entrevistado(a) ou enviar uma 

cópia por e-mail. 

 

Procedimentos iniciais: 

❑ Preparar o gravador. 

❑ Iniciar a gravação. 

 

Questões para entrevista 

 

1. Inicialmente, você pode descrever de maneira sucinta sua interação com os moradores 

da Reserva Extrativista. 

2. Quais as principais rotinas ou aspectos culturais que influenciam os extrativistas a 

manterem contato com a reserva ou natureza? 

3. Em seu contato com os moradores da reserva, tem presenciado referências a memórias 

passadas, crenças e conhecimentos. Se puder, descreva algumas falas? 

4. No decorrer de sua experiencia profissional, tem observado alguma preocupação por 

parte dos moradores com a reserva ou a natureza? 

5. Na sua percepção os moradores da reserva possuem algum sentimento (positivo ou 

negativo) com o lugar? 

6. Como você descreveria o comportamento dos moradores da RESEX em relação a 

natureza? 

7. Como ocorre a apropriação dos recursos naturais na RESEX? Quais são os limites 

para a exploração dos recursos naturais? Quem pode usufruir? 

8. Normalmente como ocorre a comercialização dos produtos que são explorados na 

reserva? 

9. Explique um pouco sobre o fenômeno da dupla moradia (reserva/cidade): normas, 

motivadores, consequências?   

10. Com base em sua vivência e experiência junto aos moradores dessa reserva, poderia 

descrever o que os mantém lá? 

11. Por fim, fale um pouco sobre a acessibilidade as comunidades: vias de acesso, 

possíveis barreiras, e a presença humana. 
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Perguntar se o(a) entrevistado(a) tem algo que gostaria de acrescentar sobre a 

permanência na reserva. 

 

 

 

Características socioeconômicas do(a) entrevistado(a): 

❑ Idade? _____________________ 

❑ Nível de educação? _____________________________________________________ 

❑ Ocupação atual? _______________________________________________________ 

❑ Tempo de serviço? _____________________________________________________ 

 

Considerações finais: 

❑ Perguntar ao entrevistado(a) se há alguma informação adicional que gostaria de 

acrescentar em relação aos assuntos abordados durante a entrevista.  

❑ Perguntar se ficou com alguma dúvida. 

 

Finalização e agradecimento: 

❑ Agradecer a disponibilidade em fornecer as informações. 

❑ Salientar que os resultados da pesquisa estarão à disposição dele(a) e, se tiver 

interesse, deverá entrar em contato com o(a) pesquisador(a). 
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B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS MORADORES DA RESEX 

Metadados e orientações  

Nome do entrevistado:  

Nome dos pesquisadores presentes:  

  

Data da entrevista:       /       / Local da entrevista:  

    

Contato inicial: 

❑ Agradecer a disponibilidade em receber o(a) pesquisador(a). 

❑ Apresentar, de forma breve, os objetivos da pesquisa. 

❑ Explicar as informações contidas no termo de consentimento de entrevista. 

❑ Solicitar a assinatura do termo de consentimento de entrevista (entrevista presencial) 

ou o aceite da gravação falada (entrevista virtual). 

❑ Entregar uma via assinada pelo pesquisador para o(a) entrevistado(a) ou enviar uma 

cópia por e-mail. 

 

Procedimentos iniciais: 

❑ Preparar o gravador. 

❑ Iniciar a gravação. 

 

Questões para entrevista 

Observação: Os textos destacados em itálico se referem aos objetivos específicos da 

pesquisa.  

 

1. Descrever a percepção ambiental dos moradores da Reserva Extrativista 

1.1. O que te levou a morar na reserva? 

1.2. Como você se sente morando nessa reserva? Que histórias são contadas na reserva 

que te marcaram, no passado e hoje? 

1.3. Quais aspectos você considera mais importantes no seu contato com a natureza? 

1.4. Essas experiências com a natureza são feitas de que forma, individual ou com outras 

pessoas? 

