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[...] Quando estudamos representações sociais nós 
estudamos o ser humano, enquanto ele faz 

perguntas e procura respostas ou pensa e não 
enquanto ele processa informação, ou se comporta. 

Mais precisamente, enquanto seu objetivo não é 
comportar-se, mas compreender. 

 
Serge Moscovici 
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RESUMO 

 
 
O objetivo principal deste estudo é identificar e analisar as representações sociais dos 
moradores das comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Thomé e Vila do 
Paricatuba frente às atividades de turismo e lazer. Em suas especificidades, o trabalho 
objetiva descrever cada uma das comunidades do estudo; caracterizar o uso do espaço pelas 
atividades de turismo e lazer; reconstituir a trajetória das atividades de turismo e lazer nas 
comunidades selecionadas; identificar as representações sociais sobre as instituições de apoio 
ao turismo nas comunidades; e propor  práticas  sustentáveis  de  turismo  e  lazer  aos 
moradores  das comunidades a partir do trabalho de tese. As três comunidades estão 
localizadas no município de Iranduba, interior do Amazonas, nos limites de Unidades de 
Conservação. As áreas protegidas, duas estaduais e uma municipal, compõem o Mosaico de 
Áreas Protegidas do Baixo Rio Negro – MBRN. Em face do crescimento urbano nas últimas 
décadas, das obras de infraestrutura e do município ter sido incorporado à Região 
Metropolitana de Manaus – RMM, criada em 2007, o turismo vem se expandindo e se 
transformando em uma atividade significativa para essa região. Parte-se da constatação 
empírica que as comunidades locus do estudo são espaços de exploração pelo turismo e, 
embora haja iniciativas comunitárias tentando desenvolvê-lo, elas são insuficientes para gerar 
um turismo sustentável em suas três principais vertentes: social, ambiental e econômica. 
Dentre as diferentes tradições de estudo do pensamento social que estão presentes no campo 
das pesquisas em representações sociais, recorreu-se à grande teoria, proposta originalmente 
por Moscovici. Isto implica em afirmar que, na condução desse trabalho, o saber dos 
moradores das três comunidades, gerado na comunicação do cotidiano, e suas práticas sociais 
são o suporte pelos quais as representações sociais se revelam. Com o intuito de facilitar a 
compreensão do trabalho, as representações sociais foram divididas em três categorias, 
centradas no lugar, no turismo e no lazer e nas instituições de apoio ao turismo. Essas 
categorias foram selecionadas por se perceber que estão vinculadas frequentemente ao 
discurso dos moradores das comunidades eleitas como foco do trabalho. Trata-se de uma 
pesquisa de caráter qualitativo com abordagem multimétodo, integrando ferramentas 
diferenciadas como a observação, a entrevista, o grupo focal e as oficinas participativa para o 
planejamento do turismo e de mapas cognitivos. Constatou-se que em cada comunidade há 
diferentes representações sociais do turismo e do lazer, do lugar e das instituições que apoiam 
o turismo. Os conflitos internos, o contexto sócio-histórico, as visões de mundo, diferenciam-
se em cada uma delas e as representações se formam e se transformam a partir de cada 
realidade. Em determinados momentos, essas visões coadunam. O estudo das representações 
sociais dos atores sociais de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Thomé e Paricatuba 
indica que suas comunidades são lugares de pertencimento; que esses atores sociais percebem 
o turismo como uma atividade geradora de renda; e que é necessário reforçar a presença das 
instituições que apoiam o turismo em cada uma delas. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Comunidades rurais. Turismo. Lazer. Turismo de Base Comunitária. 
Representações Sociais.  
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ABSTRACT 

 
 
 
 
The aim of this study is to identify and analyze the social representation of Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, São Thomé and Paricatuba village community residents facing the tourism 
and leisure activities. In its specifics, the paper aims to describe each communities of the 
study; characterize the space usage by tourism and leisure activities; recreates the path of the 
selected communities using tourism and leisure activities; identify the social representations 
of the institutions that support tourism in communities; and propose sustainable practices for 
tourism and leisure to community residents from the thesis work. The three communities are 
located in the municipality of Iranduba, the interior of Amazonas, bordering the protected 
areas. The protected areas, two are state and a municipal, making the Protected Areas Mosaic 
of the Lower Rio Negro – PAMLRN. In the face of urban growth in the last decades, the 
infrastructure works and the municipality have been incorporated into the Metropolitan 
Region of Manaus - MRM, established in 2007, tourism has been expanding and transforming 
into a significant activity for this region. It starts with the empirical observation that the study 
locus communities are places of exploitation by tourism and, although there are Community 
initiatives trying to develop it, they are insufficient to generate sustainable tourism in its three 
main areas: social, environmental and economic. Among the different study traditions of 
social thought, which are present in the field of research in social representations, appealed to 
the great theory, originally proposed by Moscovici. This means that in conducting the study, 
the knowledge of the residents of the three communities, generated in everyday 
communication and social practices are supported by which social representations are 
revealed. Aiming to facilitate the understanding of the work, the social representations were 
divided into three categories focused on place, tourism and leisure and to support tourism 
institutions. These categories were selected realizing that they are often linked to the 
discourse of community residents elected focused work. It is a qualitative research with multi-
method approach, integrating different tools such as observation, interviews, focus groups and 
participatory workshops for tourism planning and cognitive maps. In every community, there 
are different social representations of tourism and leisure, the place and the institutions that 
support tourism. Internal conflicts, the socio-historical context, worldviews, differentiate into 
each of them and the representations arise and change from each reality. At times the visions 
consistent, the study of social representations of social actors of Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, São Thomé e Paricatuba indicates that their communities are places of belonging; 
these social actors perceive tourism as an income-generating activity; and the need to 
strengthen the presence of institutions that support tourism in each. 
 
 
 
 
Keywords: Rural communities. Tourism. Leisure. Community-based tourism. Social 
Representations.  
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento é produzido por meio da interação e da comunicação, emerge de um 

mundo rural, no caso deste trabalho, onde homens e mulheres se encontram e interagem no 

espaço comunitário. Este estudo é um convite para uma reflexão e o entendimento sobre a 

realidade do “outro” na cotidianidade.  

No entanto, a reflexão e a busca por entendimento tentaram seguir um caminho 

cuidadoso, pois é o que se exige de um estudo que faz um mergulho nas representações 

sociais. Principalmente, porque os atores sociais desse estudo são os portadores das 

representações sociais e o papel do pesquisador é utilizá-las como um instrumental 

interpretativo. 

A escolha desse campo de estudos possibilita que se observe e compreenda para além 

do que está ao nosso redor. Pode-se perceber o mundo do “outro” por meio de suas 

concepções, dos pontos de tensão de sua cultura. Todo o conhecimento produzido nasce das 

paixões humanas e é um produto de um grupo específico de indivíduos cujas subjetividades 

distintas convivem entre si e produzem representações sociais sob o manto do consenso.  

O turismo e sua teia de relações é o foco desta pesquisa, que por ser uma área 

interdisciplinar, se utiliza da Teoria das Representações Sociais - TRS, filiada a uma corrente 

de pensamento sociopsicológica, buscando melhor entender seu alcance. Uma vez que o 

turismo é tão propalado e incentivado por gerar renda, emprego e trabalho nas destinações 

turísticas,1 cabe a este estudo complementar outros trabalhos existentes sobre essa realidade.  

Embora muitas críticas, desde a década de 1960, tenham sugerido que a TRS se 

mostrava vaga, ela mostrou-se clara e precisa ao apoiar e manter um crescente volume de 

pesquisas, especialmente em sete temas gerais: ciência, saúde, desenvolvimento, educação, 

trabalho, exclusão social e comunidade. 

Com relação aos estudos de comunidades, Wiggers (2012) sinaliza que entre 1900 e 

1930, eles foram divulgados por pesquisadores da Escola de Chicago, nos Estados Unidos, 

com pesquisas sobre as sociedades ocidentais. Nestes estudos, ganharam destaque 

principalmente grupos rurais ou pequenas localidades urbanas, com características de unidade 

e localizados em territórios delimitados social e espacialmente. Souza (1991) aponta que a 

metodologia de trabalho nesses grupos passou a ser denominada organização de comunidade.  

                                                             
1 De acordo com o documento Economia do Turismo: uma perspectiva macroeconômica (IBGE, 2003-2009),  a 
renda gerada pelas atividades de turismo cresceu 32,4% entre os anos 2003 e 2009, ainda em 2009, as atividades 
de turismo tinham 5,9 milhões de postos de trabalhos ocupados, o que corresponde a quase 10% do total do setor 
de serviços, e, no mesmo ano, pelas mesmas atividades, foram pagos R$ 48,8 bilhões em rendimentos. 
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Para Wiggers (2012), o modo de intervenção foi inspirado na metodologia 

desenvolvida pela antropologia ao analisar grupos indígenas e os ditos grupos primitivos que 

estavam, segundo a visão da época, sujeitos a sofrer mudança sociais das mais diversas 

ordens. 

 Os antropólogos influenciados por esses estudos, entre 1940 a 1950, passaram a dar 

maior atenção às sociedades complexas e ocidentais, mas os estudos sobre comunidades são 

profícuos em diversos países, dentre eles México, Peru, Brasil e Índia. Desse período em 

diante, as Ciências Sociais e Políticas, o Serviço Social e a Psicologia, bem como outras áreas 

do conhecimento no Brasil como o Turismo, direcionaram seus trabalhos para as mais 

diversas abordagens metodológicas de comunidade, dando relevância ao tema.    

Moscardo (2011) afirma que a perspectiva teórica das representações sociais foi 

aplicada em estudos relacionados ao turismo na literatura internacional, mais notavelmente no 

ano de 1996, por Pearce (et al). Os autores discutiram como esse quadro teórico vinha se 

desenvolvendo, utilizando-o para entender a relação entre comunidade e turismo.  

A mesma autora argumenta que a abordagem das representações sociais revelou, em 

estudos sobre as representações sociais do planejamento do turismo em destinos emergentes 

(neste caso a África), que os residentes não são protagonistas da atividade e, normalmente, 

são excluídos do processo de desenvolvimento do turismo. No entanto, considera que o 

acolhimento dos visitantes pela comunidade é um componente importante para um turismo 

sustentável. Por sua vez, Rogerson (2004) analisou as representações sociais dos agentes de 

turismo na África do Sul. 

Moscardo (2011) argumenta que, onde existe um conhecimento limitado do turismo, a 

comunidade deve desenvolver sua própria representação social do turismo ou adotar uma já 

existente. Observa ainda que o problema para muitas comunidades, cujo turismo é uma 

atividade emergente, é que quando o processo de planejamento é dirigido por um agente 

externo, então a representação social deste agente passa a ser utilizada pela comunidade. Este 

processo não é peculiar dos destinos africanos, a mesma autora examinou outros casos de 

desenvolvimento do turismo em regiões periféricas e encontrou evidências de que os 

moradores do destino são muitas vezes excluídos do processo de planejamento e governança 

do turismo em favor de agentes externos. 

No Brasil, Sá (1998) apresenta uma breve cronologia dos estudos com a temática 

comunidades e afins, de interesses dos pesquisadores de representações sociais, a partir da 

década de 1980. Para o autor, o estudo pioneiro sobre representações sociais de comunidades 

datam de 1985, de autoria de Silvia Lane, propondo a articulação entre a perspectiva das 
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representações sociais e a marxista. Em 1997, Celso Zonta, em sua tese de doutorado, estudou 

as representações sociais de diversos objetos relacionados ao comportamento político e ao 

exercício da cidadania em uma comunidade na cidade de Bauru, em São Paulo. Por sua vez, a 

psicologia comunitária também passou a utilizar a TRS para intervir na realidade, assim como 

outros estudos na década de 1990 abordaram a identidade de comunidades e as comunidades 

religiosas. (SÁ, 1998).  

Mesmo diante da expressiva produção bibliográfica nacional e internacional nos 

últimos anos acerca do turismo, a carência de estudos sobre representação social, como 

instrumento para o entendimento do turismo, é perceptível na Amazônia. Principalmente em 

pequenas localidades no interior do Amazonas, onde os efeitos do turismo são pouco 

compreendidos ou mesmo ignorados, há diferentes abordagens para se compreender o seu 

significado, mas nota-se uma lacuna de estudos a partir das representações sociais. 

Entende-se que o estudo das representações sociais de turismo e lazer é mais uma 

contribuição aos vários estudos produzidos nessa região, especificamente para a margem 

direita do rio Negro. As comunidades rurais, locus deste estudo, pertencem ao Iranduba, 

município que vem sofrendo profundas transformações socioespaciais nos últimos anos. 

Nesse sentido, a tarefa do pesquisador, para esse estudo em particular, é identificar e analisar 

as várias representações que emergem do espaço das comunidades, que além de ser um 

espaço de moradia, de trabalho e de lazer é um espaço onde se desenvolvem atividades de 

turismo. 

Neste trabalho, o foco são as representações sociais de turismo e lazer dos moradores 

das comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Thomé e Vila do Paricatuba 

(Figura 1). Pelo fato de existirem vários elementos que emergem das representações sociais 

por meio dos pontos de tensão culturais, optou-se por colocar em contato os interesses, as 

expectativas, os modos de vida e o contexto em cada uma das comunidades para, em seguida, 

cruzar essas visões, mergulhando em seu vasto universo simbólico. 

Os sujeitos da pesquisa são moradores dessas comunidades, situadas nos limites de 

Unidades de Conservação - UCs. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Thomé, na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro; a Vila de Paricatuba está na Área 

de Proteção Ambiental (APA) da Margem Direita do Rio Negro (estadual) e APA Encontro 

das Águas (municipal). O que impõe entendimentos diferentes, haja vista que a relação que 

estabelecem com o ambiente, com o contexto em que estão inseridos, também é diferenciada. 

A percepção destes moradores é a matéria-prima para as representações sociais que 

estruturam e compartilham sobre o turismo. Suas práticas sociais são consideradas como 
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suportes pelos quais as representações sociais são veiculadas e se manifestam na sua vida 

cotidiana.  

 

Figura 1 – Localização das comunidades do estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Angélica Resende, 2015.  
  
 

Assim, trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem multimétodo, em que as 

representações investigadas estão centradas no lugar, no turismo e no lazer e nas instituições 

de apoio ao turismo. Essas categorias foram selecionadas por se perceber que estavam 

vinculadas frequentemente ao discurso dos moradores daquelas comunidades.  

Especificamente sobre as representações sociais e o turismo, alguns exemplos são as 

teses de Oliveira (2003), que discute as representações sociais do turismo na Praia do 

Campeche (SC), Carvalho (2007) trabalha as representações sociais do turismo nos Lençóis 

Maranhenses (MA) e Almeida (2009) discute as representações sociais da hospitalidade de 

profissionais e estudantes de turismo em Natal (RN).  

Com relação aos estudos na região do Iranduba, muitos já foram e estão sendo 

realizados, alguns deles foram relacionados e envolvem o turismo, comunidades rurais ou 

mesmo, ainda que muito pouco, as representações sociais. Os estudos incluem dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e artigos científicos.  
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Quanto às pesquisas de mestrado nesta região, podem ser citadas a partir de 2005: 

Machado (2005), desenvolveu pesquisa na área de arqueologia; Leitão (2007) construiu um 

estudo de caso relacionando ecoturismo e sustentabilidade social em duas das comunidades 

locus do estudo; Silva (2008) discutiu as percepções socioespaciais e de turismo no 

Paricatuba. Conceição (2009) pesquisou a percepção da degradação ambiental no Iranduba; 

Mouco (2010) debruçou-se sobre o design aplicado ao artesanato na comunidade Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro. Por sua vez, Cabral (2010) tratou das políticas de combate à 

lepra em Manaus entre 1921 e 1942 e envolveu a Vila de Paricatuba; e Costa Novo (2011) 

pesquisou o turismo de base comunitária na Região Metropolitana de Manaus - RMM.  

Dentre as teses de doutorado, três podem ser destacadas por contribuírem com dados 

significativos para a pesquisa que se delineia: a de Schweickardt (2009), sobre doenças 

tropicais e saneamento no Amazonas, ao tratar do antigo asilo-colônia de Paricatuba, a de 

Guimarães (2012), que discute o turismo e o patrimônio arqueológico, incluindo os sítios 

arqueológicos do Iranduba. A tese de Sousa (2013), que oferece diversas contribuições a este 

estudo por abordar a ponte Rio Negro e a Região Metropolitana de Manaus à luz das 

modificações no espaço urbano-regional. 

A escolha do campo de pesquisa possui muitas justificativas, mas a principal é que 

parte-se da constatação empírica que as três comunidades são espaços de exploração do 

turismo. Nessas mesmas comunidades rurais, há incentivos governamentais, iniciativas 

particulares e visitação turística coordenada por agentes externos, ou seja, desenvolve-se um 

turismo forjado por racionalidades distintas, e o modus vivendi destas comunidades se 

descortina para o mundo cada vez mais, principalmente após a implantação de obras de 

modernização e infraestrutura no município de Iranduba, sem que haja mudanças, 

significativas que contribuam para melhorar a qualidade de vida dos sujeitos envolvidos 

Assim, questiona-se: quais são as representações sociais de turismo e lazer assumidas 

pelos diferentes grupos sociais nas comunidades locus do estudo? Quais as representações 

sociais em torno das instituições que apoiam o turismo nesta região do rio Negro? Quais as 

representações estruturadas do lugar em que vivem esses grupos sociais? Como acontece a 

gestão do turismo nas comunidades? 

Pelo fato do turismo não engendrar novos discursos, poucos se beneficiam da 

atividade e a maioria das comunidades permanece apenas assistindo à chegada e saída de 

visitantes em seus espaços. Destarte, espera-se que os resultados desse estudo se configurem 

em instrumentos para a gestão das políticas públicas em nível local, considerando as 

comunidades, sua cultura e os elementos naturais de seu espaço. Somente um diálogo entre 



 

 

19 

saberes poderá criar oportunidade para avançar em direção a produção de novos 

conhecimentos nessa área.  

Nesse sentido, este trabalho serve de base para a gestão local que visa fortalecer o 

desenvolvimento do turismo, pois mais do que a produção de estudos, a ciência, atualmente, 

tem um compromisso social com as sociedades locais, que é o de desvendar uma realidade 

ainda pouco conhecida na Amazônia. Portanto, o desafio que se apresenta no presente estudo, 

em que pesem seus limites, é produzir conhecimento de forma interdisciplinar sobre as 

representações sociais estruturadas do turismo e do lazer pelas sociedades do interior da 

Amazônia, apreendendo suas múltiplas visões. 

Como dito anteriormente, o objetivo desta tese é identificar e analisar as 

representações sociais dos moradores das comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

São Thomé e Vila do Paricatuba frente às atividades de turismo e lazer que ocorrem em seus 

espaços. Em suas especificidades, o trabalho objetiva: 

 

• descrever cada uma das comunidades do estudo; 

• caracterizar o uso do espaço pelas atividades de turismo e lazer; 

• reconstituir a trajetória das atividades de turismo e lazer nas comunidades 

selecionadas; 

• identificar as representações sociais sobre as instituições de apoio ao turismo nas 

comunidades; 

• propor práticas sustentáveis de turismo e lazer aos moradores das comunidades a partir 

do trabalho de tese; 

 

O estudo das representações sociais sobre o turismo e o lazer é um campo fértil para 

adquirir conhecimentos, fazer interpretações e reflexões dos diferentes olhares, valores, 

interesses, posições e práticas que circulam entre os grupos sociais. As representações são 

vistas como uma dinâmica que tem o poder de embasar decisões, conhecimentos, 

sentimentos, valores e esperanças acerca do turismo e do lazer que devem ser conhecidas com 

vistas a subsidiar uma atividade sustentável. Essas representações são dinâmicas e se 

transformam dando origem a outras. 

Esta pesquisa trata destes temas e para organizar melhor o percurso investigativo ela 

está estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo discute os conceitos de comunidade 

da sociologia de Töonies ao discurso contemporâneo de Bauman. Apresenta-se a discussão 

sobre a formação dos agrupamentos sociais na Amazônia, sob influência da cultura indígena e 



 

 

20 

da igreja católica, e as políticas públicas que norteiam os conceitos de povos e comunidades 

tradicionais. Por fim, o capítulo faz uma breve apresentação do turismo nas comunidades do 

rio Negro. 

No capítulo dois, o debate incide sobre o turismo e as representações sociais. 

Inicialmente, são apresentadas algumas abordagens teóricas do estudo do turismo, do turismo 

sustentável, para seguir caminho e entender a historicidade e o lazer imbricados nesta prática 

social. O capítulo finaliza com o entrecruzamento das representações sociais e sua 

contribuição para o turismo. 

O universo metodológico é explorado no terceiro capítulo. A área do estudo, o locus 

da pesquisa e todos os materiais e métodos são apresentados nesta etapa. Os caminhos da 

pesquisa, as estratégias, todos são relatados em detalhes. 

No quarto e último capítulo são apresentadas as representações sociais dos moradores 

participantes da pesquisa das três comunidades. A primeira análise é sobre Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro. As representações dos pesquisados da comunidade São Thomé vem em 

seguida e, por último, da Vila de Paricatuba. O capítulo finaliza com uma comparação entre 

as representações sociais das três comunidades. Por fim, apresentam-se as considerações 

finais e sugestões do estudo.  
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CAPÍTULO 1 

 

COMUNIDADES: do conceito clássico ao contemporâneo  
 

A discussão sobre o termo comunidade segue desde o nascimento da sociologia. Da 

sociologia clássica até a contemporânea, as teorias que envolvem a comunidade continuam 

controversas.  

Em virtude deste trabalho ter como locus três comunidades localizadas em áreas rurais 

na Amazônia, optou-se por um capítulo que apresentasse a complexidade que envolve o uso 

do termo comunidade. Nesse sentido, o capítulo tem razão de existir em função da 

importância que ocupa o termo comunidade na pesquisa, acionado a todo momento.  

Este capítulo objetiva discutir os conceitos de comunidade da sociologia clássica até o 

período contemporâneo, a partir de vários teóricos. Dentre eles estão Töonies (1973), Bauman 

(2003), Souza (1991), Pereira (2002), Neves (2003; 2006), Wiggers (2011; 2012) e Ammann 

(2013). 

O capítulo inicia com um debate sobre o conceito a partir da literatura clássica que 

aborda o assunto. Em seguida, apresenta a participação dos indígenas e da igreja na formação 

da ideia de comunidade até esse contexto chegar à Amazônia. Por fim, discute as 

comunidades tradicionais, e como o turismo se apropria desses espaços comunitários, 

especialmente em algumas área do no rio Negro, no interior da Amazônia.  

 

 

1.1 O DEBATE SOBRE O CONCEITO DE COMUNIDADE 

 

Existe uma vasta literatura sobre o termo comunidade, o qual está associado a muitas 

disciplinas e áreas do conhecimento: psicologia, sociologia, antropologia, ciência política, 

história, filosofia. No entanto, o uso do conceito de comunidade pode ser compreendido a 

partir de duas naturezas: o uso pelas próprias comunidades, utilizando o conceito de maneira 

instrumental, significando a forma de organização social sem a preocupação de confrontos 

técnico-científicos; o outro uso, seja na ciência ou na pesquisa acadêmica, predomina uma 

controvérsia, pois os conceitos surgem com diferentes graus de explicação e pertencem a 

matrizes técnico-científicas diferenciadas. Dentro de uma mesma área, como a sociologia ou a 

psicologia, por exemplo, há diversos pontos de vista. 
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De acordo com a Koogan e Houaiss, comunidade é o “estado do que é comum; 

paridade; comunhão, identidade”. Pode-se considerar ainda que é o “[...] agrupamento social 

que se caracteriza por acentuada coesão baseada no consenso espontâneo dos indivíduos que 

o constituem” (2000, p.416). Esse conceito corrobora com a afirmação de Mocellin (2011), 

que considera que o conceito de comunidade, seja em qual for o discurso, evoca algo positivo, 

sugere intimidade, vínculo emocional, coesão social, comprometimento moral, vínculos 

contínuos ao longo do tempo, mas envolve ainda proximidade espacial e emocional. Sem 

contar que, “[...] a importância da ideia de comunidade no pensamento social é 

inquestionável, sendo vista como uma das ideias centrais de toda teoria sociológica, bem 

como um desenvolvimento importante do pensamento social do século XIX.” (p. 106). 

O sociólogo alemão Ferdinand Töonies, em sua obra Gemeinschaft und Gesellschaft 

(Comunidade e Sociedade) de 1887, foi um dos primeiros a refletir sobre tipos ideais de 

comunidade emocional (a família) e sociedade (acentuada racionalidade e baseada na divisão 

do trabalho e circulação de dinheiro). Töonies é uma referência central nesse tema e 

“desenhou linhas semânticas em torno da concepção de ‘comunidade’ que persistiram até os 

dias de hoje na maioria da literatura sobre o assunto” (SCHMITZ, 1995, p. 177), utilizando 

comunidade e sociedade como antagônicos, colocando-os em contrates.  

Esse contraste pode ser notado na seguinte exposição de Töonies (1973, p.98): “[...] 

sempre se valorizou a vida do campo, porque nela a comunidade é mais forte e mais viva 

entre os homens: a comunidade é a vida comum, verdadeira e durável; a sociedade é somente 

passageira e aparente”. Töonies leva ao extrema essa diferenciação quando conclui que 

“pode-se compreender a comunidade como um organismo vivo, e a sociedade como um 

agregado mecânico e artificial [...]. (p.98)”  

Sobre a obra de Töonies, Schmitz (1995, p.177) entende que a comunidade ou a 

Gemeinschaft estaria relacionada a “ [...] laços de sangue e de parentesco, sobre associações 

com a terra e laços de lugar, de amizade, de sentimentos partilhados e crenças comuns”. Para 

este autor, o primeiro modelo ou exemplo da comunidade seria “[...] a família, da qual 

surgiram formas comunais de associação que se estenderam, como a aldeia, a vizinhança, a 

fazenda familiar, o tipo antigo de paróquia e a guilda mais ou menos hereditária”. Com base 

nesse pensamento, pode-se considerar que a comunidade representaria proximidade, unidade, 

intimidade, evocando mais uma vez algo bom. 

Uma teoria da comunidade, para Töonies, fundamentalmente adensaria laços de 

consanguinidade e afinidade entre os diferentes indivíduos que dependem uns dos outros, 

estimulados pelas relações entre pais e filhos, entre irmãos e vizinhos. Brancaleone (2008) 
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afirma que o sociólogo postulou, dessa forma, o que seriam suas leis principais, elas 

incluiriam parentes, cônjuges, vizinhos, amigos que possuem fortes laços de afetividade, que 

dialogam, convivem, se conhecem intimamente e entram em consenso. 

Nesse sentido, existiriam três padrões de sociabilidade comunitária: os laços de 

parentesco, de vizinhança ou coabitação territorial e de amizade ou afinidade espiritual. Cada 

um deles estaria fortemente interconectado, sendo que o primeiro seria oriundo do plano 

familiar, o segundo emergiria da vida em comum, de um mesmo território e o terceiro padrão 

seria mais comum nas aldeias e pequenas cidades e nasceria das semelhanças de pensamento 

e interesses. (MOCELLIN, 2011; BRANCALEONE, 2008).  

Em oposição à comunidade, Schmitz (1995) supõe que a sociedade seria uma 

construção artificial, fragmentada de um agregado de seres humanos, representada por 

grandes corporações e relações funcionais impessoais baseadas nos interesses individuais, 

vivendo em um território expandido, envolvendo a cidade, o país e o mercado mundial. A 

obra de Töonies, na perspectiva de Oliveira (1988), estaria ultrapassada, partilha - por 

exemplo -, de preconceitos que, para o final da década de 1988, não eram aceitáveis, e 

idealizou a comunidade medieval de forma exagerada. Essa perspectiva questiona novos 

paradigmas que emergem e que estão ligados ao dispositivo comunidade. 

Assim, o conceito de comunidade se contrapõe ao de sociedade. Na primeira, a 

homogeneidade, os princípios que orientam a ação do grupo emergem das relações de afeto, 

da tradição e da volição, para usar o termo de Nisbet (1913-1996). A vida societária seria 

heterogênea e imperaria a ação individual; supostamente, os bens seriam separados assim 

como os sujeitos, não haveria bens comuns. No dizer de Töonies (1973), nessa relação dos 

“sujeitos-força”, não se faria, concederia ou daria algo a um outro sujeito, caso não se 

ganhasse algo em troca pelo menos equivalente.  

Resumidamente, pode-se considerar que Töonies tratou a ideia de comunidade como 

uma tipologia. Influenciou a filosofia do direito, tentou dar conta de uma análise utilizando 

sua classificação para qualquer sociedade e possuía uma visão um tanto quanto pessimista da 

modernidade (MOCELLIM, 2011).  

Ao dar continuidade a este debate, certamente uma outra importante contribuição vem 

do sociólogo americano Robert Nisbet, que destaca que a “redescoberta da comunidade 

constitui o fato mais notável na evolução do pensamento sociológico do século XIX” (1977, 

p.255). Nisbert garante que a antítese comunitário e não-comunitário foi perfeitamente 

definida por Tönnies pelos termos Gemeinschaft und Gesellschaft, de acordo com a tradição 

sociológica de Comte e Weber, mas essa diferenciação também aparece nas obras de outros 
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sociólogos que escreveram sobre esse assunto antes e depois dele, excetuando Marx que, ao 

seu ver, “diverge de forma significativa das implicações valorativas que esse contraste 

envolve (p.256)”.     

Nisbet (1997) refere-se à comunidade como algo que representa um elevado grau de 

intimidade pessoal, ou seja, abrange o indivíduo em sua teia de relações: com a profundeza 

emocional característica do ser humano, seu engajamento moral, coerção social e 

continuidade ao longo do tempo; “[...] a comunidade encontra seu fundamento no homem 

visto em sua totalidade e não neste ou naquele papel que possa desempenhar na ordem social, 

encarada separadamente” (p.255). Ao longo do capítulo, nota-se que o termo comunidade foi 

se resignificando, como pode ser percebido nos diversos contextos históricos. 

Segundo Kalina e Kovadloff (1978 apud Souza, 1991, p.59), “[...] o sentido histórico 

de comunidade guarda relação com a concepção grega de cidade [...]”, pois os gregos dos 

séculos VII e VI antes de Cristo e também os cidadãos que viveram em Atenas entre os 

séculos V e IV antes de Cristo, figuraram a polis como uma organização cujos assuntos eram 

de interesse de todos, do coletivo, ou seja, uma comunidade. A polis não era apenas lugar de 

trabalho e de produção, ela incorporava outras dimensões, como as celebrações, os encontros 

entre os cidadãos, diálogos, a dimensão identitária. “[...] Ela pode estar referida tanto à vida 

comunitária em termos políticos, culturais e morais como econômicos” (p.60). 

Em se tratando da urbs romana, Souza (1991) considera que ela não tem o mesmo 

sentido da polis grega, pois seus cidadãos substituíram sua identidade concreta por uma 

identidade jurídica. Sem contar que com a queda do Império Romano, a urbs perdeu sua 

importância e renasceu somente a partir do século XI, em um contexto de renascimento do 

comércio. Junto a essa nova configuração, surgem as cidades medievais.  

Para a mesma autora, “tanto a urbs romana como a cidade medieval perderam o 

sentido de identidade e valorização social do homem existente na polis grega” (SOUZA, 

1991, p.60), haja vista que a última dá ênfase ao coletivo e se identifica com algumas 

concepções de comunidade que viriam a surgir somente no século XX. No entanto, é 

importante destacar que a urbs romana e a cidade medieval também estão ligadas a outras 

concepções, cujo enfoque é espacial, pois possuíam número limitado de pessoas e limites de 

espaço físico.  

Somente entre os séculos XIX e XX que o rural “[...] passou a ser elemento de 

identidade para algumas concepções de comunidade.” (SOUZA, 1991, p.60). Nas acepções de 

Souza (1991) a economia rural se mantinha distante do universo das cidades antigas e 

medievais, mais tarde, com a florescimento das cidades transformadas em metrópoles, a 
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concepção de cidade foi superada. Essa mudança possibilitou que o rural fosse tomado como 

referência identitária de relações interpessoais, segurança e aconchego para algumas 

concepções de comunidade que tomavam por base a possibilidade das relações homem-

natureza mais próximas e em espaço físico limitado. 

Sobretudo a partir da revolução urbano-industrial, quando houve uma desintegração 

nas relações sociais tradicionais dos aglomerados das áreas urbanas, a desestruturação da 

família em suas antigas funções e da comunidade em suas funções de controle e segurança 

social, o fenômeno comunidade ressurgiu com mais força (SOUZA, 1991). A ausência de um 

entendimento mútuo, de um lugar onde se possa encontrar abrigo ou no dizer de Bauman 

(2003) um lugar cálido, sugere a necessidade de se reestruturar e reconstruir os laços da 

comunidade. 
[...] A nomenclatura comunidade extrapola o sentido de um mero espaço local. A 
rede simbólica em torno da comunidade abarca uma teia de configurações, de ideais, 
de utopias e de formas de relações, como alto grau de intimidade pessoal, 
compromisso ético, coesão social, continuidade espacial e temporal, sentimentos de 
pertencimento, motivações e desejos comuns. Seus arquétipos principais são 
originários da instituição familiar, célula básica da sociedade rural, território de 
estabilidade, de pertinência e de unidades orgânicas de grupos comunitários e 
corporativos. (PEREIRA, 2002, p. 35). 

 

De acordo com o entendimento de Pereira (2002), a questão principal do século XIX 

era de um lado a riqueza extrema e de outro os trabalhadores com pouquíssimas 

possibilidades de melhoria nas condições de vida. Diante desse cenário de reação contra a 

Revolução Industrial, de contestação, de surgimento dos movimentos sociais, de resistência, 

de luta e de busca por melhores condições de vida, o significado de comunidade ressurge. As 

ideias em torno do significado de comunidade “[...] criaram corpo e fortaleceram-se como 

contraponto às matrizes da Modernidade e aos ideários sociopolíticos iluministas” 

(PEREIRA, 2002, p.35). 

 Como resultado, os estudos mais conservadores continuaram tratando o rural e o 

urbano em paralelo, carregados de uma visão preconceituosa. No mundo rural, haveria atraso, 

retrocesso, subdesenvolvimento. Em contraposição a essa ideia, o urbano seria moderno, 

lugar de desenvolvimento e progresso (PEREIRA, 2002): 

 
[...] Criaram-se em torno de ambos conceitos, formas rígidas, estereotipadas e 
reflexões maniqueístas e satanizadas. Na rede imaginária e simbólica do campo 
comunitarista, condensaram-se os seguintes traços estereotipados: no mundo rural, a 
cultura é imutável, a família, a Igreja e o poder político local formam o centro de 
todo o poder. As instituições dominantes ofertam padrões homogêneos de 
comportamentos como única opção para viver, pensar e agir. (PEREIRA, 2002, 
p.37). 
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Em busca de uma reconstrução do dispositivo comunidade, que estaria mais 

relacionada ao mundo rural, a partir da década de 1920, a comunidade passa a ser objeto de 

estudos, intervenções e indagações especialmente na América do Norte, nos Estados Unidos. 

As intervenções junto às comunidades receberam o nome de organização de comunidade ou 

de desenvolvimento de comunidade (DC). “O DC é uma prática que se efetiva em uma dada 

realidade a qual se dá o nome de comunidade.” (SOUZA, 1991, p.66). 

O DC foi institucionalizado pela Organização das Nações Unidas - ONU após a 

Segunda Guerra Mundial, no momento de deflagração da Guerra Fria. Em 1942, o governo do 

Brasil celebra um convênio com os Estados Unidos para incremento da produção de gêneros 

alimentícios, sob o argumento de assistência técnica aos países pobres. Em 1945 nasce o 

Acordo sobre educação rural, o que direciona a entrada do DC no país. (AMMANN, 2013).   

De acordo com Ammann (2013, p. 49), o DC foi definido pela ONU em 1956 como:  

 
[...] processo através do qual os esforços do próprio povo se unem aos das 
autoridades governamentais, com o fim de melhorar as condições econômicas, 
sociais e culturais das comunidades, integrar essas comunidades na vida nacional e 
capacitá-las a contribuir plenamente para o progresso do país.  

   
Destacam-se nesse conceito, dois elementos importantes e básicos do DC: os esforços 

do povo, com vistas a melhorar as condições de vida, e dos governos, apoiando tecnicamente  

os programas no país. Na década de 1950, a ONU empenha-se tanto em sistematizar quanto 

em divulgar o DC em vários seminários e reuniões. Em 1957, a Assembleia da Comissão 

Social do Conselho Econômico e Social recomenda a utilização do conceito de DC, 

especialmente para as áreas rurais. 

Ammann (2013, p.67) destaca que o DC adentra o Brasil em virtude dos movimentos 

provocados pelas organizações internacionais e da política nacional. Tanto um quanto o outro 

estavam interessados “[...] na expansão do sistema capitalista e na modernização do meio 

rural – sendo a bandeira da educação de adultos desfraldada como grande estratégia para tais 

propósitos.” 

Com base nessa estratégia, no final dos anos de 1940, criou-se a Campanha Nacional 

de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA, do então Ministério da Educação e Saúde. 

Posteriormente, foi criada a Campanha Nacional de Educação Rural – CNER, cuja finalidade 

era difundir a educação de base no meio rural brasileiro. Ammann (2013) deixa claro que a 

CNER escamoteou, no seu dizer, a questão rural, ao deslocá-la para o nível dos indivíduos e 

da comunidade local. A CNER também não fez referência ao problema da exploração da 
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força de trabalho agrícola e favoreceu à consolidação do capitalismo no Brasil, por meio da 

modernização do meio rural.     

A forma como a CNER foi operacionalizada, na qualidade de instrumento estatal, 

utilizou as técnicas de centros sociais de comunidade, de treinamento e de missões rurais de 

educação. Ammann (2013) esclarece que os centros comunitários não tiveram origem com a 

organização de comunidade, eles existiam desde os primeiros agrupamentos humanos. No 

entanto, 
[...] Já em nosso século, a Organização e o Desenvolvimento de Comunidade 
retomam as experiências vividas em várias partes do mundo e, sob a denominação 
de centro social, centro cívico, centro de comunidade ou ainda centro social de 
comunidade, passam a receber toda a atenção e estímulo por parte dos intelectuais 
dessas disciplinas. (AMMANN, 2013, p.70). 

  

A mesma autora garante que os trabalhos sobre DC abordam a comunidade como uma 

unidade, onde prevalece o consenso, constituída de partes independentes que devem juntas 

possibilitar o bem e o equilíbrio do todo. Nessa unidade, compartilham-se valores comuns 

sem contradições e conflitos. As técnicas utilizadas priorizam a ajuda mútua, mutirão e outras 

mais. “[...] Oculta-se, destarte, o antagonismo das classes, reproduzindo-se, assim, a ideologia 

das camadas dirigentes, interessadas nessa ocultação para salvaguarda do sistema.” 

(AMMANN, 2013, p.113). 

 Ao ser criada em 1967 pela Lei n. 5.173, a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia – SUDAM2 tentou aplicar o DC, o que ocorreu somente em abril de 1971. O 

programa de DC implantado pela SUDAM consistia em legitimar as diretrizes estabelecidas 

da política nacional para aquela área, assim como estimular a adesão e o apoio da sociedade 

civil da região para a implantação das mesmas. (AMMANN, 2013). 

 Todo esse contexto possibilitou que vários sentidos fossem empregados ao termo 

comunidade. Outras palavras que derivam do dispositivo comunidade também passam a ser 

incorporadas a esse conceito, como integração e participação. A primeira visando a harmonia 

do sistema e, a segunda, vinculada às funções e papéis de cada indivíduo ou grupo na 

sociedade. 

 

 

 
                                                             
2 A SUDAM foi instituída com o propósito de formular e implantar programas voltados para ocupação e aproveitamento 
econômico da Amazônia, pois o governo militar percebia a região como um vazio demográfico e isolada economicamente 
das demais regiões. 
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1.2 FORMAÇÃO DAS COMUNIDADES NA AMAZÔNIA  

 

 A partir dos anos de 1960, a percepção da sociedade sobre os vários problemas 

enfrentados pelo Brasil, especialmente aqueles que envolviam o proletariado urbano e o rural, 

a relação de forças destes estabelecida com as classes dominantes, figuravam em um cenário 

que ensejava mudanças estruturais socioeconômicas. Esse período caracteriza-se por uma 

intensa produção cultural e pelo capitalismo multinacional, no dizer de Pereira (2002). Para o 

mesmo autor, “[..] é a emergência de novos atores que exigem autonomia face a outros grupos 

e instituições e também a democracia interna nos coletivos reivindicatórios (p. 49)”.   

 Uma maior abertura no espaço político brasileiro possibilitou a mobilização por parte 

de vários atores sociais como estudantes, professores, partidos políticos, movimentos sociais e 

outros em busca de reformas de base. (AMMANN, 2013). “[...] Ou seja, houve autonomia 

frente à política sindical e partidária fechada e ao Estado e estabelecimento de relações 

horizontais, democráticas e igualitárias com ampla liberdade interna dos movimentos” 

(PEREIRA, 2002, p. 50). 
 

[...] a ideia de comunidade, inesperadamente, passa a frequentar uma poderosa 
vertente do marxismo na América Latina – notadamente no Brasil -, vertente que 
doutrinariamente se inspira na teologia da libertação e que institucionalmente se 
organiza em torno das comunidades eclesiais de base (OLIVEIRA, 1988, p.113). 

 

A Teologia da Libertação não se limitou às críticas ao modo de produção capitalista, à 

modernidade, mas foi além, e enfatizou o plano das relações humanas realçando ideias 

comunitaristas e de valorização da igualdade, democracia, reciprocidade e fraternidade. Boff 

(2011) descreve que a caminhada está inserida em um movimento histórico nas sociedade 

ocidentais do final dos anos de 1960 – jovens europeus, depois norte-americanos e em 

seguida latino-americanos, clamando por liberdade e libertação. 

A década de 1960 também foi um marco na educação popular, porque resultou na 

organização política de temas vinculados à vida humana, tais como: saúde, educação, vidas 

psíquica e econômica, transporte, religião etc. Dentre as metodologias do trabalho 

comunitário e social, um dos métodos representativos dos trabalhos populares estão as 

Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, cujos alicerces originam-se “[...] de uma leitura 

hermenêutica da Bíblia pelos teólogos da libertação, da Psicossociologia, originado das 

ciências humanas e sociais e do Institucionalismo, originado do movimento institucionalista.    
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[...] O que nos interessa ressaltar é que se aparentemente inexistem relações de 
continuidade entre a obra se Töonies e a dos teóricos das comunidades eclesiais de 
base, no fundo aqueles e estes estão às voltas com um problema comum: o das 
relações na sociedade. (OLIVEIRA, 1988, p. 113; grifo do autor) 
 
 

É nessa imbricada rede de cristãos que militavam politicamente nos segmentos 

populares e de partidos que queriam mudanças, isto é, sob o avanço dos movimentos político-

sociológicos na sociedade brasileira e em vários países das Américas Latina e Central, que 

nasceram as CEBs (BOFF, 2011; SANTOS FILHO, 2006). As raízes históricas das CEBs 

estão centradas nos elementos oriundos das Juventudes Operária Católica, Universitária 

Católica e Estudantil Católica: movimentos de organização popular que surgiram da Ação 

Católica, motivados e inspirados pela fé cristã - enfatiza-se esse caráter essencialmente 

religioso-pastoral -, “[...] cujos alcance e desdobramentos alteraram profundamente o perfil da 

ação da Igreja desde o início da década de 1950 e continua, até os dias atuais, a refletir na 

constituição do pensamento social católico”. (SANTOS FILHO, 2006, p. 529).   

As CEBs, de acordo com Frei Betto (1985), eram pequenos grupos organizados em 

torno da paróquia na área urbana ou da capela na área rural, pessoas crentes e oprimidas, sob 

a iniciativa de padres, bispos, leigos. Eram denominadas comunidades porque reuniam 

pessoas da mesma igreja e região motivadas pela fé; eclesiais por formarem na igreja um 

núcleo de fé; e de base por congregarem membros das classes populares: donas de casa, 

operários, aposentados, jovens, pequenos proprietários, posseiros, assalariados agrícolas e 

muitos outros. 

Na zona rural esse movimento se proliferou. Frei Betto (1985) considera que a igreja 

seria um referencial ideológico para aqueles que viviam nessas áreas, pois mediante uma 

cultura impregnada pela religiosidade, bem como a opressão sob a qual viviam boias-frias, 

pequenos agricultores, trabalhadores do campo, somente ganhavam expressão e voz por meio 

das CEBs e dos sindicatos rurais. 