1.5. Que memórias, boas ou más, você tem da vida passada na reserva? A situação 

melhorou ou pior em relação a tempos passados? 

1.6. Quais crenças e conhecimentos recebeu ou são compartilhados na reserva, sobre 

animais, pessoas ou natureza? 

1.7. Você já tinha preocupação com o meio ambiente antes de morar na reserva? Isso 

mudou de alguma maneira após morar na reserva? 

1.8. Você se sente parte dessa reserva? Sua permanência nessa reserva está relacionada a 

“memórias ancestrais” ou “estilo de vida”? Explique.  

1.9. Como você descreve a experiência de viver na RESEX? E sua relação com a 

natureza? 

 

2. Identificar as principais interações dos extrativistas com a natureza. 

2.1. Qual o sentimento que te inspira morar na reserva: orgulho, amor, felicidade ou outro 

sentimento? 
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2.2. Como é sua relação com os demais moradores da RESEX e com a natureza? 

2.3. Quais as características físicas da reserva que você mais gosta ou não: água, animais, 

floresta, mosquitos, chuvas, isolamento ou outra? Essas características provocam 

algum sentimento em você? 

2.4. Em sua opinião qual é a importância dos animais, plantas e outros objetos da natureza 

para sua vida? 

2.5. O que a natureza dessa reserva significa para você? Como você descreveria seu 

comportamento com a natureza? 

2.6. Em algum momento você já sentiu como se esse fosse o seu lugar ou se “sentiu em 

casa”? Quando e como foi essa experiência? 

 

3. Analisar a dependência da exploração dos recursos naturais na comunidade 

extrativista. 

3.1. O que a natureza da reserva oferece de recursos naturais para tua sobrevivência? 

Esses recursos são suficientes para tua sobrevivência? 

3.2. Quais recursos naturais da RESEX consegue comercializar? Existe algum recurso 

natural que só é encontrado aqui? 

3.3. Existem atividades que deveriam ser exploradas comercialmente e ainda não são 

na reserva? 

3.4. Quais atividades realizadas por você que ajudam na sua sobrevivência? Essas 

atividades ajudam na renda? 

3.5. Poderia descrever de que maneira usa os recursos naturais da reserva (consumo ou 

venda)? 

3.6. O que realmente mantem o senhor morando na reserva? Já pensou em se mudar? 

Para onde? 

3.7. Você teve que montar alguma estrutura na cidade ou teve que se dividir entre a 

reserva e a cidade? 

3.8. Quais produtos para sobrevivência consegue retirar dos recursos naturais da 

reserva? Em sua opinião esses produtos naturais lhe fazem economizar mais ou 

menos quanto por mês? 

3.9. O que você precisa comprar que não consegue retirar da resex? Qual é o valor 

aproximado desses produtos (absolutos e %)? 

 

Perguntar se o(a) entrevistado(a) tem algo que gostaria de acrescentar sobre a 

permanência na reserva. 

 

 

 

Características socioeconômicas do(a) entrevistado(a): 

❑ Idade? _____________________ 

❑ Nível de educação? _____________________________________________________ 

❑ Ocupação atual? _______________________________________________________ 

❑ Estado relacional? ______________________________________________________ 

❑ Onde reside atualmente? 

Considerações finais: 
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❑ Perguntar ao entrevistado(a) se há alguma informação adicional que gostaria de 

acrescentar em relação aos assuntos abordados durante a entrevista.  

❑ Perguntar se ficou com alguma dúvida. 

 

Finalização e agradecimento: 

❑ Agradecer a disponibilidade em fornecer as informações. 

❑ Salientar que os resultados da pesquisa estarão à disposição dele(a) e, se tiver 

interesse, deverá entrar em contato com o(a) pesquisador(a). 
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ANEXOS 

A – TERMO CIRCUNSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 