Pereira (2002) afirma que as CEBs surgiram em virtude de uma preocupação da igreja 

católica em dinamizar a participação dos leigos, mas também de recuperar um espaço perdido 

na sociedade moderna por conta do esvaziamento que vinha sofrendo perante seus discípulos. 

No entanto, podem ser inseridas tanto no campo político progressista quanto assistencialista.  

 
[...] Sua forma organizativa é plural e múltiplas são suas práticas: 
sacramental/celebrativa (culto da fé), reflexiva e prática, artístico-cultural 
(manifestações através de canto, tocadores de sanfona, viola, violão, poesias, 
cartazes e pinturas) e político-organizativa. (PEREIRA, 2002, p. 163). 
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Assim, diante da perspectiva das CEBs, a comunidade seria o espaço do simbólico e 

do imaginário, onde se tem segurança, apoio, solidariedade, união do grupo, engajamento. 

Pereira (2002) considera que ao se fazer um exame ideológico e político das atividades sob 

influência das CEBs, o assistencialismo está presente, ainda que o apoio tenha sido de forma a 

oferecer melhores condições de vida para os grupos apoiados.  

As CEBs ganharam consistência e importância no contexto brasileiro, fixaram-se e 

alcançaram áreas urbanas e rurais de diferentes partes do país. A relação entre as CEBs e as 

comunidades locus do estudo, todas localizadas em áreas rurais, também surge nesse 

contexto, pois um dos desdobramentos da Ação Católica foi a origem do Movimento de 

Educação de Base - MEB, um movimento educativo liderado pela igreja católica, que visava 

promover a alfabetização da população considerada pobre das áreas subdesenvolvidas do país, 

quais sejam: norte, nordeste centro-oeste. 

O MEB caracterizava-se como um programa de DC; realizou ações nas áreas de 

educação, trabalho, cultura popular, sindicalismo rural; atuou nas regiões norte, nordeste e 

centro-oeste como dito anteriormente; influenciou o meio rural entre 1960 e março de 1964; e 

surgiu como movimento de intelectuais de classes dominantes (PEREIRA, 2002). A proposta 

do movimento está relacionada a um período em que surgiram preocupações na igreja católica 

quanto à educação de adultos. 

No Brasil, o MEB foi motivado pelas Escolas Radiofônicas da Colômbia, que 

iniciaram um trabalho em 1947. Trazido para o Brasil pelo bispo de Natal, no Rio Grande no 

Norte, o sistema começou a funcionar em 1958, naquele Estado. Coordenado por pessoas 

ligadas aos movimentos estudantis católicos, o MEB se espalhou pelo país e logo precisou de 

um órgão para centralizar a experiência.  

 O movimento, instituído e organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

– CNBB em 1961, era entendido como o “conjunto de ensinamentos destinados à promover a 

valorização do homem e o soerguimento das comunidades” (DOU, 1961). De forma geral, 

pode-se considerar que as instruções gerais de criação do MEB objetivavam (AMMANN, 

2013) para o movimento: 

a) ministrar educação de base à população das áreas subdesenvolvidas do Brasil por meio 

de programas radiofônicos especiais com recepção organizada; 

b) desencadear a organização da comunidade, utilizando a escola radiofônica, ao mesmo 

tempo em que despertaria o espírito de iniciativa tanto para o soerguimento das 

comunidades, quanto para atuar nas mudanças de base, como nas reformas agrárias em 

todo o país; 



 

 

31 

c) velar pelo desenvolvimento espiritual dos membros da igreja. 

 O MEB, voltado para o trabalhador rural e coordenado por pessoas vinculadas à Ação 

Católica Brasileira (ACB), não ensinava apenas a ler e escrever, mas buscava conscientizar as 

pessoas da área rural quanto à possibilidade de atuarem sobre e na realidade, a fim de 

transformá-la, uma dinâmica de ação e reflexão, utilizando para isto temas como 

sindicalismo, reforma agrária, cooperativismo e outros, em encontros, treinamentos etc. A 

repressão política chegou ao MEB com o golpe militar de 1964 junto a pressão dos membros 

da própria igreja contrários a essa linha de ação - os militantes “da nova esquerda” 

(PEREIRA, 2002, p. 158) – e, em poucos anos, o movimento praticamente desapareceu, mas 

resistiu e, somente na década de 1970, ele ressurge com outras características (CEDIC/PUC-

SP). 

  A partir desse mesmo período, os militantes da nova esquerda, ligados sobretudo ao 

MEB, “[...] realizaram um movimento de análise e crítica da prática vanguardista de esquerda 

predominantemente à época, rearticulando mobilizações populares contra a ditadura militar” 

(PEREIRA, 2002, p. 158), essa crítica ressaltava o saber do povo em oposição ao de 

orientação acadêmica. Os princípios que orientavam as práticas do cotidiano e as experiências 

populares, se utilizavam de algumas expressões e palavras de ordem que faziam parte do 

vocabulário dos agentes das CEBs, quais sejam: agente externo, universo simbólico, popular, 

base, partilha, inserção, diálogo, fé, vida, trabalho intelectual x trabalho manual, participação, 

comunidade. As palavras de ordem eram ver, julgar e agir3.     

 Na diversidade dos movimentos que surgiram no Brasil nos últimos anos da década de 

1950 e no ano de 1964, o MEB se destacou em função de se caracterizar como um movimento 

oficial, oriundo da articulação política entre o governo federal e a CNBB, pela dimensão 

nacional tomada por ele, bem como pela inovação tecnológica assumida em virtude da 

promoção da educação por meio da radiodifusão. (SOUZA, 2006). 

 Ammann (2013) confere importância ao MEB, não somente pelo vínculo orgânico 

estabelecido com as classes ditas subalternas, mas pela experiência construída por avanços e 

recuos, pela participação de sua equipe comprometida e preparada politicamente, pelo salto 

qualitativo que poderia ter sido dado ao DC. Mas, principalmente, porque segundo a mesma 

autora, existiam visões no movimento que entendiam as comunidades do MEB não como um 

todo harmônico e único, mas permeadas por forças antagônicas, regidas por relações sociais 
                                                             
3 Trata-se de um método, uma tríade verbal que surgiu com a Ação Católica em meados da década de 1930, em 
1962 esse método foi potencializado a partir dos Planos de Pastoral da CNBB e adaptado à realidade brasileira. 
O ver é tomar conhecimento da realidade; o julgar é o resultado da análise, fazer a revisão e a correlação do que 
se observou; e o agir é a ultima parte do método, a tomada de consciência do sentido de transformar o mundo 
após os dois primeiros passos. (PEREIRA, 2001). 
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de dominação. Em muitos Estados brasileiros, o MEB deflagra o movimento de 

sindicalização rural, atuando no apoio e orientação em busca de bases legítimas de 

representação. 

É com base em todo esse contexto que são forjados os diversos conceitos sobre 

comunidade. As concepções tradicionais de comunidade levam muito em conta as áreas 

geográficas, ainda que toda comunidade esteja assentada sobre uma área, e criam um lugar 

irreal para as mesmas, onde todos se auxiliam, se completam e vivem felizes, ou seja, um 

lugar homogêneo. Para além das concepções unificadoras, Chaves (2001, p.78) esclarece que 

“[...] a comunidade é composta por um conjunto de relações/intercâmbios de produção e 

político-organizativos dos homens entre si e com a natureza”. Souza (1991) revela que não se 

pode deixar de considerar que os grupos que formaram essas comunidades são permeados por 

formas de ideologia e iniciativas que, muitas vezes, reproduzem desigualdades sociais, bem 

como estão expostos a novas situações de identidade advindas da dialética do cotidiano, 

gerando diferentes histórias de vida.  

Uma discussão contemporânea sobre comunidade parte de Bauman (2003). Para ele 

Töonies sugere que a distinção entre comunidade e sociedade vem de um entendimento 

compartilhado pelos seus membros, mas sem consenso, uma vez que “[...] o tipo de 

entendimento em que a comunidade se baseia precede todos os acordos e desacordos” (p.15). 

Mas, seguramente, o que Bauman enfatiza é a desconstrução da ideia romantizada de 

comunidade em que os conceitos remetem à inocência desinteressada, ou à mesmidade para 

usar um termo criado por ele, isto é, a união no entendimento comunitário, a homogeneidade. 

No dizer de Bauman (2003, p. 18), “[...] a mesmidade se evapora quando a comunicação entre 

os de dentro e o mundo exterior se intensifica e passa a ter mais peso que as trocas mútuas 

internas”. 

Em um mundo individualizado e globalizado, segurança é fundamental, assumindo um 

papel tranquilizante e consolador, no entanto, para que ela se apresente, os indivíduos devem 

abrir mão da liberdade (BAUMAN, 2003). É nesse momento que a comunidade entra em 

colapso, permanecendo frágil e vulnerável, então, surge a identidade como sua substituta, o 

que não significa que a comunidade não possa mais existir (BAUMAN, 2003). Essa busca 

constante pelo aparecer, pelo ser diferente como afirma Bauman (2003), essa celebração 

móvel formada e transformada nos sistemas culturais que rodeiam os indivíduos (HALL, 

1997), denominada identidade, faz emergir dois tipos de comunidades: as estéticas e as éticas. 

Na perspectiva de Bauman (2003), as comunidades estética, criadas de acordo com o 

surgimento de novas identidades, possuem laços efêmeros e são de natureza superficial, entre 
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seus membros não há uma rede de responsabilidades éticas e de compromissos estabelecidos 

a longo prazo. Essas comunidades, também denominadas de cabides, formam-se em torno do 

entretenimento, das celebridades, dos ídolos, de um evento festivo recorrente, de problemas e 

são chamadas assim, pois  

 
[...] todos esses agentes, eventos e interesses servem como ‘cabides’ em que as 
aflições e preocupações experimentadas e enfrentadas individualmente são 
temporariamente penduradas por grande número de indivíduos - para serem 
retomadas em seguida e penduradas alhures: por essa razão as comunidades estéticas 
pode ser chamadas de “comunidades-cabides”. (p.67),  

 

 A metáfora utilizada por Bauman pode ser entendida de duas formas (MOCELLIM, 

2011): essas comunidades são cabides por serem vestidas pelos indivíduos como trajes, de 

acordo com cada situação, eles são utilizados e depois deixados de lado; de outra forma, 

podem ser consideradas cabides porque medos, preocupações, anseios são “pendurados” ou 

sustentados, ainda que por um breve período de tempo, enquanto dura o período de sedução 

das festas, espetáculos, dos ídolos, em nome de uma identidade partilhada. 

O oposto em quase tudo se comparadas às estéticas, os indivíduos procuram as 

comunidades éticas: tecidas em compromissos de longo prazo, tradições compartilhadas, 

revestidas de normas, certeza, segurança e proteção, sendo estas três últimas qualidades 

indispensáveis em uma comunidade. 

Dentre os conceitos apresentados, nota-se a complexidade do termo comunidade, 

abrigando diversos significados e se opondo e criticando o modelo utilitarista que surgiu no 

século XIX. É certo que a modernidade mudou as bases das relações sociais comunitárias, que 

o processo de globalização transformou e deslocou a centralidade do modo de vida 

comunitário a um só tempo, no entanto, não se pode negar que imbricado nesses debates se 

estruturou o conceito utilizado na Amazônia de comunidades, de comunidades tradicionais, o 

qual é uma das bases desse estudo. 

Não há uma comum-unidade, a comunidade real é tomada e entendida como um 

dispositivo heterogêneo, onde persiste a multiplicidade, ideias e ideais diferentes, a 

insegurança pode permeá-la, os conflitos são nítidos e as vezes insolúveis. Nem todos se 

entendem bem em uma comunidade, ao contrário do que muitos esperam, nem é o paraíso 

perdido ou ainda esperado. Bauman (2003) ajuda nessa reflexão sinalizando que esta 

comunidade idealizada “[...] é o tipo de mundo que não está, lamentavelmente, a nosso 

alcance – mas no qual gostaríamos de viver e esperamos vir a possuir” (p.9). 
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Na Amazônia, a organização política das comunidades Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, São Thomé e Paricatuba ocorreu a partir da década de 1970, por meio da atuação do 

MEB, vinculado à CNBB. Em razão da abrangência e do atendimento prestado pelo MEB às 

populações rurais, notoriamente influenciado pela igreja católica, a comunidade local surge 

nesse contexto, como  

 
 [...] um fenômeno dialético complexo. Efetuar uma leitura global e crítica dessa 
realidade não é uma coisa simples. A realidade indica que a comunidade é um 
conjunto em movimento de partes dialéticas: uma unidade territorial, social, política, 
econômica, religiosa, étnica, cultural e psíquica que se cruza mutuamente em um 
todo dinâmico. (PEREIRA, 2002, p. 165).   

 

É fundamental para uma melhor compreensão desse estudo entender como o termo 

comunidade vem sendo tratado no contexto rural amazônico. Nesse sentido, a utilização do 

termo comunidade é uma referência fundamental para se compreender como ocorreu o 

reconhecimento desses agrupamentos na Amazônia ao mesmo tempo que “[...] caracteriza o 

processo de institucionalização de formas de organização, tendo em vista a incorporação de 

recursos expressivos da presença encapsuladora do ideário difundido por agentes afiliados à 

Igreja Católica” (NEVES, 2003, p.48). 

As CEBs foram criadas na região Amazônica em 1972, na Prelazia de Tefé, município 

do interior do Estado do Amazonas, depois se expandiram para outras partes da região. Neves 

(2006) esclarece que essa criação tinha como base a nova concepção da Igreja Vivia – “[...] 

não totalmente dependente da ação de padres e irmãos, consolida a ação missionária 

sistemática, de eficácia contraposta às descontínuas desobrigas4” (p.9). O método missionário 

foi transferido para os agentes pastorais e estendido às comunidades ao longo dos rios. 

Em Tefé, mas também em outros municípios do Amazonas,  

 
[...] foi instituído um modo de organização social e política, cuja expressão mais 
visível gravitava em torno do trabalho gratuito para a construção de escolas, casas 
comunitárias e campos de futebol. A adesão dos ribeirinhos, agentes da legitimação 
do proposto convívio fraterno dos parentes e vizinhos, correspondeu à transferência 
de um rádio – o cativo -, posto que apenas autorizado a transmitir atos religiosos e 
aulas para alfabetização de crianças e adultos. (NEVES, 2006, p.9). 

 

  Os ribeirinhos transformaram-se em catequistas, líderes de comunidade e 

animadores de setores, participaram de cursos de boas maneiras e higiene, sobre estrutura 

comunitária, associativismo, formação de lideranças e muitos outros. A supervisão na sede da 

paróquia também ficou a cargo dos ribeirinhos (NEVES, 2003 e 2006). Já os comunitários, 
                                                             
4 Eram visitas específicas de sacerdotes para ministrar sacramentos.  
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aqueles que viviam nas comunidades, que se afiliaram ao sistema religioso, também 

alcançaram vários cargos: 
  

[...] Monitor, relator, membro de conselho comunitário, dirigente de esporte, 
dirigente do ajuri (mutirão), catequista, dirigente do culto dominical, responsável 
pelo saneamento. A evangelização visa reforçar a adesão aos rituais de batismo, 
casamento, crisma, confissão, missa, pregação e círculos bíblicos. (NEVES, 2003, 
p.51). 

  

As comunidades ribeirinhas (rurais), então, sofreram influência desse contexto, em 

parte pela intervenção da igreja católica por meio do MEB e das CEBs. É importante 

esclarecer que ribeirinhos são indivíduos que moram às margens dos rios e seus tributários, 

em alguns casos moram sobre o rio, em casas flutuantes ou palafitas. Eles não se restringem 

ao meio rural, também podem ser encontrados nos centros urbanos. 

Os atores sociais, identificados como ribeirinhos, são detentores de saberes 

sociohistóricos que determinam seu modo de vida singular no interior das comunidades. As 

origens dessas comunidades datam de um longo processo regional, influenciado pela 

organização sociocultural das populações indígenas que viviam em aldeias. Para Witkoski 

(2010), os agrupamentos ribeirinhos são uma continuidade histórica daqueles formados pelos 

indígenas que habitavam a região amazônica, desde sua posse e conquista. 

A herança indígena propiciou aos ribeirinhos uma estrutura cultural sólida, mesmo 

diante das imposições do modo de vida de outras culturas. Os povos indígenas foram vítimas 

de escravidão, da ideologia religiosa, de doenças dizimadoras e passaram de maioria à 

minoria entre 1750 e 1988. No entanto, estes povos contribuíram decisivamente para a 

formação sociocultural da região amazônica.  

Chaves (2001, p. 73) considera que a cultura material de utilização dos recursos locais 

dos ribeirinhos, que moram nestes agrupamentos, “[...] tem sua origem nos conhecimentos 

das tecnologias tradicionais das sociedades indígenas que viviam nas áreas de várzea”. Os 

ribeirinhos herdaram um conhecimento tradicional sobre um conjunto de técnicas de plantio, 

de caça e pesca, rituais religiosos e místicos. Sob um outro ponto de vista, um fator que 

impulsionou a predominância e o agrupamento dos ribeirinhos em comunidades, foi o apogeu 

e a decadência das atividades gomíferas após a perda do mercado da borracha para o mercado 

dos seringalistas asiáticos, ciclo datado do final do século XIX até as primeira décadas do 

século XX. (CHAVES, 2001). 
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No Médio Solimões (Estado do Amazonas) por exemplo, os ribeirinhos são habitantes 

da várzea5 denominados de policultores, ou seja, agricultores, pescadores e extrativistas 

(NEVES, 2009). No Baixo Rio Negro, área locus do estudo, além de policultores que vivem 

em terra firme6, também, complementarmente, são artesãos e pequenos empreendedores 

(donos de pousadas destinadas ao turismo). Na Amazônia, os ribeirinhos são uma referência 

de população tradicional, devido as suas relações com o trinômio terra-água-floresta e, no 

âmbito das comunidades, são nomeadas as formas de organização sociocultural desse 

segmento social. Nesse estudo, os termos empregados para os que vivem nas comunidades 

são ribeirinhos ou comunitários, termos pelos quais eles próprios se reconhecem. 

Wiggers (2012) garante que o termo comunidade ribeirinha foi formulado em vista das 

lutas políticas e afirmações identitárias da região, sendo que colocação (agrupamentos 

organizados nos seringais) e aldeias ou postos (indígenas) eram os nomes mais comuns antes 

do início da década de 1980. O dispositivo comunidade no mundo rural amazônico, trata-se 

de “[...] um termo carregado de significados referentes à mobilização política, agrupamento 

populacional, unidade político-administrativa, harmonia e comunhão” (WIGGERS, 2012, 

p.30-31).  

Dessa forma, é possível inferir que as atuais formas de organização sociopolítica dos 

ribeirinhos em comunidades variaram conforme o contexto regional, isto é, se articularam 

tendo como influência ora as populações indígenas, ora o contexto da economia gomífera e 

ora a intervenção da igreja católica. Essa última incentivou que os ribeirinhos priorizassem a 

convivência em coletividade, agregando-se em comunidades rurais e, marcadamente, foi por 

meio do apoio instrumental dos funcionários do MEB que, “[...] além do trabalho educativo 

para inculcação do modelo comunitário de construção da realidade, esses funcionários 

investiram na reafirmação das relações consanguíneas e afins do parentesco e na consagração 

dos laços de vizinhança”. (NEVES, 2003, p. 50).   

Para além da formação histórica, as comunidades ribeirinhas Amazônicas descobriram 

formas de convívio com a floresta tropical úmida, enfrentando as condições que lhe foram 

impostas pelo ambiente, compatibilizando a exploração dos recursos locais com sua 

conservação. No dizer de Wagley (1988), questões como as doenças tropicais, vida 

econômica e transporte difícil, condições sanitárias inadequadas e as elevadas temperaturas da 

região ou o solo relativamente pobre, não se constituíram em fatores limitantes ao 

desenvolvimento da região ou à adaptação dos indivíduos nestas áreas.  

                                                             
5 Terras que pernamecem alagadas durante o período das cheias dos rios e carregam, por esse motivo, mais nutrients.  
6 Terras não inundáveis situadas em um lugar mais alto do relevo amazônico. 



 

 

37 

A Amazônia passou por processos econômicos - ciclos das drogas do sertão, da 

agricultura, da borracha, do cacau, da pecuária - que indicam, concomitantemente, surtos de 

miséria e de riqueza para a região e para as populações locais. Nessa transformação da 

sociedade no espaço amazônico, chegam nordestinos, europeus subjugando as populações 

indígenas e tentando dar lugar ao capital. Por sua vez, dessas populações, surgiram as 

comunidades ribeirinhas que herdaram, assim, todo um conhecimento tradicional resultante 

da relação sociedade-ambiente. A ideia era fazer com que essas populações abandonassem 

suas práticas e adotassem novas, nos modelos do capital. Atualmente, muitos desses povos e 

comunidades tradicionais ainda se utilizam dos recursos locais respeitando os ciclos da 

natureza, por outro lado, o conhecimento destes ciclos tornam-se tradições herdadas dos mais 

velhos com explicações míticas e religiosas sobre a natureza.  

Diegues (2001, p. 30) esclarece que o “[...] conhecimento tradicional pode ser definido 

como saber e o saber-fazer, a respeito do mundo natural e sobrenatural, gerados no âmbito da 

sociedade não urbano/industrial e transmitidos oralmente de geração em geração”. A forma de 

trabalho destes que possuem um conhecimento tradicional é essencialmente extrativista e 

agrícola, voltada para a produção familiar. Em geral, a fonte de renda monetária é considerada 

baixa, advinda da comercialização de produtos excedentes, o que ocorre com muita 

frequência. 

Para o mesmo autor, nas culturas tradicionais a utilização e a dependência dos 

recursos naturais é constante e o território daqueles que a produzem descontínuo. Os vazios 

aparentes do território são as terras de pousio7, áreas usadas para a pesca, coleta de sementes, 

caça de animais, dentre outras atividades, somente em algumas épocas do ano.  

Roué (2000, p.73) reconhece que o uso da palavra tradicional originou-se da sigla 

TEK, que significa Traditional Ecological Knowledge (saberes ecológicos tradicionais), 

utilizada nas esferas a que pertencem as redes de pesquisadores dos Estados, dos povos 

indígenas ou nas organizações internacionais. Segundo esta autora, [...] “isso mostra uma 

vontade de valorizar a existência dos saberes fora do mundo ocidental. Mas trata igualmente 

de reconhecimento político do direitos dos povos de dispor deles mesmos”.  

No entanto, a grande discussão é que a palavra tradicional gera o perigo de 

entendimentos ambíguos ou uma visão ingênua. Roué (2000, p.74) deixa claro que “[...] os 

povos tradicionais estão longe de ter vivido sempre em harmonia com a natureza; utilizam, às 

vezes, seus recursos naturais de maneira abusiva”, porém seus saberes são inegáveis. O mais 

                                                             
7 Repouso dado às terras cultiváveis. 
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significativo é compreender que a tradição diz respeito a um processo e um laboratório 

coletivo como afirma Costa Filho (et al, 2009).  

Roué (2000) acredita que a Organização Mundial da Saúde teria sido a primeira 

instituição a reconhecer os “médicos tradicionais” na Declaração de Alma-Ata (1978) quando 

da incapacidade de dar ajudar ao países em desenvolvimento. O debate sobre populações 

tradicionais realmente ganhou ênfase a partir da década de 1980, nas discussões e emergência 

do movimento ambientalista, quando principalmente ambientalistas, organizações não-

governamentais (ONGs), movimentos sociais e acadêmicos, passaram a valorizar os saberes 

dessas populações por conta dos debates sobre preservação de ecossistemas e biodiversidade8. 

A valorização desses conhecimentos também ocorreu por entenderem que, por meio deles, 

poder-se-ia intervir nos graves problemas ecológicos, gerados pelo modelo de crescimento 

econômico.  

O protagonismo das populações da Amazônia foi resignificado. Nessa mesma época, 

começaram a surgir pesquisas sobre os saberes tradicionais na perspectiva também de 

valorizá-los com o objetivo de gerir os recursos naturais. Mas o objetivo era claro: gerir os 

recursos naturais para transformá-los em mercadoria.   

Mediante o exposto, compreende-se que o longo processo sóciohistórico pelo qual 

passaram as populações amazônidas, as fez adquirir novos valores, padrões de 

comportamento e conduta oriundos das diversas culturas que formam a região, propiciando 

uma relação diferenciada no trato com a natureza. Os povos e comunidades tradicionais da 

Amazônia distinguem uma série de processos complexos inerentes aos ecossistemas da região 

e são capazes de se mobilizar coletivamente com autonomia política para isso. 

Em termos de políticas públicas, tal noção está em construção desde a década de 1990, 

quando se cria no âmbito do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA o Conselho Nacional de Populações Tradicionais. Também é possível 

perceber que é um contexto distante daquele cuja noção de comunidade marcam os estudos de 

Töonies. 

 Costa Filho (et al, 2009) chama a atenção para esse fato ressaltando que “[...] na 

medida em que estes grupos começaram a se organizar localmente, emergindo da 

invisibilidade em que se encontravam, surge a questão de como balizar a intervenção 

governamental junto aos mesmos”. Nesse sentido, surge o Centro Nacional de 

                                                             
8 O Decreto Legislativo nº 2, de 1994, aprova o texto da Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período 
de 5 a 14 de junho de 1992. 
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Desenvolvimento Sustentável das Populações Tradicionais – CNPT em 19929, criado com a 

finalidade de promover a elaboração, implantação e implementação de planos, programas e 

ações demandadas pelas populações tradicionais por meio dos órgão governamentais ou 

ONGs.  

No entanto, ainda que as conquistas tenham sido muitas, Almeida (2008) salienta que 

isso não significa que as reivindicações demandadas pelos movimentos sociais tenham sido 

acatadas. Muito menos que conflitos e tensões que envolvem a apropriação e o uso dos 

recursos naturais tenham sido atenuados ou resolvidos, principalmente em áreas da região 

amazônica e em outras partes do território nacional. 

Seja na esfera governamental, social ou acadêmica, a noção de povos e comunidades 

tradicionais é bastante recente e trata-se de uma emergência oriunda no seio da problemática 

ambiental. Especificamente, a criação das Unidades de Conservação – UCs pelos órgãos 

ambientais, com vistas a responder às demandas e interesses das comunidades que 

tradicionalmente vivem nessas área, quais sejam: quilombolas, povos indígenas, extrativistas, 

pescadores, ribeirinhos e outras (COSTA FILHO et al, 2009; CONTI e COELHO-DE-

SOUZA, 2013), é um marco nessa relação entre essas populações e as questões ambientais. 

 Em 2000,10 o poder público institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza – SNUC e um de seus objetivos é proteger os recursos naturais de modo que as 

“populações tradicionais” - o texto demonstra clareza quanto ao termo -, tenham seus 

conhecimentos e cultura respeitados e valorizados, promovendo-as social e economicamente. 

Quatro anos depois, surge a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais – CNPCT, órgão criado pelo Decreto 27 de dezembro de 2004. 

A CNPCT teve seu decreto modificado pelo datado de 13 de julho de 2006, que tem 

como principal atribuição coordenar e acompanhar a implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT.  
 

[...] A expressão “comunidades”, em sintonia com a ideia de “povos tradicionais” 
deslocou o termo “populações”, reproduzindo uma discussão que ocorreu no âmbito 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1988-89 e que encontrou eco na 
Amazônia através da mobilização dos chamados “povos da floresta” no mesmo 
período. O “tradicional” como operativo foi aparentemente deslocado no discurso 
oficial, afastando-se do passado e tornando-se cada vez mais próximo de demandas 
do presente. Em verdade o termo “populações”, denotando certo agastamento, foi 
substituído por ações partidárias e de entidades confessionais, referidas à noção de 
“base”, e de uma dinâmica de mobilização, aproximando-se por este viés da 
categoria “povos”.   (ALMEIDA, 2008, p.27). 

 

                                                             
9 Portaria IBAMA número 22 de 10 de fevereiro de 1992. 
10 Lei 9.985 instituída em 18 de julho de 2000. 
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Destaca-se que a Comissão foi criada em face da pressão dos movimentos sociais. 

Quanto ao objetivo principal da PNPCT é promover o desenvolvimento sustentável dos povos 

e comunidades tradicionais, dando ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos 

seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, ao mesmo tempo em que 

respeita e valoriza a identidade, as formas de organização e as suas instituições.   

A noção adotada para esse estudo é aquela que orienta o decreto 6.040 de 7 de 

fevereiro de 2007, o qual instituiu a PNPCT, por entender que se trata de um termo também 

adotado por uma política pública em vigor no Brasil. Para atender aos fins deste decreto, 

povos e comunidades tradicionais são compreendidos por:  
 

[...] Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição. (BRASIL,2007). 

 

 

A noção de povos e comunidades tradicionais apresentada pela lei é bastante 

abrangente e permite que qualquer grupo se reconheça como tal, contudo, como afirmam 

Cunha e Almeida (2001, p.2), 

 
[...] Essa abrangência não deve ser confundida com confusão conceitual. Definir 
populações tradicionais pela adesão à tradição seria contraditório com os 
conhecimentos antropológicos atuais. Defini-las como populações que têm baixo 
impacto sobre o ambiente, para depois afirmar que são ecologicamente sustentáveis, 
seria mera tautologia.  

 

 

Para os mesmos autores, esses povos e comunidades tradicionais devem ser 

reconhecidas como sujeitos que instituíram práticas distintas daquelas deletérias da 

atualidade, os quais oferecem baixo impacto aos ambientes que habitam ao utilizarem os 

recursos e lutam para manterem ou recuperarem o controle sobre o território que habitam e/ou 

exploram. Afirmam ainda que povos e comunidades tradicionais possuem formas equitativas 

de organização social; contam, muitas vezes, com o apoio de instituições com legitimidade 

para fazer cumprir suas leis; possuem uma liderança local e traços culturais reafirmados e 

reelaborados de forma seletiva. 

  Nesse estudo, a centralidade está sobre as comunidades tradicionais, uma vez que 

não há indígenas envolvidos na pesquisa. Mas é importante esclarecer que os termos povos e 

comunidades tradicionais, por apresentarem características históricas distintas, são 
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compreendidos de forma diferenciada pela legislação e serão utilizados nesse estudo quando 

necessário.   

Em se tratando da visibilidade dessas comunidades tradicionais no Estado do 

Amazonas, a Lei 3.525 de 15 de julho de 2010 criou o Conselho de Desenvolvimento 

Sustentável de Povos e Populações Tradicionais do Estado do Amazonas -  CDSPCT/AM, no 

âmbito da estrutura organizacional da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SDS. A finalidade do Conselho é apresentar proposições, apoiar e acompanhar 

ações políticas para o desenvolvimento desses povos e populações tradicionais, o que vem a 

reforçar a política nacional (PNPCT). 

Diante desse cenário, Conti e Coelho-de-Souza (2013) relatam que entre o início da 

década de 1990 e 2007 foram editadas diversas portaria, decretos, resoluções, medidas 

provisórias direcionados para povos e comunidades tradicionais. A contribuição de todos 

esses documentos converge no sentido proteger e promover o direitos dessas populações.    

É possível inferir, mediante os dispositivos legais relacionados, que eles rompem com 

a invisibilidade dessas comunidades, ainda que não deem conta de superar todos os seus 

problemas. Atualmente, elas fazem parcerias com instituições de renome, com ONGs, 

governos e fortalecem suas identidades fazendo frente aos seus antagonistas e lutam por seus 

direitos junto ao Estado. A noção de tradição deve ser superada no que diz respeito a uma 

visão de unidade ou de solidariedade, mas pensada como fator de identidade e mobilização. 

(CUNHA e ALMEIDA, 2001). 

Porém, na visão de Sachs (2008), para que esses povos e comunidades tradicionais 

alcancem os cinco pilares da sustentabilidade (social, ambiental, territorial, econômico e 

político), é necessário haver estratégias uniformes de desenvolvimento que deem respostas 

aos diversos problemas e às aspirações de cada comunidade. O autor estabelece os cinco 

pilares citados, embora comumente três dimensões ganharam destaque nessa discussão: 

ambiental, social e econômica.  

Para o mesmo autor, a sustentabilidade social é a própria finalidade do 

desenvolvimento, a preocupação é que, com o uso desmedido dos recursos, o colapso social 

possa chegar antes da catástrofe ambiental. Mas o grande desafio é assegurar a 

compatibilidade do desenvolvimento com a manutenção dos processos ecológicos essenciais, 

bem como a diversidade e recursos biológicos com a eficiência econômica.  
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A noção de desenvolvimento sustentável11 entra em cena nos anos de 1980, formulado 

em um documento intitulado Our common future (Nosso Futuro Comum). O documento, 

denominado Relatório Brundtland, foi resultado dos trabalhos da Comissão Brundtland, 

presidida pela então primeira-ministra da Noruega, publicado em 1987.  

Com relação à expressão desenvolvimento sustentável, destaca-se seu caráter ambíguo 

e polêmico. No dizer de Nascimento (2012), “[...] o domínio da polissemia é a expressão 

maior desse campo de forças, que passa a condicionar posições e medidas de governos, 

empresários, políticos, movimentos sociais e organismo multilaterais” (p.51). Dessa 

expressão, oriunda dos debates em Estocolmo em 1972 e na Rio 9212, surge a expressão 

turismo sustentável, que será apresentada no capítulo 2.  

Dentre as muitas estratégias e recomendações para que haja sustentabilidade nas 

proposições governamentais, por exemplo, Sachs (2008) sugere o planejamento territorial, 

“[...] de forma a empoderar as comunidades para que assumam um papel ativo e criativo no 

desenho do seu futuro” (p.61), proporcionando trabalho decente como preconiza a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Sachs (2008) considera que as maiores oportunidades de crescimento puxadas pelo 

emprego estão ligadas às atividades do setor de serviços, o que inclui o turismo. O autor faz 

referência a um desenvolvimento rural e não apenas agrícola, considerando que há diversas 

formas de incentivar as famílias que vivem nas áreas rurais, seja no artesanato ou no 

desenvolvimento de atividades turísticas. 

É em meio a essa argumentação dialética que vários elementos conflitantes foram 

contrapostos na tentativa de compreender como o conceito e a própria ideia de comunidade 

foram formados. Partindo do exposto, a definição conceitual de comunidade adotada para este 

estudo, é o local onde se institui um modelo singular de gestão dos recursos naturais e de 

organização social, onde os indivíduos constroem sua identidade social fazendo emergir um 

conjunto de saberes que são transmitidos de geração em geração. 

Dentre as diversas formas de complementar a renda dos comunitários e atender aos 

dispositivos legais quanto à políticas relevantes para o desenvolvimentos das comunidades no 

Amazonas, o turismo tem sido acionado por muitas delas. No próximo item, faz-se uma breve 

                                                             
11 Desenvolvimento que é capaz de garantir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 
atenderem também às suas (CMMAD, 1998, p.9).  
12 A Conferência de Estocolmo, realizada na cidade de mesmo nome, inaugura o debate em torno das questões ambientais no 
ciclo social de conferências da Organização das Nações Unidas – ONU. Em 1992, ocorre a Conferência Mundial para o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, conhecida como Rio 92, completando o ciclo social da ONU estimulando o 
avanço do debate ambiental.   
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descrição de como o turismo acontece nas comunidades da região do rio Negro, no 

Amazonas.    

 

1.3 COMUNIDADES E TURISMO NO BAIXO RIO NEGRO (IRANDUBA-AM) 

 

As visitas turísticas em comunidades na Amazônia são bastante comuns, em geral, os 

visitantes são ávidos por conhecer a cultura, o ambiente natural e o saber-fazer dos seus 

moradores. Muitas delas são compostas por comunidades tradicionais e povos indígenas que 

vivem há gerações em seus espaços, nos limites de Unidades de Conservação - UCs, e é esse 

o contexto que passa a ser o local de encontro entre o turismo, o turista e a comunidade. 

De acordo com Santos (2013), das 41 UCs criadas no Amazonas, mais de 18 milhões 

de hectares pertencem à categoria uso sustentável (APA, RDS, RESEX e outras), sendo que 

as RDSs correspondem a 65,84%. Para o mesmo autor, o percentual de áreas protegidas do 

Estado do Amazonas (Figura 2) é 54,73%, sendo 14,97% UCs federais, 12,06% UCs 

estaduais e 27,7% terras indígenas. 

 

Figura 2 – Unidades de Conservação federais e estaduais do Amazonas 

 
Fonte: Angélica Resende (2015). 
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Dentre todas essas áreas protegidas, destaca-se a região do Mosaico de Áreas 

Protegidas do Baixo Rio Negro – MBRN, onde estão localizadas as três comunidades do 

estudo, inclui os municípios de Manaus, Novo Airão, Iranduba, Barcelos e Manacapuru. A 

portaria nr. 483 de 14 de dezembro de 2010, do Ministério do Meio Ambiente, reconheceu o 

MBRN e deixou sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio onze UCs, aproximadamente 8 milhões de hectares de ecossistemas de água preta e 

floresta tropical (CARDOSO, 2010). Em 2014 devido a recategorização de um parque, surge 

mais uma Unidade, totalizando doze. 

O Mosaico está inserido na Reserva da Biosfera13 da Amazônia Central e no Corredor 

Ecológico14 Central da Amazônia, maior área de proteção ambiental contínua do mundo. 

Segundo o Relatório da Biodiversidade Brasileira, a importância ecológica e social dos 

ecossistemas do Baixo Rio Negro é evidenciada pela alta diversidade biológica o que lhe 

confere a classe de área de extrema importância para a conservação. (BRASIL/MMA, 2002).   

De acordo com o artigo 26 do SNUC,  

 
[...] Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes 
ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou 
privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 
integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, 
de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. (SNUC, LEI 
9985/2000). 

 

A proposta de criação do MBRN (Figura 3), submetido ao fundo Nacional de Meio 

Ambiente – FNMA, ocorreu em 2006. Para as instituições que construíram a proposta, a 

região apresentaria um importante componente biológico, abrigando ecossistemas florestais 

muito significativos para a conservação mas também para o uso sustentável dos recursos e a 

promoção de ações integradas dos mais diversos atores sociais. (CARDOSO, 2010). 

 

 

 

 

                                                             
13 SNUC (Lei 9985 de 18 de julho de 2.000), em seu capítulo I, Art. 20: XI - reconhece a Reserva da Biosfera como "um 
modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais". 
14 SNUC (Lei 9985 de 18 de julho de 2.000), em seu capítulo I, Art. 20: XIX - corredores ecológicos: porções de 
ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 
movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. 
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Figura 3 - Mapa do Mosaico do Baixo Rio Negro 

 
Fonte: IPÊ, 2014. 

 
 

 O MBRN possui várias características que propiciam um intenso fluxo de visitação, 

quais sejam: a beleza cênica; a proximidades das Unidades conectadas espacialmente ao 

centro urbano de Manaus; a formação das praias durante a seca dos rios. Pode-se encontrar 

nessa região hotéis, lodges e pousadas que oferecem hospedagem aos mais diversos públicos; 

as comunidades locais e sua riqueza cultural, entre outros.  

Dentre as ações de Turismo de Base Comunitária - TBC nessa região, o qual será 

discutido no próximo capítulo, visando entre outros objetivos, apoiar as comunidades, há o 

Fórum de Turismo de Base Comunitária. Devido à proximidade com a cidade de Manaus, o 

fluxo de visitantes na região do rio Negro sempre foi intenso. Turistas e moradores da cidade 

aumentavam esse fluxo, especialmente nos finais de semana, gerando problemas ambientais e 

sociais associados às visitas, o agravante era que não se observava qualquer benefício às 

comunidades visitadas. Ao observar essa problemática, o Instituto de Pesquisas Ecológicas – 

IPÊ iniciou em 2000 trabalhos tentando minimizar os conflitos de interesse dos diversos 

atores sociais, partindo do pressuposto que turismo e meio ambiente precisam ser trabalhados 

de maneira integrada (SOUZA et al, 2010). 
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Uma década após o início das atividades no Mosaico, em 2010, foram identificadas e 

mapeadas (Figura 4) pelo IPÊ, quinze iniciativas comunitárias que trabalhavam de forma 

isoladas com grande potencial para o desenvolvimento da cadeia do turismo comunitário, 

muitas delas sem qualquer apoio institucional. São comunidades que estão nos limites de 

áreas protegidas e, por meio do turismo, buscam dinamizar sua economia. As três 

comunidades locus deste estudo foram identificadas por meio desse trabalho do IPÊ. 

 

Figura 4 - Mapa das Iniciativas de Turismo de Base Comunitária - TBC 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

Fonte: Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ, 2010.  

 

A decisão de outras instituições que também atuavam na região, como Instituto de 

Cooperação Econômico Internacional - ICEI em 2012, foi apoiar a organização comunitária 

de modo que o turismo fosse reordenado na região. O resultado foi o fortalecimento das 

comunidades e a demanda por um turismo de baixo impacto: o TBC surge nessa região com o 

intuito de oferecer melhores produtos e serviços turísticos e contribuir para melhorar as 

condições de vida daqueles que estavam envolvidos com a atividade nas comunidades locais.    

O turismo nas comunidades do Baixo Rio Negro tem vários apoiadores que se reúnem 

mensalmente por meio do referido Fórum: há organizações não governamentais, fundações, 

órgãos do governo federal, estadual e municipal, academias e a Central de Turismo 

Comunitário da Amazônia - CTCA, que atualmente está em fase de reestruturação, porém 

 
[...] a Central de Turismo Comunitário da Amazônia (CTCA) foi concebida para 
servir como ponto de referência e de apoio para turismo comunitário na região. Com 
base nos princípios da economia solidária e do comércio justo pretende estabelecer 
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um elo de comunicação constante e confiável entre as iniciativas comunitárias e os 
interessados em visitá-las, por meio do apoio e da promoção à comercialização 
direta, da formação continuada das iniciativas e de uma rede de produtores e 
prestadores de serviços de hospitalidade. (BURSZTYN, 2012, p. 177). 

 

Em média, são dezoito (18) instituições atuantes no Fórum, e os comunitários também 

são protagonistas da atividade, seus representantes participam do Fórum e das quinze 

comunidades mapeadas, todas oferecem algum produto ou serviço ao turismo da região. 

Nesse sentido, é importante esclarecer o surgimento dessa instância para que se possa 

entender como ele vem atuando e seu papel na região da área do estudo.  

Como resultado de ações previstas no Plano de Desenvolvimento do Turismo de Base 

Comunitária da Região Sul do Parque Nacional de Anavilhanas, elaborado em 2010, criou-se 

em 2011, um Grupo de Trabalho de Turismo de Base Comunitária, que posteriormente ganha 

a denominação de Fórum de Turismo de Base Comunitária do Baixo Rio Negro. O Plano 

surge a partir do convênio celebrado entre o IPÊ e o Ministério do Turismo no intuito de dar 

continuidade e fortalecer espaços para discutir o ordenamento do turismo na região.  

O Fórum é um dos resultados do Plano citado, mais precisamente da oficina de 

elaboração do Diagnóstico e Plano de Ação para o desenvolvimento do TBC na região do 

entorno sul do Parque Nacional de Anavilhanas. O Fórum, como já foi citado, é formado por 

diversas instituições e seu papel é incentivar e apoiar diretamente a implantação do Plano de 

Ação, viabilizando o diálogo entre os diferentes grupos de interesse.  

Desde 2011, já foram realizadas atividades conjuntas, como a participação de seus 

membros em uma oficina para o desenvolvimento de capacidades para a difusão de boas 

práticas voltadas para o turismo sustentável, mediante uma parceria com a Rainforest Alliance. 

Os agentes institucionais e as lideranças locais estão, gradativamente, replicando as boas 

práticas para comunidades que tem alguma iniciativa de turismo em andamento, até o 

momento quatro oficinas de multiplicação já foram realizadas. Foram realizadas ainda duas 

outras reuniões, uma na margem direita e outra na margem esquerda do rio Negro visando a 

construção e elaboração das diretrizes para o TBC na região. 

Outras ações são intercâmbios, visitas técnicas em várias comunidades com iniciativas 

de TBC e trinta e cinco reuniões regulares para a definição de estratégias de melhoria da 

atuação do Fórum na Região do Baixo Rio Negro. Em maio de 2014, organizou-se uma visita 

com um grupo de jornalistas, repórteres e a mídia de forma geral nas comunidades das 

margens direita e esquerda.  

O planejamento das atividades relacionadas ao Fórum acontece durante uma reunião 

mensal com todos os atores sociais envolvidos, e essas reuniões também ocorrem nas 
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comunidades, para que os seus representantes tenham a possibilidade de acompanhar as ações 

do Fórum de forma mais ativa e regular. 

Durante a reunião, apresentam-se as demandas, discutem-se os problemas do turismo 

em cada comunidade, dividem-se as tarefas das instituições e estabelecem-se os prazos para 

cada uma executá-las. Para divulgar suas atividades, o Fórum participa de eventos diversos, 

como encontros, seminários, congressos que ocorrem anualmente; busca apoio para 

capacitação de seus membros e de comunitários; estabelece novas parcerias; incentiva a 

participação de seus membros em intercâmbios para o conhecimento de experiências de TBC 

em outras regiões do país e se prepara para participar de editais.  

As comunidades São Thomé e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fazem parte de um 

roteiro de visitação, que ainda não está disponível em agências de viagens. Os Roteiros RDS 

Rio Negro e Tucorin (Turismo Comunitário no Rio Negro), integrando comunidades 

ribeirinhas, rurais e indígenas localizadas nas margens direita e esquerda do rio Negro, são 

apoiados pelo Fórum e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, 

na campanha Passaporte Verde15.  

Para Rabinovici (2010), os projetos de turismo nem sempre respeitam as comunidades 

e seus aspectos culturais, o que leva ao descrédito e à desilusão com esses projetos e com 

quem os propôs. No entanto, o TBC, nas comunidades em estudo, está gerando renda direta 

para os atores sociais envolvidos; as comunidades se orgulham de desenvolver uma atividade 

de baixo impacto; e por fim, o TBC vem agregando valor ao produto turístico do Amazonas, o 

que corrobora, ainda que em parte, com a lista de benefícios esperados. (ROZEMEIJER, 

2001).  

Pelo fato da pesquisadora fazer parte deste Fórum e participar ativamente das 

atividades, constatou-se que há um significativo grau de controle da atividade turística, por 

iniciativa das comunidades, pois existem as parcerias e negociações para receber visitantes e 

articulações constantes nesse sentido. Por outro lado, não se percebeu o envolvimento ativo 

de todos os membros da comunidade no planejamento, desenvolvimento e gestão da 

iniciativa, e sim apenas de grupos, que participam ou se envolvem se assim desejarem.  

Esse é o cenário do turismo nas comunidades do rio Negro. Ao buscar compreender 

como os sujeitos das três comunidades deste estudo percebem o turismo e o lazer em seus 

espaços, reunindo informações, imagens, acionando suas crenças, valores etc, utilizou-se a 

Teoria das Representações Sociais. Entretanto, para que isso seja possível, no próximo 

capítulo apresentam-se os conceitos e definições sobre turismo e lazer até se alcançar os 

                                                             
15 Consultar:  http://www.passaporteverde.org.br/campanha/sobre/ 
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referenciais teóricos das representações sociais, visando oferecer uma melhor estrutura e 

entendimento sobre o tema.   
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CAPÍTULO 2 
 

 TURISMO E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

O turismo é parte constitutiva de um área de estudos sobre a qual faltam consensos em 

termos de questões epistemológicas e que necessita de múltiplos olhares das mais diversas 

ciências. Nascido de uma prática humana e não de teorias, há ainda problemas semânticos e 

confusões conceituais circunscritos no campo do turismo. 

O fenômeno turístico não pode ser fragmentado para seu estudo e é assim denominado 

porque para tentar explicá-lo e interpretá-lo, a abordagem deve ser feita em todas as suas 

vertentes: cultural, econômica, social, geográfica, política, dentre outras. É por conta da 

experiência turística, nascida da prática do ser humano, que se forma o fenômeno turístico. 

Homens e mulheres sempre se deslocaram no espaço, suas viagens tinham e ainda têm 

os mais variados objetivos: entretenimento, saúde, obrigações religiosas, motivos culturais, 

por prazer e outros. As origens do turismo moderno datam de 1841 quando Thomas Cook 

organizou sua primeira excursão, antes disso nem mesmo os termos turismo ou turista eram 

usados.  

Há várias versões para a origem do turismo, no entanto, a visão convencional 

predominante sobre sua história é aquela baseada na experiência da cultura ocidental, 

principalmente dos europeus: seja nas viagens organizadas por Cook, nas visitas aos spas, no 

Grand Tour, nos balneários e em muitas outras. Contam-se as experiências dos viajantes ricos 

e poderosos. Gradativamente, as histórias de viagens foram atingindo as classes menos 

abastadas financeiramente, as quais passaram a conhecer o mundo por meio de livros e 

revistas, e posteriormente, passaram a viajar também. 

Towner (1995) afirma que o modelo que vem se estudando sobre a história do turismo 

é absolutamente colonial: sem aprofundamento, minimizando a rotina, as práticas e a cultura 

local, não se conhece como ele variou nas diferentes culturas ao longo dos anos (Japão, 

China, Índia). O autor esclarece que há vários motivos para que isso tenha ocorrido 

(TOWNER, 1995): 

• os documentos disponíveis (cartas, diários, revistas) registraram as experiências 

mais marcantes de determinados grupos e atividades sociais e não a rotina de cada 

um deles; 

• o Grand Tour, ainda que muito pesquisado, apenas ocasionalmente detalhava os 

documentos relacionados com visitas a amigos e parentes;  
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• empreendimentos como spas, resorts à beira-mar e outros tendiam a gerar sua 

própria literatura e comentários, já as atividades domésticas ou informais não 

ganhavam relevância; 

• a maioria das pesquisas (incluindo aquelas sobre história) tem lugar na Grã-

Bretanha, em partes da Europa Ocidental e na América do Norte. 

Nesse sentido, Camargo (2001a, p. 40) ao comungar da opinião de Towner “[...] 

identifica o turismo como fenômeno historicamente localizado, isto é, um fenômeno não 

inerente à natureza, nem imemorial, mas datado e parte integrante de um momento da cultura 

do homem ocidental”. O autor critica as inúmeras abordagens lineares que ignoram os fatos 

mais significativos do ponto de vista histórico e, assim, empobrecem a história do turismo. 

Diante do exposto, é possível afirmar que a perspectiva predominante do passado está 

mais centrada nas personalidades-chave, empresas e organizações (Cook, Disney), inovações 

tecnológicas (ferrovias, transatlânticos, automóveis, aviões) e inovações de negócios (cheques 

de viagem, pacotes turísticos, voos charter), que em atividades mais informais (TOWNER, 

1995).  

Com o intuito de oferecer uma discussão dos estudos do turismo que deem conta do 

caráter interdisciplinar do fenômeno, este capítulo inicia apresentando algumas abordagens 

teóricas. Em seguida, faz uma reflexão sobre o turismo como uma prática social, apresentando 

sua formação histórica influenciada pelos deslocamentos humanos e as viagens. A ideia é 

apresentar fatos históricos que contribuíram para o turismo se tornar o que ele é hoje na 

modernidade: uma das formas mais características do lazer. Na sequência, abordam-se as 

discussões do lazer, que são significativas para se tentar compreender como este conceito e o 

de turismo estão alinhados e caminham paralelamente em quaisquer discussões envolvendo as 

duas abordagens. Em seguida, apresentam-se algumas contribuições para um melhor 

entendimento sobre o turismo sustentável.   

A última parte do capítulo aborda a Teoria das Representações Sociais - TRS como 

um desafio para o turismo. Uma atividade social e econômica como o turismo, que se 

configura como uma das mais importantes da atualidade, é vista sob múltiplas perspectivas. 

Por esta razão, referenciais teóricos como os da TRS podem possibilitam conhecer melhor o 

turismo e compreender as práticas dos anfitriões em pequenas comunidades.  
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2.1 ESTUDO DO TURISMO: fundamentos teóricos 
 

Os primeiros estudos científicos sobre turismo começaram a ser produzidos a partir de 

1880. As pesquisas nesta área, com o respaldo de outras ciências, são fundamentais para se 

conhecer e compreender toda multiplicidade de relações sociais, ambientais, econômicas, 

políticas e culturais que envolvem este campo.  

A partir do final do século XIX, até o início dos anos de 1940, pelo fato de que nos 

países europeus o turismo se desenvolveu de forma muito mais rápida e intensa, os estudiosos 

de destaque eram italianos, suíços, alemães e austríacos. “[...] São desconhecidos trabalhos de 

envergadura de norte-americanos e latino-americanos antes de 1960”. (PANOSSO NETTO, 

2010, p. 25). Em 1883, o suíço Eduard Guyer-Feuler publicou um relatório sobre o setor 

hoteleiro suíço; o inglês W. Fraser Rae publicou em 1891 O Negócio da viagem - Registro de 

cinquenta anos de progresso, em comemoração aos 50 anos dos negócios de Thomas Cook16; 

em 1899 o italiano Luigi Bodio publicou no Giornale degli Economista o movimento de 

forasteiros na Itália e suas despesas. (PANOSSO NETTO, 2011). 

No século XX, uma nova fase de estudos tem início amparada nas ciências, com uma 

visão mais sistêmica da realidade tentando refletir sobre os conceitos análogos e as várias 

ambiguidades do campo. Panosso Netto (2010), Beni (2008) e Barretto (2003) conferem 

importância significativa ao trabalho de 1942 dos suíços Walter Hunziker e Kurt Krapt, pois 

segundo os autores, é a partir da obra Grundriss der allgemeinen fremdenverkehrslehre 

(Tratado de uma teoria geral do turismo) que se trata do turismo sob diferentes visões: 

sociológica, geográfica, econômica, estatística, antropológica e outras.  

Walter Hunziker e Kurt Krapt criaram a Association Internationale d’Experts 

Scientifique du Tourism - AIEST17 em 1951, atualmente com sede em St. Gallen, na Suíça. A 

AIEST serviu de apoio e ferramenta bastante significativa para a formação da União 

Internacional de Organismos Oficiais de Turismo - UIOOT, que passa a fazer parte em 1963 

da Organização das Nações Unidas. No ano de 1975 a UIOOT transforma-se na Organização 

Mundial do Turismo – OMT, sediada em Madri (CASTILLO NECHAR, 2011). 

As abordagens sobre turismo, anteriores ao trabalho de Hunziker e Krapt, possuíam a 

seguinte dicotomia (PANOSSO, 2011): a economia de um lado, analisando como facilitar e 

aumentar o tráfego de forasteiros transformando-o em um setor da economia 

(fremdenindustrie ou indústria de forasteiros) e o social do outro, ao analisar os 

                                                             
16 Thomas Cook é considerado o pai do turismo moderno na literatura internacional e o primeiro agente de 
viagens profissional, tendo inciado suas atividades em 1841. 
17 Internacional Association of Scientific Experts in Tourism 
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deslocamentos (fremdenverkehr ou tráfego de forasteiros) e suas consequências na educação, 

cultura e modos de vida. Os suíços apresentaram uma proposta para estudar o fenômeno 

turístico de forma multidisciplinar, pelo fato de envolver muitas áreas de estudo e atuação, 

isso em 1942, momento em que a Segunda Guerra Mundial assolava muitos países. No 

entanto, para eles era necessário estudar o fenômeno mesmo em um período em que a 

atividade estava quase estagnada. 

Os trabalhos de Hunziker e Krapt inauguraram uma nova fase de estudos sobre 

turismo “[...] amparada nas ciências (sociologia, economia, estatística, geografia etc.) com 

visão e abrangência mundial, holística e mais próxima da realidade” (PANOSSO, 2011, p.73). 

Seus estudos ganharam destaque mundial com ênfase em quatro pontos principais: 

1. o homem é o centro do fenômeno turístico, por isso são considerados os 

fundadores da escola humanista do turismo; 

2. aproximam os estudos de economia dos de sociologia do turismo, até então 

trabalhados separadamente; 

3. fazem a aproximação do turismo com a sociologia da cultura; 

4. consideram que turista é aquele que viaja por prazer, excluindo qualquer outra 

categoria, como o turista de negócios, por exemplo. 

 

Na perspectiva de Castillo Nechar (2011), os membros da AIEST criaram o que é 

conhecido como a Doctrina General del Turismo (DGT), trabalhando muito mais a questão 

sociológica do que a administrativa do turismo. A partir dessa visão sociológica, surgiram 

outras, como a antropológica – até as décadas de 1960 e 1970, ainda nos anos de 1970 e 1980 

surge uma visão mercadológica do turismo nos Estados Unidos, com a preocupação centrada 

em aumentar a demanda.  

Enrique Leff (2002, p. 35) sustenta a ideia de que a partir da década de 1970 “[...] 

surgiram duas problemáticas novas no terreno da epistemologia e da metodologia das 

ciências: a produção interdisciplinar de conhecimento e sua aplicação no planejamento do 

desenvolvimento econômico [...]”, o que confirma a visão de Castillo Nechar:  

 
[...] Desta forma surgiu uma prática transdisciplinar, ou seja, a aplicação de 
metodologias de uma ciência em outro campo do conhecimento científico, a 
formalização matemática das ciências naturais e sociais, ou o transplante de 
conceitos e teorias próprias de um objeto científico a outro. (...) Daí todos os ‘ismos’ 
surgidos no campo da ciência: mecanismo, biologismo, economicismo, formalismo 
etc. (LEFF , 2002, p. 35).     
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Panosso (2011) esclarece que os estudos que se seguiram a partir da metade do século 

XX, amparados por trabalhos anteriores, eram liderados por autores da corrente do marxismo 

dialético que criticavam bastante o turismo, contribuindo para uma visão crítica do fenômeno. 

A formação dos autores que escreviam e estudavam o turismo vinha de áreas como 

administração, biologia, geografia, economia, direito e outras, o que possibilitava abordagens 

diferentes para os mesmos problemas, ou seja, múltiplas visões sobre o turismo. Isso pode ser 

considerado bastante positivo. Por outro lado, limita as abordagens sobre o fenômeno. 

Amplamente divulgada, a abordagem positivista18 também influenciou os estudos turísticos ao 

longo do mesmo século.  

 
[...] Dentre as principais características dos estudos positivistas do turismo ao longo 
do século 20, podem ser enunciados os seguintes aspectos: 
• os referidos estudos são fundamentados na ciência como base do desenvolvimento 
da atividade; 
• os avanços tecnológicos foram os grandes propiciadores do nascimento do turismo 
contemporâneo; 
• o estudo do turismo deve ser levado à categoria de ciência ou disciplina científica; 
• o turismo constitui-se num avanço da sociedade como parte de um valor universal; 
• estudos estatísticos, que apresentam cifras fantásticas dos deslocamentos de 
pessoas pelo mundo afora, são provas de que o fenômeno turístico está crescendo;   
• quanto mais passa o tempo, mais o turismo cresce; 
• valorização dos métodos quantitativos em detrimento dos qualitativos; 
• relato dos fatos vistos “de cima” (turistas, empresários, governos) e poucos 
estudos vistos “de baixo” (comunidades locais, grupos minoritários, pobres). 
(PANOSSO, 2011, p. 61). 

 

Nota-se que a preocupação com dados estatísticos, a crença na ciência como 

contribuinte e propiciadora do desenvolvimento do turismo são característicos do positivismo. 

Panosso Netto e Castillo Nechar (2014) afirmam que essa perspectiva científica se reflete nos 

estudos turísticos ao ponto de tentar desprovê-lo de cientificidade. Essa posição teórica pode 

ser encontrada em Cooper et al (2001, p. 36-37), afirmando que ainda que apresente sinais de 

maturidade, “[...] não há dúvidas de que o turismo é uma área temática ou um campo de 

estudos, mas, no momento, ainda carece de uma base teórica que lhe permita tornar-se uma 

disciplina19.” Os autores apresentam uma justificativa para tal, elencando algumas questões no 

que se refere ao turismo, um campo relativamente jovem no dizer deles (COOPER et al 

2001):  

                                                             
18 Linha teórica sociológica criada por Augusto Comte no século XIX, que pregava que o único conhecimento válido era o 
conhecimento científico para resolver os problemas da sociedade. A palavra psitivismo teve seu sentido mudado ao longo dos 
anos, incorporando diversos significados, muitos deles contraditórios e opostos. 
19 Panosso Neto e Castillo Nechar (2014) garantem que no original em inglês de Cooper (et al) de 1993 aparece a palavra 
discipline, assim como na edição consultada em português (2001), mas os autores estão se referindo à ciência, pois em ingles 
disciplina também significa ciência.    
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• no campo conceitual o turismo sofre de fraqueza e indefinição, um exemplo 

são as terminologias empregadas que causam confusão – turismo “[...] verde, 

alternativo, responsável, sustentável, eco! (p.37).”;  

• sua discussão abrange setores industriais e temas acadêmicos diferentes, os 

autores defendem que o turismo merece ser um tema ou setor por si só, que 

necessita de uma estrutura que dê conta das abordagens temáticas e indústrias; 

• as fontes de informação são fracas, tanto em termos comparativos como de 

qualidade; 

• o reducionismo também afeta o turismo quando o campo de estudos é tratado 

apenas pelo viés econômico, ainda que haja abordagens preocupadas com o 

seu significado e conteúdo para os indivíduos; 

• turismo carece de muito profissionalismo, conhecimento e dedicação dos 

envolvidos e quando não se alcança essas três palavras, muitas vezes a imagem 

do destino fica prejudicada. 

Todas essas questões propostas continuam atuais e estão em discussão, ainda que a 

primeira edição da obra tenha sido em 1993. De fato, ainda faltam rigor e foco quanto as 

terminologias e conceitos adotados no turismo. Estudos geográficos, biológicos, sociológicos, 

entre muitos outros, que abordam o turismo, permitem uma visão multidisciplinar. Ao mesmo 

tempo, o foco em uma única área do conhecimento especializa excessivamente o fenômeno. 

Todavia, pela complexidade que o turismo apresenta, somente é possível expressá-lo, abordá-

lo ou interpretá-lo com base em várias áreas das ciências e correntes de pensamento. No 

entanto, é possível afirmar que a diversidade pode ser considerada falta de rigor? Esta é uma 

reflexão que todos os estudiosos do turismo devem fazer. Ela se mostra contínua nas 

discussões sobre o turismo por meio da abordagem dialética. 

A corrente da hermenêutica dialética aplicada no turismo por estudiosos mexicanos, 

propondo uma metodologia crítica na leitura, releitura e nova interpretação do fenômeno, 

também ganhou seu espaço. Como ganharam espaço a fenomenologia, o estruturalismo, a 

teoria da complexidade e a teoria de sistemas, entre outras.  

A partir da aplicação da metodologia de uma ciência em outro campo do 

conhecimento científico na década de 1970, formaliza-se a Teoria Geral dos Sistemas – TGS 

(LEFF, 2002), o que vai influenciar profundamente os estudos sobre o turismo. Todavia, 

Panosso (2011) sustenta que no Brasil a teoria de sistemas foi bastante difundida pelo fato de 

que muitos estudiosos do turismo passaram a utilizá-la, como Mário Beni, professor da 

Universidade de São Paulo, uma das primeiras a criar o curso de turismo no País. A leitura de 
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livros de autores mexicanos, que utilizavam o paradigma sistêmico, também foi fomentada. 

Com isso, “[...] essa teoria foi sendo fortalecida e disseminada no país.” (p.64).  

Na abordagem de sistemas, turismo seria um sistema aberto, o que facilitaria os 

estudos multidisciplinares. Seus subsistemas são o ecológico, o econômico, o social e o 

cultural, da superestrutura e da infraestrutura, do mercado, da oferta, da demanda, de 

produção, de distribuição e de consumo (BENI, 2008). Os componentes do Sistema de 

Turismo - SISTUR são integrantes dos conjuntos: das Relações Ambientais (ecológico, 

econômico, social e cultural), da Organização Estrutural (superestrutura e infraestrutura) e das 

Ações Operacionais (mercado, oferta, demanda, produção, distribuição e consumo). (BENI, 

2008). 

Quanto às vantagens e desvantagens do uso dessa teoria, sustenta-se que a separação 

do sistema turístico dos outros sistemas facilita o estudo, mas fragmenta a visão do fenômeno; 

o turismo não é compreendido como parte de um sistema maior, como o social, por exemplo, 

ou o econômico; e a segmentação do sistema em partes possibilitou estudar melhor o turismo 

e de forma interdisciplinar. Visto de uma outra forma, a proposta de Beni do SISTUR é mais 

um instrumento para que os estudos nessa área avancem e não, necessariamente, uma 

cientifização do turismo (PANOSSO, 2011).  

Na década de 1990, com as questões ambientais ganhando popularidade, a 

comunidade acadêmica se volta para a sustentabilidade orientada para as vertentes econômica, 

social e ambiental. Mas a teoria dos sistemas (TS) continuou sendo e ainda é muito utilizada 

pela academia para se compreender o fenômeno turístico. A TS não é a única, ainda que seja a 

de maior visibilidade e sucesso, e ainda apresente fragilidades.  

Na atualidade, o turismo pode ser entendido como um fenômeno socioeconômico, 

representando a mercantilización del tiempo libre, pois as transformações socioespaciais 

constantes que vem sofrendo são influenciadas pelo mercado, altamente competitivo. Esta 

prática social é de natureza dialética posto que a relação ativa com o mundo, lugares e 

paisagens do território, e também com outros indivíduos, possibilita a transformação da 

natureza, mas também do próprio fenômeno, gerando múltiplas inter-relações. 

(CAMMARATA, 2006). 

Este estudo compreende turismo como um fenômeno que se fundamenta no 

deslocamento voluntário, por meio das viagens, com o intuito de atender os vários objetivos 

(ocultos ou bastante claros) dos visitantes. Para se concretizar como prática social, envolve 

diversos elementos e indivíduos gerando fatos econômicos, culturais e sociais.  
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Pode-se observar que diversas abordagens epistemológicas vêm sendo utilizadas pelos 

estudiosos buscando oferecer uma melhor compreensão do turismo, uma vez que seu suporte 

teórico ainda é, de certa maneira, incipiente e necessita de aprofundamento. No entanto, a 

história do turismo como prática humana é bastante antiga.  

 

2.2 TURISMO: história de uma prática social  

 

Há dificuldades em se definir um marco histórico que indique o início do turismo, ou 

mesmo um período ou ano em face da profusão de fatores que ao longo de várias épocas 

propiciaram seu surgimento. Não se pode afirmar que existia o turismo e suas práticas antes 

da Revolução Industrial, em sua acepção hodierna, apenas os seus primeiros passos. Porém 

pode-se apontar que o turismo moderno nasceu na Europa, na Revolução Industrial, entre o 

final do século XVIII e início do século XIX.  

Na visão de Boyer (2003), o turismo foi inventado. Ele se realiza em outro local que 

não o de moradia do indivíduo e não visa a satisfação de suas necessidades vitais. Turismo é 

um “[...] produto da evolução sociocultural [...]” (p. 16) da sociedade industrial.  

O século XVIII foi marcado pela Revolução Turística comandada pela Inglaterra, que 

liderou algumas das maiores revoluções em nível mundial (agrícola, financeira, industrial) 

(BOYER, 2003). Os jovens aristocratas ingleses (entre 20 e 25 anos) da época eram o retrato 

da riqueza e da ociosidade, viajavam sem obrigação - às vezes por muitos meses e até anos - 

acompanhados de seus preceptores à Europa ocidental.  

O Grand Tour, como ficou conhecido o tour na Europa realizado por esses jovens, 

consistia para Camargo (2001a, p.51) em “[...] um rito de iniciação e um instrumento de poder 

[...]”: uma viagem centralizada na Itália, com vistas a conhecer os monumentos do Império 

Romano, que possivelmente já fossem conhecidos por esses jovens ingleses por meio da 

literatura.  

Barretto (2003) acrescenta que o mais importante era que ao voltarem à Inglaterra 

após um longo período de viagem, os jovens estariam aptos a exercerem cargos na classe 

dirigente, civil ou militar. Além disso, tais viagens (The Tours) possibilitavam firmeza de 

caráter, experiência de vida e preparação para a guerra. Essas viagens culturais geravam 

opiniões bastante contraditórias de filósofos e da sociedade inglesa, algumas delas davam 

conta da importância para o espírito e para a formação do indivíduo, enquanto outras 

afirmavam que as viagens geravam vícios e não aprendizados esperados pela sociedade.  
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O que de fato ocorreu foi que essas viagens foram bastante difundidas entre os 

europeus, especialmente homens, pois as mulheres não viajavam. Havia até um guia de 

viagens relativo ao Grand Tour 20 . É fundamental destacar que esses tours 21  foram 

responsáveis pelo surgimento da palavra turista. O termo turismo passa a ser utilizado em 

1811, em inglês, e, por volta de 1841, surge em francês: “[...] primeiro os indivíduos e os 

grupos, depois a prática, se impõe socialmente” (CAMARGO, 2001a, p. 52). 

É nesse cenário, na década de 1840, que Thomas Cook surge como o primeiro 

operador profissional, o fundador das agências de viagens, ou para muitos, o pai do turismo 

moderno. Cook iniciou suas operações em escala comercial realizando excursões, mas lançou 

guias turísticos de viagem, oferecia transporte e alojamentos em viagens. Além do mais, 

introduziu o conceito de pacote turístico, articulava produtos e serviços com a hotelaria, 

transportadoras, restaurantes, atrações etc, além de muitas outras realizações. Isto é, Cook 

estabeleceu os principais fundamentos das viagens organizadas. (REJOWSKI et al, 2002).    

Mas esse também é um período em que há o florescimento do termalismo com um 

acentuado fluxo de pessoas aos balneários da Europa. Os destinos que ainda hoje recebem 

grande visitação foram ‘inventados’ em um período que somente quem possuía muito 

dinheiro viajava, isto é, uma pequena elite: as estações de alpinismo, as estâncias termais e os 

balneários eram mais visitados na Inglaterra, França, Alemanha e Suíça. “[...] A invenção dos 

lugares e das práticas do turismo, ainda elitista, é a soma de histórias singulares [...]” 

(BOYER, 2003, p.40), pois “[...] a história do turismo é inteligível somente no longo prazo e 

em uma perspectiva sociocultural [...].” (Idem, p.96).  

A partir de meados do século XIX, o turismo desenvolve-se e se consolida de fato. O 

turismo moderno surge em um período em que as cidades se fortaleceram comercialmente, as 

migrações tinham como destino as cidades; as pessoas tornaram-se empregadas das indústrias, 

além de outros fatores, ou seja, houve grandes transformações econômicas e sociais, com a 

introdução de novas tecnologias influenciados pela Revolução Industrial.    

Dentre as contribuições para esse estudo, destaca-se a tentativa de Rejowski e Solha 

(2002) de sintetizarem o desenvolvimento do turismo no século XX. A evolução histórica nos 

anos iniciais desse século mostra um crescimento incipiente como vinha ocorrendo nos anos 

anteriores, caracterizando-se pela implantação de resorts22 na Europa, pela criação de 

atrações e organismos representando os vários setores do turismo, pela difusão das práticas de 

                                                             
20 Panosso Netto (2010) afirma ter existido um roteiro mais curto, denominado Petit Tour. 
21 O termo fixou-se em ingles em 1800, aproximadamente, sendo adotado na França dezesseis anos depois. 
22 De acordo com o Ministério do Turismo, trata-se de um hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que disponha de 
serviços de estética, atividades físicas, recreação e convívio com a natureza no próprio empreendimento.   
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marketing, pelo aumento e consolidação das viagens por meio dos transportes ferroviário e 

marítimo (transatlânticos).  

 Mas entre 1914 e 1919, o turismo sofreu uma brusca interrupção no seu fluxo devido 

a Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, observou-se uma mudança no perfil dos turistas ao 

mesmo tempo em que os países da Europa começaram a discutir as questões trabalhistas e as 

férias. Assistia-se a uma nova ascensão social, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Nova 

York (1929), abrindo um período de estagnação pelo abalo econômico na Europa e nos 

Estados Unidos até 1931, aproximadamente.  

Entre 1939 e 1950, com a incidência da Segunda Guerra Mundial e logo após um 

período de cinco anos de pós-guerra para retomada do crescimento turístico, houve uma 

paralização do fluxo novamente. Aquela época, os trabalhadores (homens, mulheres e 

crianças) estavam a serviço das indústrias de doze a dezoito horas por dia, a maioria deles não 

tinha condições de praticar turismo (PANOSSO NETTO, 2010). Todavia, importa salientar 

que em 1936 o turismo foi impulsionado pela conquista das férias por vários estratos sociais: 

“[...] os grandes movimentos populares impõem a lei de quarenta horas, os contratos 

coletivos, as férias pagas e as passagens coletivas de viagem” (DUMAZEDIER, 2008, p.58). 

No entanto, ainda hoje grande parte da população, especificamente no Brasil, não tem 

condições financeiras de praticar turismo, mesmo sendo uma das formas mais características e 

parte integrante do lazer23.  

A partir de 1950 até 1973, após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se o turismo 

de massa24 e cada vez mais pessoas passaram a consumir produtos e serviços turísticos no 

período de férias escolares. O turismo se popularizou muito rapidamente seguindo o modelo 

europeu. Políticos, empresários e estudiosos defendiam que,  

 
[...] quanto mais pessoas fizessem turismo internacional (mas intercontinental), 
melhor seria para a ‘indústria’ de viagens e mesmo que a margem de lucro dos 
núcleos receptores fosse reduzida com a massificação, tanto o volume de ingressos 
quanto (mais ainda) o ‘bem maior’ da unificação de povos tão distintos no seio do 
continente europeu justificariam os esforços engendrados. (MEDAGLIA e 
SILVEIRA, 2010, p. 164). 

 

Essa tendência de viagens pelos turistas, influenciados pelo lazer e pela busca por 

prazer, fez com que na década de 1960 surgissem os três “s” do turismo: sun (sol), sand 

                                                             
23 A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabeleceu, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos, 
ela foi adotada em 1948 e segundo seu artigo XXIV: “Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação 
razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas”. 
24 Esse tipo de turismo caracteriza-se pelas viagens a baixo custo, com demanda turística bastante sazonal e em grande 
número, utilizando-se de pacotes turísticos ao adquirir produtos indiferenciados, principalmente em época de férias escolares 
ou feriados. 
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(areia) e sex (sexo)25. Além disso, observou-se um crescimento do alojamentos, das atrações 

turísticas e do transporte aéreo, superando o marítimo. 

De forma geral, além do tempo cronometrado que pode ser traduzido pelo período de 

trabalho, a Revolução Industrial possibilitou o surgimento do lazer. Turismo e lazer 

caminham tão próximos que há quem os confunda (PANOSSO NETO, 2010). Eles não são 

considerados neste estudo como sinônimos, mas serão trabalhados paralelamente, pois onde 

existe turismo também existe lazer.  

 

2.3 DO TURISMO AO LAZER: aproximações teórico-práticas 

 

 Quando o lazer atingiu a sociedade industrial no século XIX, os pensadores sociais 

começaram a discuti-lo e a escrever sobre ele, mas como um problema social. O lazer esteve 

associado a termos como ócio, lúdico, recreação, tempo livre, bem-estar, prazer. A Europa é o 

berço de uma das primeiras publicações sobre lazer, um manifesto situado na luta política 

operária: O Direito à Preguiça, publicado em 1880 por Paul Lafargue.  

Albornoz (2008) esclarece que a primeira tradução brasileira da obra de Lafargue 

ocorreu em 1980, cem anos após sua publicação na França. Supõe que esse atraso é devido à 

dificuldade para a circulação das ideias de esquerda durante a ditadura militar, sobretudo entre 

1968 e 1979, quando o Brasil começou a superar a censura imposta sobre as mais diversas 

formas de expressão e ideias com a anistia política. 

Na segunda metade do século XIX, há uma produção mais sistemática sobre o tema, o 

lazer passa a ser entendido como a oposição ao conjunto das necessidades e obrigações diárias 

(DUMAZEDIER, 2008). Para além dessa compreensão, Dumazedier afirma que o lazer só é 

praticado e compreendido por aqueles que o praticam “dentro de uma dialética da vida 

cotidiana, na qual todos os elementos se ligam entre si e reagem uns sobre os outros” (2008, 

p.31-32).  

As proposições de Marcellino corroboram com o que Dumazedier expôs, quando 

afirma que  “a relação que se estabelece entre lazer e sociedade é dialética, ou seja, a mesma 

sociedade que o gerou, e exerce influências sobre o seu desenvolvimento, também pode ser 

por ele questionada, na vivência de seus valores” (2007, p.11). A vivência desses valores pode 

ser compreendida como a reprodução da estrutura vigente ou o desejo de modificá-la, o lazer 

                                                             
25 Rejowski e Solha (2002) sustentam que essas expressões surgiram no jornal inglês Sunday Times que 
comparou os “s” com o equivalente moderno do panis et circensis (pão e circo) da Roma antiga.   



 

 

61 

é gerador de novos valores que contestam a sociedade urbano-industrial, ao mesmo tempo que 

é oriundo dela.  

As proposições de Dumazedier sobre o lazer vão ao encontro do período de 

industrialização, o qual influenciou o autor a ponto de afirmar que “[...] nas sociedades 

industrializadas, o lazer foi um fenômeno de classe, no século XIX, e tende a tornar-se um 

fenômeno de massa, no século XX” (2008, p.269). O que era uma suposição configurou-se 

com um fato, o lazer passou a ser objeto de estudo e fazer parte das políticas públicas na 

contemporaneidade.  

Camargo (2001b) considera que o termo [lazer] sempre foi utilizado de forma vaga 

por diferentes precursores, dentre eles destacam-se Aristóteles, Santo Agostinho, Lafargue, 

Veblen, Riesman, Friedman, Caillois. Assim, com o intuito de entender em que período as 

publicações e os estudos sobre o lazer passaram a ser desenvolvidos de forma sistemática, 

considera-se a seguinte cronologia (MARCELLINO, 2006), começando por três filósofos: 

• em 1899 Thorstein Veblen publicou a A Teoria da Classe Ociosa; 

• Bertrand Russel publicou em 1932 o Elogio ao Lazer; 

• Huizinga publicou em 1938 Homo Ludens; 

• Na década de 1950 o lazer aparece em trabalhos de David Riesman (A 

Multidão Solitária); de George Friedmann (O Trabalho em Migalhas) e no de 

Charles Wright Mill (A Nova Classe Média) do original americano White 

Collar. 

• na literatura brasileira destaca-se a contribuição do sociólogo francês Joffre 

Dumazedier (Lazer e Cultura Popular e Valores e Conteúdos Culturais do 

Lazer), a partir de 1961, influenciador de muitos pesquisadores no Brasil.  

 

O contexto do lazer na Europa e no Brasil são separados por cerca de cinquenta anos 

de história. Na Europa, o surgimento está ligado ao processo industrial e à busca por férias e 

tempo livre. No Brasil, também marcado por essa caraterística da industrialização, o lazer está 

mais vinculado à urbanização das grandes cidades. (MARCELLINO, 2006). 

O lazer cresceu e valorizou-se no Brasil, as discussões, durante quase vinte anos, 

incluíram o tempo disponível de um lado e o tempo de trabalho no outro. Com uma série de 

estudos sobre a temática, fóruns e discussões, na contemporaneidade pode-se considerar que o 

lazer é tanto veículo quanto objeto de educação, oferecendo a possibilidade de 

desenvolvimento pessoal e social, “[...] é uma questão de cidadania, de participação cultural” 

(MARCELLINO, 2007, p. 12).  
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 Lazer é uma opção, uma escolha subjetiva que envolve as aspirações de cada 

indivíduo que o pratica. Cada um escolhe entre diferentes manifestações, seja um exercício 

físico, um jogo, uma festa, ir a um teatro e outros. Essa diversidade de possibilidades de 

escolhas no universo do lazer permitiu que se pudesse classificar seus conteúdos em termos 

de predominância, mas permite que os indivíduos possam transitar entre uma e outra área. 

 Há outras palavras que estão associadas ao lazer, como: recreação e entretenimento. A 

recreação pode ser entendida com uma variedade de atividades realizadas durante o tempo de 

lazer. Ela recarrega as forças física e mental dos indivíduos e inclui atividades como assistir 

televisão, passear de bicicleta, jogar bola, ir ao cinema e outras. Boniface e Cooper (2009) 

consideram que se é possível aceitar que a recreação abarca as atividades realizadas no tempo 

do lazer, então o turismo seria uma atividade de recreação. No entanto, ele não é apenas isso, 

pois envolve hospedagem, alimentação, transporte, serviços diversificados (Figura 5). 

 

  Figura 5 – Lazer, recreação e turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Adaptado de Boniface e Cooper (2009)26  
 
         

 Ainda que existam posições contrárias, há os que defendem que mesmo que se viaje 

para participar de um evento, fechar um negócio, tratar um problema de saúde, o segmento 

                                                             
26 Tradução nossa. 
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turístico está sendo acionado e movimentado. Isso significa que  existe turismo fora do tempo 

de lazer. 

 A palavra entretenimento é a variação do verbo entreter e significa divertir, entreter, 

distrair, um passatempo. O entretenimento está relacionado ao tempo livre e também pode ser 

considerado como uma das funções do lazer. Turismo e entretenimento não podem ser 

desvinculados, bem como turismo e lazer. Estes dois últimos serão tratados mais adiante. 

 Para além dos termos que envolvem essa discussão, Dumazedier centra-se na questão 

do lazer como desenvolvimento cultural, um tempo dedicado ao não trabalho. “[...] Sua 

sociologia do lazer sempre foi também uma sociologia da educação não-formal, assentando-se 

na observação de que o tempo de lazer é hoje mais relevante para a educação global dos 

indivíduos do que o tempo escolar.” (CAMARGO, 2001b, p. 247). 

 O conteúdo do lazer abrange seis áreas interligadas (MARCELLINO, 2007): 

• interesses artísticos – é o campo de domínio do imaginário e envolve todas as 

manifestações artísticas por meio das imagens, emoções e sentimentos; 

• interesses intelectuais – busca-se o contato com o real por meio de explicações e 

informações de forma bastante racional, envolvendo a leitura e a participação em 

cursos; 

• interesses físico-esportivos – todas as práticas esportivas (incluindo as modalidades 

esportivas) e atividades em que prevalece o movimento ou o exercício físico, e 

ainda a pesca e os passeios; 

• interesses manuais – envolve o uso de técnicas e a prática de atividades como o 

artesanato, a bricolagem, a jardinagem e outros; 

• interesses sociais – os encontros interpessoais em bares, restaurantes, cafés, nos 

bailes aproximam as pessoas e proporcionam o contato mais próximo;  

• interesses turísticos – a busca por um ambiente diferente do habitual, com novas 

situações, paisagens e culturas é o que caracteriza essa área de abrangência do 

lazer. Esse é o campo de interesse para este estudo. 

É interessante notar que muitas pessoas, por não terem contato com alguns conteúdos 

do lazer, seja por falta de oportunidade ou conhecimento, restringem suas atividades a um 

campo específico de interesses. Muitas jamais acessarão o campo dos interesses turísticos, por 

exemplo. Do ponto de vista social, a segregação de públicos no acesso à esses interesses está 

relacionada a diversos fatores, dentre eles podem ser citados a escolaridade, a renda ou a 

condição socioeconômica, a faixa etária, o sexo, o local de moradia (CAMARGO, 2001b). 
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Ainda que a Constituição Federal brasileira de 1988 assegure o lazer como um direito 

social, inserido no Capítulo dos Direitos Sociais inserido no Título dos Direitos 

Fundamentais27, ele “[...] não é um oásis a que todos têm acesso” (MARCELLINO, 2007, p. 

17). Há outras questões que merecem ser destacadas em se tratando da Carta Magna. O lazer 

está fortemente associado ao esporte. Talvez pelo fato surgido da necessidade que o poder 

público teve em ocupar o tempo livre dos trabalhadores com atividades de caráter saudável, 

pautados na ideia de higienização social – hábitos saudáveis e higiênicos relacionados ao 

corpo humano e ao exercício físico (AMARAL, 2003).  

Sem contar que para cumprir o disposto na Constituição do país e colocar o lazer na 

prática como direito do cidadão, é necessário recursos de ordem financeira. Como faltam 

recursos financeiros, significa que as providências deverão ir além do texto jurídico, o que 

ficaria sob a responsabilidade das políticas públicas. 

No entanto, esbarra-se em outro problema pois, no Brasil, o entendimento de forma 

geral das Políticas Públicas setoriais como a do lazer, não o consideram na totalidade das 

relações sociais. O lazer foi isolado da questão sociocultural, descanso e divertimento são 

mais relevantes que desenvolvimento social e pessoal (MARCELLINO, 2007). Por outro 

lado, tais políticas facilitam o alcance de objetivos distintos daqueles que deveriam ser 

alcançados na gestão do governo e o assistencialismo ganha espaço. Brito e Marcellino (2009, 

p.301-302), fazendo ilações sobre as políticas de lazer, ou políticas públicas de lazer, afirmam 

que   
[...] na maioria das vezes são traduzidas como políticas de atividades, e em alguns 
casos como políticas de distribuição de materiais esportivos, ou de construção de 
espaços públicos para a prática de atividades, sem, contudo, haver a preocupação 
com a participação humana consciente, que é a vida.  
 

 
Os motivos que levam à ineficiência da política pública do lazer são muitas 

(ALMEIDA e GUTIERREZ, 2005): seja por falta de espaço nas ruas por conta da violência 

urbana, o que permite que a televisão seja usada com mais frequência como promotora do 

lazer; seja por falta de investimento para melhorar o espaço público para as atividades de 

lazer. Há ainda os parques e as áreas verdes brasileiros, que são poucos em relação à demanda 

ou subutilizados devido à falta de investimentos; bem como a falta de integração entre órgãos 

públicos que poderiam promover atividades conjuntamente, o que interfere no 

desenvolvimento de atividades de lazer. 

Assim, há poucas possibilidades de atender às necessidades de lazer do indivíduo na 

sua totalidade, principalmente relacionadas a atividades populares. O lazer, como mercadoria, 
                                                             
27 Artigo 60, caput, artigo 70, IV, artigo 217, § 3º, e artigo 227. 
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prevalece, e as influências do liberalismo sobre as práticas do lazer e do consumo são 

notórias: surgem os shopping centers, o lazer dos parques de diversão, do entretenimento e do 

turismo. Mais uma vez alijando grande parte da população mundial, e essa realidade também 

é observada no Brasil. 

 
[...] Dentre as mercadorias presentes no shopping center está o lazer: as salas de 
cinema, os jogos eletrônicos, a praça de alimentação, os ocasionais e padronizados 
eventos artísticos, os brinquedos etc. Os diversos equipamentos de lazer disponíveis 
em shopping centers levam as pessoas a encontrarem diversão em torno da 
celebração do objeto, de modo que mesmo no lazer, o ser permanece subjugado ao 
ter. Numa fase de consumismo, as pessoas passam a mensurar a sua existência a 
partir do que têm e do que consomem, gerando um axioma dos tempos modernos: 
‘compro, logo existo’. (PADILHA, 2008, p. 108).       

 

O lazer passa a ser privatizado pelas organizações na medida em que as políticas 

públicas não o promovem como um direito de todos, principalmente a partir do final do 

século XX, com a globalização. Grande parte do mundo, incluindo o Brasil, adota uma 

política, caracterizada pela privatização de empresas, pela livre circulação de capitais 

internacionais, pela diminuição da atuação do Estado em diversas áreas, o que inclui o lazer.  

O lazer globalizado permite que os indivíduos tenham à sua disposição escolas que 

oferecem inúmeras práticas esportivas, salas de cinema, teatro, apresentações nacionais, 

internacionais, parques temáticos, cruzeiros marítimos, hotéis de selva, hotéis fazendas e 

muitas outras estruturas de turismo, além de uma diversidade de opções. No entanto, “[...] as 

possibilidades de acesso ao lazer, por parte da população excluída e de baixa renda no Brasil, 

ficam cada vez mais restritas”. (ALMEIDA E GUTIERREZ, 2005, p. 49). 

De acordo com a perspectiva de Padilha (2008), assim como se sentir em um shopping 

center, as festas, o carnaval e as viagens proporcionam aos indivíduos um contato com um 

mundo irreal, uma fuga de suas rotinas. Mesmo porque “[...] lazer e turismo revelam-se 

espaços de transição, lugares de interpenetrações, campos abertos de interseções, seja em seus 

aspectos culturais, sociais ou históricos” (ARAÚJO e ISAYAMA, 2009, p.145). 

O lazer surgido da reivindicação dos trabalhadores por mais tempo de descanso e 

tempo livre, dá lugar ao lazer da busca por status, da fuga dos problemas e das tensões do dia 

a dia.  
 

[...] A possibilidade de sair, viajar, reveste-se de uma grande importância. Afinal, o 
cotidiano só será suportável se pudermos escapar dele, sem o que, perderemos o 
equilíbrio e adoeceremos. O lazer e, sobretudo, as viagens pintam manchas coloridas 
na tela cinza da nossa existência. Eles devem reconstituir, recriar o homem, curar e 
sustentar o corpo de alma, proporcionar uma fonte de forças vitais e trazer um 
sentido à vida. (KRIPPENDORF, 2009, p.34). 
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 Na visão crítica de Krippendorf, o lazer é buscado fora porque as cidades não se 

preocupam com ele ou com as necessidades de relaxamento de seus habitantes. Tais 

necessidades passam a ser comercializadas e transformadas nas viagens para os mais 

diferentes lugares e das mais diferentes formas.  

De acordo com a Organização Mundial do Turismo – OMT (2014), durante os últimos 

60 anos o turismo experimentou uma contínua expansão e diversificação. Além dos destinos 

tradicionais da América do Norte e Europa, muitos outros têm se destacado no cenário 

mundial na Ásia e a África. As chegadas de turistas internacionais eram 25 milhões em 1950, 

passaram a 278 milhões em 1980, alcançaram 528 milhões em 1995 e em 2013 esse número 

chegou a 1,087 milhões. Houve um crescimento considerável da atividade, o que mais uma 

vez é compatível com o processo de globalização, “[...] que envolve mercados, relações 

laborais e culturais realizados numa dimensão global.” (UVINHA, 2007, p.50).  

Os turistas que visitaram o Brasil em 2010 (Figura 6), por exemplo, declararam que o 

principal motivo da viagem foi o lazer, cerca de 46,1% dos pesquisados; 23,3% vieram a 

negócios, eventos e convenções e 30,6% vieram por outros motivos. A maioria dos que 

vieram a lazer (60,2%) foram motivados por sol e praia; 26,9% buscam natureza, ecoturismo 

ou aventura; 8,5% chegaram ao país em busca de cultura e 4,4% declararam motivos 

variados, não informados na pesquisa. (BRASIL/MTur, 2010). No entanto, percebe-se de 

acordo com a Figura 6 que houve uma redução das viagens por lazer, o percentual que era de 

48,5% em 2004 reduziu para 46,1% em 2010. Como há uma forte correlação entre o ambiente 

econômico e o fluxo de turistas, esse pode ter sido o motivo dessa redução do fluxo. 
 

 
Figura 6 – Motivo da viagem entre os anos 2004-2010 (%) 

Fonte: Ministério do Turismo/FIPE (2010) 
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Motivo da viagem, segundo os anos (%) – 2004-2010

Fonte: Ministério do Turismo/FIPE.
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 É necessário superar a abordagem do turismo apenas vista pelo aspecto econômico ou 

comercial, pois o fenômeno empobrece e seu significado esvazia. Mesmo que seja difícil vê-

lo de uma outra forma, é preciso compreendê-lo em toda sua complexidade, que vai além de 

um simples negócio ou atividade.  

 É por entender que o turismo é além de uma atividade econômica uma possibilidade 

de experiências e vivências socioculturais, que a valorização e a popularização das viagens e 

sua conotação lúdica a aproxima do lazer. As férias, então, passaram a ser associadas ao lazer 

e ao turismo.  

 Neste estudo, as contribuições de Camargo (2001b) são significativas quando afirma 

que ambos os conceitos estão inter-relacionados e, cada um deles, de acordo com suas 

peculiaridades e dinâmicas, não podem ser igualados. Para que essa distinção seja clara, ele 

sugere que se deve considerar inicialmente que o lazer se assenta em um campo envolvendo 

três grupos de atividades e de campos de negócios: 

 

a) o lazer desenvolvido dentro de casa - ele é baseado na mídia e envolve ouvir rádio, 

assistir televisão, fazer leituras de jornais, livros, revistas, escutar música, utilizar 

videogame, computador e a internet; 

b) lazer em que os interesses estão baseados em visitar ambientes na própria cidade e 

manter contatos com amigos e parentes – incluem-se visitas aos teatros, cinemas, 

parques, academias de ginástica, bares, restaurantes e à shopping centers; 

c) e o lazer turístico, aquele baseado na viagem e na hospedagem fora de casa, é o 

deslocamento físico da cidade de residência do indivíduo. 

Neste último ponto, um dos focos deste estudo, pode-se apreender que ao se fazer 

turismo durante uma viagem, vários tipos de lazer podem acontecer, “[...] com a vantagem de 

vir acompanhada de uma mudança de paisagem, de ritmo e de estilo de vida.” (p.268). Em 

termos econômicos e também políticos, as práticas turísticas de lazer ganharam relevância e 

importância ao ponto de superarem o tempo de lazer, talvez pela importância econômica que 

adquiriam ao longo do tempo (CAMARGO, 2001b).  

Assim, concorda-se com o exposto por Camargo (2001b, p. 269), quando sugere que 

“[...] nem tudo que é lazer reduz-se ao turismo. Em outras palavras, o turismo é aquela parcela 

do lazer, pouco significativa quantitativamente, mas de grande potencial qualitativo e de 

enorme importância na economia.” Para algumas economias mundiais, o turismo repercute de 

forma decisiva. Independente do motivo da viagem, o lazer sempre estará presente nas 

viagens, ainda que o turismo não possa ser reduzido ao lazer. 
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Há uma relação histórica que envolve trabalho-tempo livre-lazer-turismo e que se 

perpetua até os dias atuais, por esse motivo o senso comum tende a tratá-los como sinônimos.    

 
[...] No entanto, é preciso chamar a atenção para o fato de que essa associação 
acontece, sobretudo, devido à concepção tanto do lazer como do turismo como bens 
de consumo da sociedade atual, como produtos da indústria cultural, criados para a 
satisfação das suas novas necessidades. Vistos dessa forma, como produtos do 
capitalismo, estabelece-se uma relação superficial entre as duas áreas, 
desconsiderando o próprio processo de constituição histórica de ambos, além dos 
aspectos sociais e culturais inerentes a essas vivências. (ARAÚJO e  ISAYAMA, 
2009, p.147). 

 

Nessa perspectiva, turismo e lazer são vistos como bens de consumo talvez pelo fato 

de que não aprendemos a viajar e isso acontecerá somente quando aceitarmos uma nova 

escala de valores, fazendo com que o turismo se modifique e se torne melhor, mais 

humanizado, servindo aos indivíduos (KRIPPENDORF, 2009). Turismo e lazer são 

fenômenos socioculturais portanto, uma nova relação deve surgir dessa dinâmica entre as 

duas práticas.  

Lazer nesse contexto é compreendido como a cultura vivenciada e aproveitada de 

forma plena no tempo livre ou disponível dos indivíduos. E mais, essa cultura do lazer 

caminha paralelamente ao tempo de trabalho, com outras esferas da vida social, aliada ao 

tempo e à atitude, assim como no entendimento de Marcellino (2007).  

Em se tratando da experiência turística, ela não pode ser vista como tábua de salvação, 

ainda que muitos a considerem como uma importante alternativa para regiões e até mesmo 

países com baixos níveis de emprego e renda (PIRES et al, 2009). E, “[...] se quisermos 

incorporar o turismo ao plano de desenvolvimento de um país, ele deve ser organizado e 

desenvolvido de acordo com uma estratégia construída sobre fundações sólidas” (COOPER et 

al, 2001, p. 234). As fundações dizem respeito à coordenação de um conjunto de setores 

relacionados ao turismo, bem como a oferta e a demanda para o produto turístico. 

É importante salientar que na modernidade turismo e lazer não se sustentam um sem o 

outro, estão entrelaçados e há inúmeras interligações entre ambos. É necessário uma nova 

compreensão do lazer e do turismo, pois o lazer pode existir sem o turismo, mas o fazer 

turístico sempre será uma experiência centrada no lazer. Não é possível haver uma 

delimitação clara entre eles, onde um começa o outro termina, o desafio está em tentar 

compreendê-los sem precisar os limites entre essas duas áreas. 

Um outro desafio que se impõe na modernidade é minimizar os efeito negativos que o 

turismo e o lazer causam nos mais diversos espaços em que são praticados. Dentre esses 
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efeitos podem ser citados a degradação e a saturação ambientais, a decadência econômica das 

atividades produtivas, a mudança na paisagem e muitos outros. 

Como os efeitos negativos são muito mais propalados que os positivos, “[...] 

atividades que visem uma sustentabilidade física e social do turismo devem ser priorizadas, 

em detrimento da mera exploração econômica do setor”. (UVINHA, 2007, p.53). As 

populações locais (autóctones) também são afetas pelas implicações do turismo que, caso não 

seja bem conduzido, pode levar à mercantilização da cultura e à modificação de costumes 

tradicionais. 

Para se evitar a “síndrome do zoológico” (KRIPPENDORF, 2009, p. 90), turistas e 

população local se observando sem que de fato haja um encontro de ambos, na década de 

1980 um outro turismo começou a ser pensado: o turismo sustentável, que será tratado mais 

adiante. Surgido no bojo das discussões sobre desenvolvimento sustentável, o turismo 

sustentável emerge como alternativa ao turismo devastador praticado pelos “devoradores de 

paisagens” (KRIPPENDORF, 2009, p. 100), que exploram o ambiente natural e as populações 

locais sem preocupação ou responsabilidade para com ambos.     

O que não se pode negar é que o turismo é uma prática social que tem o espaço como 

seu principal foco de consumo. “[...] O objeto de estudo do turismo é o homem enquanto 

afetado pelas viagens e mobilidades, bem como o setor de empresas e as comunidades que 

emitem e recebem turistas” (PANOSSO NETTO, 2011, p. 28). Assim, os desafios que se 

apresentam estão relacionados a uma nova postura do turismo, mais preocupada com o meio 

natural e com as comunidades locais, trata-se do turismo em um cenário de mudanças. 

 

2.4 TURISMO SUSTENTÁVEL E TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA - TBC  
 

Após as discussões da Rio 9228, o ecoturismo ganhou força em virtude das discussões 

relacionadas às questões ambientais que vinham sendo feitos na mesma década. Em 1994, a 

EMBRATUR e o MTur publicaram as Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo. 

Nelas, o turismo ecológico, expressão usada até então, passou a ser chamado de ecoturismo. 

A diversidade de entendimentos conceituais sobre a atividade e o seu próprio significado, 

podem ser confirmados com o uso de várias expressões, quais sejam: turismo de natureza, 

turismo responsável, turismo verde, turismo ecológico, turismo ambiental, entre outros. 

                                                             
28 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada na cidade 
do Rio de Janeiro (RJ) em 1992 ficou conhecida como Rio 92 e ECO 92.  
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 Nas Diretrizes consta a seguinte conceituação: o ecoturismo é o “[...] segmento da 

atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva 

sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da 

interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações” (BRASIL/MTur, 2010, 

p.17). Nesse estudo, ecoturismo é entendido como um segmento do turismo em que a 

experiência de visitação deve contribuir para o bem estar das populações locais e para a 

conservação ambiental, gerando lucro para os envolvidos e promovendo a sustentabilidade e a 

educação por meio da interpretação do ambiente. 

No Brasil, o ecoturismo foi bastante incentivado pelos governos estaduais e, no Estado 

do Amazonas, não foi diferente. Para Faco e Neiman (2010), embora o desenvolvimento da 

atividade turística seja bem visto pelas iniciativas pública e privada, ele vem acarretando uma 

série de problemas de ordem social, cultural, ambiental e econômica, desencadeados ao longo 

dos anos. Para os mesmos autores, não se pode afirmar que o compromisso socioambiental 

exista de forma definitiva na prática ecoturística. Sustentam que no Brasil, utiliza-se 

erroneamente e de forma oportunista o termo ecoturismo para designar o turismo de natureza, 

com o objetivo de promover os empreendimentos, sem que exista o compromisso ético com a 

atividade.  
 
[...] A palavra [ecoturismo] muda de cor como um camaleão. O que começou como 
um conceito desenhado por ecologistas para evitar previamente a destruição do meio 
ambiente tornou-se expressão de marketing para empreendedores de turismo que 
querem mostrar praias limpas, mares cheios de peixes e um pouco de cultura, 
quando as queimaduras de sol começam a arder. (FARQUARSON, 1992, p.8 apud 
FACO e NEIMAN, 2010, p.45)  
 

No entanto, Faco e Neimam (2010) esclarecem que em todas as definições existentes 

para o termo ecoturismo três características estão sempre presentes e constituem-se no tripé 

da sustentabilidade da atividade:  

1. conservação ambiental; 

2. educação ambiental; e 

3. benefícios às comunidades receptoras. 

 

A participação das comunidades locais é fundamental para o desenvolvimento do 

ecoturismo (SALAZAR, 2012; TOSUN, 1999; NELSON, 2012), assim como a educação 

ambiental visando fortalecer a relação sociedade-natureza. Além disso, o ecoturismo deve ser 

um vetor de valorização e conservação/preservação dos patrimônios natural e cultural, 

buscando a formação de uma consciência ambiental por meio da interpretação do ambiente, 

especificamente para o visitante.  
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No entanto, na visão de Coelho (2013), o que vem se expandindo nos últimos anos é o 

uso turístico de áreas protegidas que permitem a permanência de populações locais. O turismo 

de base comunitária - TBC é um protagonista neste processo, pois é “[...] nesta lógica de 

encontros, vivências, hospitalidade e trocas entre visitante e anfitriões que se dá a essência do 

TBC” (2013, p, 316).  

Nas últimas duas décadas, a importância do TBC foi reconhecida no contexto da 

discussão (científica, de políticas públicas) de turismo sustentável (SALAZAR, 2012). O 

TBC pretende, pelo menos em termos de discurso, conforme sustenta Salazar (2012), 

desenvolver um turismo mais sustentável, com enfoque nas comunidades que planejam o 

desenvolvimento da atividade. Para o mesmo autor, essa discussão começou na década de 

1990, com Pearce (1992), que sugeriu que o TBC representaria uma forma de beneficiar todos 

os envolvidos com o turismo mediante um consenso baseado em tomada de decisão e controle 

local do desenvolvimento, pelo fato da própria comunidade fazer a sua gestão. 

Este estudo corrobora com as considerações de Coelho (2013), quando afirma que na 

Amazônia, são as populações tradicionais, ribeirinhas, seringueiros entre outros, que se 

agrupam em comunidades no interior de áreas protegidas como Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável, Reservas Extrativistas e buscam se organizar para desenvolver o turismo de base 

comunitária. Sansolo e Burztin (2009) entendem que é uma opção de desenvolvimento para 

comunidades de pescadores, agricultores familiares e extrativistas, ampliando as práticas 

cotidianas dessas populações, especialmente no espaço rural.  

Sampaio (2008) assegura que o turismo comunitário ou turismo de base comunitária 

surge como um desdobramento do diálogo científico no Brasil a partir do I Encontro Nacional 

de Turismo de Base Local (ENBTL), realizado no ano de 1997 em São Paulo. Mas nas 

últimas duas décadas a importância do TBC foi reconhecida no contexto da discussão de 

turismo sustentável e pretende, pelo menos em termos de discurso, desenvolver um turismo 

mais sustentável, com enfoque nas comunidades que planejam o desenvolvimento da 

atividade (SALAZAR, 2012).  

Três benefícios são esperados pelo TBC (Rozemeijer, 2001): 

 1 - gerar emprego e renda e contribuir para o desenvolvimento rural, beneficiando 

especialmente áreas remotas;  

2 - os benefícios derivados do uso dos recursos naturais pelo turismo podem 

sensibilizar a comunidade para que utilize tais recursos de uma forma sustentável;  

3 - agregar valor ao produto turístico nacional através da diversificação do turismo, 

aumentando o volume e as economias de escala. 
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A bibliografia sobre esse assunto é vasta, mas o que deve ser compreendido é que o 

turismo de base comunitária se configura como um modelo de desenvolvimento turístico 

endógeno, e não um segmento, cujo protagonismo das comunidades é notório, visando a 

proteção do seu patrimônio cultural e natural.  

Sansolo e Bursztyn (2009) apresentaram os resultados preliminares de um 

mapeamento de TBC no Brasil. Dentre os seus resultados destacam-se: a maioria das 

experiências está centrada na região Nordeste do país, nos estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba e Pernambuco; são recorrentes os casos de TBC em pequenas comunidades, 

aldeias e vilas; não foram constatadas experiências que abranjam todo um município, por 

exemplo; cerca de 80% dos casos de TBC ocorrem nas proximidades ou nos limites de áreas 

protegidas, o que inclui as RDS, tipo de UC em cuja vizinhança há duas das comunidades 

deste estudo.    

Assim, é possível inferir que ecoturismo e turismo de base comunitária são conceitos 

que se complementam, ou ainda, que apresentam grande interseção de princípios, mas podem 

ou não ter o mesmo significado, na dependência da perspectiva teórica utilizada. Neste 

estudo, nenhum deles prevalece, o lazer é uma característica marcante nessa região do rio 

Negro. As visitas são frequentes e duram menos de 24 horas. Uma exceção se faz à 

comunidade São Thomé que possui dois alojamentos e os visitantes fazem de um a três 

pernoites na comunidade. Ainda assim, a maioria dos visitantes apenas passa pela 

comunidade, a visita pode durar poucas horas ou um dia inteiro, sem o pernoite.  

Na dissertação de Costa Novo (2011) sobre a caracterização e a análise do TBC na 

Região Metropolitana de Manaus, as duas comunidades do lago do Acajatuba e a Vila do 

Paricatuba foram objeto de estudo. As três comunidades do estudo, segundo o mesmo 

trabalho, mostram-se muito pouco articuladas para possibilitar uma experiência de TBC, 

mediante as inúmeras dificuldades que se deparam em seus espaços. Ainda há forte 

dependência em relação aos hotéis dos arredores e às agências de viagens. 

Constatou-se que há pouco entendimento sobre o turismo de base comunitária por 

parte dos comunitários e que, de forma geral, predomina o turismo convencional em todas 

elas. Sendo assim, o protagonismo por meio do turismo de base comunitária ainda é 

incipiente, mas já há algumas iniciativas como o Roteiro de Turismo Comunitário no Rio 

Negro – Tucorin, na margem esquerda. 

Entre os anos de 1960 e o início de 1980, tornaram-se muito populares os projetos de 

desenvolvimento comunitário e a participação comunitária no processo de desenvolvimento. 

Neste mesmo período, gradativamente, o foco dos estudos de turismo com a participação da 
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comunidade no processo de desenvolvimento da atividade foi bastante acentuado (TOSUN, 

1999). Salazar (2012) sinaliza que comunidade é um termo usado amplamente na literatura do 

turismo e entendido, muitas vezes, com o sentido de unidade, isto é, uma noção obsoleta de 

coletividade, como pode ser constatado ao longo do Capítulo 1. No entanto, “[...] não 

surpreendentemente, a imprecisão da noção é habilmente explorada em marketing turístico” 

(2012, p.9). 

Há formas diferenciadas de desenvolvimento do turismo nas comunidades: aquelas 

influenciadas pelas grandes e médias empresas, incentivadas e fomentadas pelo Estado e o 

desenvolvimento cujo protagonismo é das comunidades locais. O desenvolvimento do 

turismo nas comunidades locais é, frequentemente, uma forma de exploração dos recursos 

pela própria comunidade no seu espaço, o que Aref (et al, 2010) considera self-help, ou seja 

uma abordagem de auto-ajuda. As self-help mais comuns são (AREF, et al, 2010): abordagem 

estratégica para o desenvolvimento comunitário por meio do desenvolvimento do turismo, 

possibilitando que o coletivo promova mudanças; a abordagem da assistência técnica, baseada 

em informações técnicas e conhecimentos com vistas a melhoria do turismo nas comunidades 

locais. Essa segunda abordagem é frequentemente utilizada pelos governos, mas pode gerar 

dependência e desencorajar a comunidade local. Sob um outro ponto de vista, a assistência 

técnica é um elemento chave na construção da capacidade local e no aumento da habilidade 

dos moradores locais.  

Nos últimos anos, as comunidades locais têm percebido o turismo como uma 

promessa de desenvolvimento, influenciadas pelas políticas governamentais. Houve também 

um aumento no número de pesquisa sobre o turismo e sua contribuição para o 

desenvolvimento da comunidade. (AREF, et al, 2010). 

No entendimento de Aref (et al, 2010), o turismo é uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento da comunidade. Pensar nessa perspectiva é admitir a possibilidade de que 

muitas delas tenham se voltado para o desenvolvimento do turismo com o intuito que a 

atividade possa proporcionar o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. 

A Figura 7 apresenta a contribuição do turismo para as comunidades e remete à noção 

do desenvolvimento sustentável. Como outros termos, este é amplamente explorado no 

turismo imbricado ao conceito de turismo sustentável: 
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Figura 7 – Contribuição do Turismo para uma comunidade 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aref (et al, 2010) adaptado de Strasdas (2005) e Suansri (2004). 

 

De acordo com a figura apresentada, economicamente o turismo tem o potencial de 

arrecadar fundos para o desenvolvimento da comunidade, criar postos de trabalho e aumentar 

a renda da população local. Em termos sociais, o turismo pode elevar a qualidade de vida, 

promover educação e o sentimento de orgulho da comunidade, de pertencimento, bem como 

dividir de forma mais justa os papéis entre mulheres, homens, idosos e  jovens, organizando 

melhor o espaço para a gestão comunitária. 

O desafio político por meio do turismo é possibilitar a participação da comunidade 

local, aumentando seu poder, garantindo seus direitos na gestão dos recursos naturais e 

possibilitando que a comunidade seja mais respeitada por pessoas de fora, ou outsiders, como 

sugere o autor. Em nível cultural, o turismo deve incentivar o respeito pelas diferentes 

culturas, fomentar o intercâmbio cultural e incorporar o desenvolvimento na cultura local. 

O meio ambiente também pode ser beneficiado pelo turismo. A ideia, de acordo com o 

autor, é desenvolver pesquisas que identifiquem a poluição em determinadas áreas e 

direcioná-las para o gerenciamento dos resíduos. Estas iniciativas têm o potencial de 

aumentar a conscientização dos moradores locais sobre a necessidade de conservação do 

espaço em que a comunidade está inserida. 

Para alguns estudos, os benefícios econômicos e sociais são mais observados nas 

comunidades e possibilitam que o turismo seja viável e sustentável ao longo do tempo, ainda 

que encontre condições desfavoráveis (SALAZAR, 2012; TOSUN, 1999). O que não se pode 
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4.  Tourism and Community Development  
Tourism is increasingly seen as a key 

community tool, with the recognition of its 
economic contribution in bolstering stagnating 
economies and its ability to unify local community 
residents (Fennell, 2003). At community levels, 
tourism offered opportunities for direct, indirect, 
and induced employment and income, spurring 
regional and local economic development (Aref, 
2010; Coccossis, 2004). According to Godfrey & 
Clarke (2000) tourism development is an ongoing 
process. It is no economic panacea, and is best 
suited as a supplement to a local community for 
achieving development (Godfrey & Clarke, 2000). 
Bushell & Eagles (2007) says tourism plays a role 
in facilitating community development through 
business mentoring and educational opportunities 
that contribute to local communities in increasing 
skill and knowledge in local communities and local 
residents as well as improving the community’s 
economic level. The process of tourism 
development is important as an important tool in 
community development. Hence many local 
communities have turned to tourism development 
to provide economic, social, cultural and overall 
development of the community. Allen, et al., 
(1993) suggested that tourism is increasingly being 
viewed as an important component community 

development. However, while there is appreciation 
of tourism as a development tool, there is little 
understanding of tourism development in the 
literature. In recent years as local communities 
have realized the developmental promise of 
tourism, there has been also a growth in research on 
tourism and its contribution to community 
development. Tourism holds promise for local 
community development as illustrated in the 
studies, but how can tourism be developed? This 
study attempted to answers this question through 
community capacity building. Tourism has grown 
as a topic of research in the field of community 
development and community development 
researchers have increasingly investigated tourism 
and its potential (Flora et al., 1992). However, there 
is no research on how a certain community 
developed tourism when it decided to become a 
tourist destination. Before tourism can be used as a 
developmental tool in a community, it has to be 
developed. However, there is a little literature that 
explains the process development of tourism 
through local communities. That gap in the tourism 
research was apparent and the gap will be to be 
attempted to be filled by this study. The following 
figure shows the contribution of tourism in 
community development. 

 
 

 
 
Figure 2: Contribution of Tourism in Community. Adapted from Strasdas (2005) & Suansri (2004) 
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negar é que a participação da comunidade no processo de desenvolvimento do turismo vem 

aumentando gradativamente.  

Por meio da figura apresentada, nota-se a noção de desenvolvimento sustentável na 

atividade turística. Para Swarbrooke (2000, p.3), “[...] o conceito de sustentabilidade engloba 

claramente o meio ambiente, as pessoas e os sistemas econômicos”. Já a expressão turismo 

sustentável, ainda de acordo com o mesmo autor, passou a ser usada no final de 1980, época 

em que estudantes de cursos superiores e profissionais de turismo começaram a considerar as 

implicações do Relatório Brundtland de 1987 em suas próprias atividades. Mas foi a partir da 

década de 90 que a expressão turismo sustentável passou a ser usada frequentemente. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) adotou a abordagem sustentável para o 

turismo ao aplicar os princípios do desenvolvimento sustentável a todos os seus estudos de 

planejamento e de desenvolvimento turísticos. A definição da OMT é a seguinte: 

 
[...] O desenvolvimento do turismo sustentável atende às necessidades dos turistas 
de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo em que protege e amplia as 
oportunidades para o futuro. É visto como um condutor ao gerenciamento de todos 
os recursos, de tal forma que as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam 
ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos processos 
ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida. 
(OMT, 2003, p. 24). 
 

 

De acordo com os parâmetros que estabelecem esta afirmação, podem-se detalhar os 

princípios para o desenvolvimento do turismo sustentável (OMT, 2003): 

• Os recursos turísticos (naturais, históricos, culturais e outros) devem ser 

utilizados responsavelmente no presente, para que as gerações futuras também 

possam utilizá-los da mesma forma, respeitando e apoiando sua proteção; 

• O desenvolvimento da atividade turística deve ser planejado e gerenciado por 

meio de abordagens e técnicas que envolvam o meio ambiente, como a análise 

da capacidade de carga;  

• A qualidade ambiental da área onde ocorre o turismo deve ser mantida e 

melhorada, beneficiando tanto visitantes quanto moradores; 

• Um dos requisitos mais importantes do turismo sustentável é manter um alto 

nível de satisfação do turista para que ele possa voltar à região;  

• Os benefícios do turismo devem ser partilhados por toda a sociedade do destino 

turístico, somente assim haverá total apoio por parte de seus cidadãos. Por outro 

lado, o apoio e o compromisso político são fundamentais no processo de 

planejamento e gerenciamento da atividade. 
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Lindberg e Hawkins (2002) salientam que o envolvimento da comunidade nos 

projetos ligados ao turismo em áreas naturais pode ser um poderoso instrumento para a 

conservação destes ambientes e gerador de benefícios à população local, desde que seja bem 

planejado. 
 

[...] os projetos de turismo voltados à natureza estão sendo considerados um meio de 
incentivar as pessoas a administrarem as áreas naturais e a vida selvagem de forma 
sustentável, uma vez que os benefícios econômicos distribuídos às comunidades 
dependem de uma gestão bem orientada. (LINDBERG e HAWKINS, 2002, p.231), 
 

 

Da mesma forma que no conceito de desenvolvimento sustentável, no de turismo 

sustentável não há consenso (KÖRÖSSY, 2008). Neste estudo, o turismo sustentável é 

entendido como todos os tipos de turismo, sejam nas formas convencionais ou alternativos, 

que são compatíveis ou contribuam com os princípios da sustentabilidade, gerando condições 

sociais, econômicas, políticas, culturais e ambientais estáveis para os envolvidos.   

 As diferentes abordagens para o conceito de turismo sustentável, além de o deixarem 

um tanto vazio e ambíguo, suscitam a existência de três diferentes visões (McCOOL, 1999): a 

sustentabilidade da indústria do turismo e da recreação, mantendo-a no longo prazo gerando 

lucro, preocupada com o qualidade do produto e com a oferta. A segunda interpretação de 

turismo sustentável está relacionada ao ecoturismo ou ao turismo verde, centrada no 

comportamento dos turistas, nas práticas, com a infraestrutura disponível e com as questões 

que envolvam a poluição, o consumo de energia e outras, isto é, nas questões que dão suporte 

à atividade. A terceira visão do turismo sustentável é a que norteia este trabalho e percebe o 

turismo como uma ferramenta e não um fim.  

O turismo seria um estratégia para melhorar as condições de uma comunidade e 

proteger os patrimônios natural e cultural. O mais importante, segundo McCool (1999), é que 

em um contexto de sustentabilidade, o turismo sirva como um agente, redistribuindo renda e 

conservando o ambiente que dá suporte à atividade para as gerações vindouras. É no contexto 

comunitário que se formam as representações sociais e, com o intuito de facilitar a 

compreensão dessa categoria, o próximo item faz uma abordagem e estabelece uma relação 

entre turismo e representações sociais.   
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2.5 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E TURISMO 

 

O turismo tem sido propalado como uma saída para os problemas econômicos e 

desafios sociais de estados, municípios e de pequenas comunidades, principalmente de países 

emergentes em áreas rurais, remotas e menos desenvolvidas. Para muitos dos destinos 

periféricos, raramente o turismo cumpre o que promete e a relação com a comunidade é 

extremamente conflituosa (MOSCARDO, 2011). As relações sociais produzem o espaço 

habitado pelas comunidades por meio do turismo e tais relações estão permeadas por 

representações sociais.  

Moscardo (2011) considera que as representações sociais do turismo podem ser usadas 

de forma mais integradora e mais ampla. Com base nessa ideia, destaca um modelo das 

representações sociais com a presença de três grupos-chave no desenvolvimento do turismo: 

moradores do destino, os turistas e os que desenvolvem e planejam o turismo. O modelo 

esboça três áreas-chave de intersecção em que diferentes representações sociais podem operar 

(Figura 8). 

 

Figura 8 – Abordagem preliminar das representações sociais para o turismo 

    

    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Moscardo (2011). 
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De acordo com este modelo, a intersecção entre planejadores, comerciantes e turistas 

forma a imagem do destino. A abordagem deste trabalho está centrada no cruzamento entre 

turistas e comunidades, pois é nesta intersecção que a pesquisa em representações sociais de 

turismo dos destinos e das comunidades anfitriãs se concentra. O cruzamento entre as 

comunidades e os planejadores oferece uma nova área para abordar as representações sociais 

sobre turismo, que ainda merece ser melhor explorada. No centro da intersecção estão as 

imagens visuais, congregando as diversas representações sociais dos diferentes grupos do 

modelo. (MOSCARDO, 2011). 

As comunidades podem desenvolver suas próprias representações sociais sobre 

turismo ou adotar uma existente, seja de um agente ou de um empreendedor. Nesse sentido, o 

que ocorre é que muitas comunidades, sem outra alternativa, buscam exemplos inadequados e 

ancoram suas representações sociais em desenvolvimento.  

Durkheim (1858-1917) usou o conceito de representação nas ciências sociais para 

diferenciar representações individuais e coletivas. Tomando essa oposição de forma quase que 

radical, buscou construir um objeto sociológico, separando-o da psicologia e da biologia. Farr 

(2004) garante que dessa forma Durkheim construiu uma sociologia do conhecimento, 

colocando o foco sobre o coletivo e ignorando o individual; deixando o estudo das 

representações coletivas para os sociólogos e o das representações individuais para os 

psicólogos. 

Ao seguir uma tradição durkheiminiana, Moscovici introduziu o conceito de 

representações sociais em 1961, filiando-se a uma corrente sociopsicológica em um estudo 

intitulado La Psicanalyse: son image et son public. O conceito tem suas origens na 

Sociologia, na Psicologia e na Antropologia ao tentar compreender como o social e o 

individual se entrelaçam, se atravessam, mas não se separam. 

Assim, o conceito de representações sociais chega até Moscovici (2011) vindo de 

Durkheim e, segundo o próprio Moscovici, “[...] nós temos uma visão diferente dele” (p.45) 

[...], “Durkheim, fiel à tradição aristotélica e kantiana, possui uma concepção bastante estática 

dessas representações” (p.47). É nessa perspectiva que se integra o pensamento moscoviciano, 

ao considerar as representações como um fenômeno que precisa ser explicado, descrito, pois 

são estruturas dinâmicas. “São fenômenos específicos que estão relacionados com um modo 

particular de compreender e de se comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o 

senso comum”(p.49).  

Durkheim usava o conceito de representações coletivas, Moscovici, para enfatizar essa 

distinção, utiliza representações sociais. Para Arruda (2009, p.741), a proposta moscoviciana 
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implica por “[...] entender o social e o individual como fios entrelaçados num mesmo tecido”, 

no entanto, deve-se “considerar esse tecido de forma aberta e múltipla, sem barreiras 

disciplinares”.  

Desde os anos de 1950, com o estudo da psicanálise na França e sua publicação em 

1961, Moscovici abriu no plano internacional um vasto campo de pesquisas (JODELET, 

2011): era a corrente teórica das representações sociais. Os fenômenos de representação 

podem ser encontrados na cultura, nas práticas sociais, nas instituições, nas comunicações das 

mais diversas formas, mas estão em constante movimento e somente é possível transformá-los 

em objetos de pesquisa por meio de uma teoria que possa organizá-los e torná-los mais claros 

e objetivos: a Teoria das Representações Sociais - TRS. 

A TRS parte da premissa de que há formas diferentes de se comunicar e de conhecer: 

são os universos guiados por objetivos diferentes, consensual e reificado (científico), próprios 

da cultura que vivemos. O universo consensual se constitui na vida cotidiana, na conversação 

informal, “[...] o pensar é feito em voz alta” (MOSCOVICI, 2011, p. 51); as representações 

sociais tratam com esse universo. As ciências são o meio pelo qual se entende o universo 

reificado, permeado de hierarquias e com linguagem própria. Arruda (2002) supõe que ambos 

os universos não são totalmente estanques e, diante dos seus propósitos, ainda que diferentes, 

eles são eficazes e indispensáveis à vida humana em sociedade. O Quadro 1 sintetiza cada 

esfera apresentada. 

 

Quadro 1 – Características dos universos consensuais e reificados 
Universos Consensuais Universos Reificados 

Indivíduo, coletividade:  
Opus proprium – obra nossa Opus alienum – obra alheia 
NÓS – grupo de indivíduos com os quais nos 
relacionamos 

ELES – grupo diferente ao qual nós não pertencemos, 
mas podemos ser forçados a pertencer 

Sociedade= grupo de iguais, todos podem falar com a 
mesma competência; o ser humano é a medida de 
todas as coisas 

Sociedade= sistema de papéis e classes diferentes         
direito à palavra é desigual: experts 

Sociedade de “amadores”, curiosos: conversação, 
cumplicidade, impressão de igualdade, de opção e 
afiliação aos grupos 

Sociedade de especialistas: especialidade e grau de 
participação  
Normas dos grupos          propriedade 
do discurso e comportamento 

Conhecimento parece exigência de comunicação       
         alimentar e consolidar o grupo 

- resistência à intrusão 

Unidade do grupo por prescrições globais, não por 
entendimentos recíprocos 
- divisão por áreas de competência  

Representações Sociais 
- senso comum, consciência coletiva 
- acessível a todos; variável  

Ciência 
- retratar a realidade independente de nossa 
consciência  
- estilo e estrutura frios e abstratos 

Fonte: adaptado de Arruda (2002) e Moscovici (2011). 
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Moscovici (2011) tentou mostrar que a natureza das representações sociais expressa a 

natureza do universo consensual, nessa esfera “[...] a sociedade é vista como um grupo de 

pessoas que são iguais e livres, cada um com possibilidade de falar em nome do grupo e sob 

seu auspício” (p. 50). Neste caso, todos podem falar de tudo, sem fronteiras, enquanto que no 

universo reificado quem têm a palavra são os especialistas.  

Não se pode entender o conceito de representação social sem buscar compreender o 

conhecimento do senso comum, o saber popular, cotidiano. Por meio dele, pode-se saber, 

“[...] intuitivamente, quais os tipos de coisas que são e não são comestíveis, nós usamos 

categorias morais como bom/ruim, nós tratamos as pessoas como agentes responsáveis por 

suas ações, e aprendemos a entender os significados específicos das palavras”. Os indivíduos 

usam palavras para atribuírem significados às interações (MARCOVÁ, 2006, 191-192).  

Também é possível afirmar que o senso comum possui diversas interpretações 

consideradas pré-científicas e quase científicas sobre a realidade cotidiana. É um mundo que 

se origina tanto no pensamento quanto na ação dos homens comuns e, dessa forma, 

considerado real por eles (BERGER e LUCKMANN, 2004). 

Marcová (2006) garante que, “[...] o conhecimento de senso comum é um tipo de 

conhecimento que é aceito como certeza e não deixa nenhum espaço para dúvidas. [...] 

Constitui um recurso fundamental para a teoria das representações sociais como uma teoria do 

conhecimento social”. (p.193). As representações são realimentadas pelo senso comum que 

circula de cima para baixo moldando realidades e criando novos tipos sociais, de acordo com 

a perspectiva moscoviciana. 

Moscovici (2012) destaca que, de forma simplificada, as proposições, reações e 

avaliações que formam as representações são organizadas de forma diferente em cada classe 

social, cultura ou grupo, constituindo universos diferentes de opinião. Assim, cada universo 

possui três dimensões: a informação, a atitude e o campo de representação ou imagem. A 

informação corresponde à organização dos conhecimentos que o grupo possui com relação ao 

objeto social; a atitude explicita a orientação global em relação ao objeto da representação 

social, de forma favorável ou desfavorável; e o campo das representações corresponde à 

imagem, ao modelo social, remete ainda ao “[...] conteúdo concreto e limitado das 

proposições que expressam um aspecto determinado do objeto da representação” (p. 63-65).    

Ao se estudar as representações sociais não se pode prescindir de considerar a cultura 

e a história de sociedades, grupos, indivíduos, pois a matéria–prima utilizada, a sua base é 

constitutiva e constituída por esses elementos (ARRUDA, 2002). 

Inicialmente, é fundamental esclarecer que “[...] Moscovici não desenvolveu sua teoria 
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num vazio cultural. Ele teve a capacidade de se apoiar nos fundadores das ciências sociais na 

França, especialmente em Durkheim”. (FARR, 2011, p. 38). Por meio de sua teoria, 

Moscovici teria modernizado a ciência social e seu estudo sobre a psicanálise foi uma 

contribuição para a sociologia do conhecimento, empregando questionários semiestruturados, 

pesquisas de opinião e outros métodos e técnicas. Farr (2011) garante que “[...] somente vale 

a pena estudar uma representação social se ela estiver relativamente espalhada dentro da 

cultura em que o estudo é feito” (p. 40), nesse sentido, a pesquisa de Moscovici foi propícia 

para a época (1950) na França, mas a afirmativa não seria verdadeira para a psicanálise na 

Inglaterra do mesmo período.  

Segundo Farr (2011), na França, os assuntos referentes à psicanálise foram publicados 

em jornais e revistas na década de 1950, e as representações sociais foram estudadas tanto no 

“mundo” quanto na “mente”. O que sugere que elas estavam espalhadas na cultura francesa.  

Castro (2003) considera que a TRS possui uma sólida tradição de reflexão e utilização 

de conceitos como atitude e crença. Para além disso, é uma teoria sobre seres sociais ativos, 

criativos, que em conjunto constroem representações a partir de ideias aparentemente 

contraditórias, mediante relações dialéticas entre o velho e o novo e vice-versa. 

Para entender como a Teoria das Representações Sociais (TRS) chega ao Brasil, Sá e 

Arruda (2000) esclarecem que nos anos de 1970, em Paris, debatia-se a resistência à 

repressão, analisavam-se as massas em movimento, as minorias ativas, o meio ambiente, o 

corpo, a doença mental, a relação entre esses fenômenos, a difusão de ideias, de acordo com 

uma perspectiva psicossocial. A discussão e a teorização desses temas atraiu diversos 

pesquisadores em busca de respostas na Europa e de aperfeiçoamento profissional por meio 

da utilização da TRS.  

A volta ao Brasil dos profissionais que haviam se deslocado à Europa para 

aperfeiçoamento, implicou em convicção e vontade de trabalhar com uma nova perspectiva 

teórica, aplicando-a, discutindo-a, ainda que de forma incipiente. “[...] O isolamento das 

regiões, do ponto de vista cultural, a extensão do país, as dificuldades de comunicação (ainda 

não havíamos chegado à era da internet) e da difusão científica, sem dúvida constituíram 

obstáculos para a obtenção rápida de visibilidade no país”. (SÁ e ARRUDA, 2000, p.16,). 

Ainda há que se citar que o contexto da produção brasileira era outro: a psicologia social 

buscava independência quanto à importação de modelos ao mesmo tempo em que se 

orientava por uma ciência positivista, influenciada pelo regime autoritário. 

Esse contexto foi propício para os estudos de representações sociais que a partir de 

1982 entraram em uma fase de consolidação. Para Jodelet (2011), na atualidade, os trabalhos 
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desenvolvidos no Brasil que usam a teoria, essencialmente abordam educação, saúde, 

ambiente, política e justiça social, movimentos sociais, memória e história. Isso significa que 

a teoria é aplicada para se conhecer melhor e intervir na realidade social. Uma perspectiva 

diferente da europeia, segundo Jodelet, cujos estudos se dedicam aos processos e temas 

definidos teoricamente com vistas ao enriquecimento da teoria e acertos quanto às 

metodologias, e ainda para oferecer novas formas de análise dos fenômenos, conceitos e 

temas referentes à psicologia social.     

É importante notar que, nas últimas décadas, com a necessidade de se tentar 

compreender e até mesmo explicar como a dimensão cultural passou a influenciar os 

fenômenos sociais diversos (JUNQUEIRA, 2005), a noção de representação social passou a 

ser mais acessada nas pesquisas. Na visão de Junqueira (2005, p. 146), a tecnologia forçou os 

“[...] cientistas sociais a observar as novas formas pelas quais a sociedade, os grupos e os 

indivíduos pensam a si mesmos e aos outros e como, a partir disso, o consenso e o conflito, as 

identidades sociais e individuais são construídos, mantidos ou transformados”. 

Dessa forma, as várias áreas de estudo passaram a utilizar a teoria, uma vez que é 

pautada na interdisciplinaridade: dialoga com a biologia, com a genética, com a história, com 

a antropologia e com várias outras disciplinas, situada num verdadeiro entrecruzamento de 

ciências. Polli e Kuhnen (2011) esclarecem que tanto no campo científico como em qualquer 

dimensão da vida, “[...] a questão de como o ser humano representa o mundo vem fazendo 

parte das grandes discussões nas últimas décadas”. (p.59). No entanto, para as mesmas 

autoras, o conceito de representação social não é simples e tampouco há um consenso sobre 

ele. Possivelmente, o ponto de convergência quanto às representações diz respeito ao 

conhecimento forjado no senso comum.   

  O exemplo de uma primeira caracterização de representação social vem de Jodelet 

(1989, p. 22): “[...] é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com 

um objeto prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social”. Na concepção da mesma autora, as representações circulam nos discursos, estão 

presentes nas palavras, mensagens e imagens e são de importância fundamental na vida 

social, pois imprimem a marca do sujeito e de sua atividade. Portanto, as representações 

sociais são um instrumento interpretativo do pesquisador. 

Duas questões são bastante significativas no contexto das representações: primeiro, 

não há representação sem objeto e este pode assumir diversas formas: “[...] pode ser uma 

pessoa, uma coisa, um evento material, psíquico ou social, um fenômeno natural, uma ideia, 

uma teoria etc” (JODELET, 1989, p.5). As representações são sempre um produto da 
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interação e da comunicação: os sujeitos que as elaboram constroem saberes, criam 

significações ou os resignificam de forma consensual em um contexto comunitário.  

Os indivíduos que partilham o mesmo espaço com outros, por vezes divergindo e 

outras convergindo em determinadas situações, percebem que é necessário entender melhor o 

ambiente que os cerca, interpretando, pensando, agindo sobre sua realidade, diante disso 

constroem representações sociais. A partir desta abordagem, surgem diversas significações e 

versões da realidade: as representações exprimem a visão, os interesses, as perspectivas 

daqueles “[...] (indivíduos ou grupos) que os forjam e dão do objeto que representam uma 

definição específica”(JODELET, 1989, p.4). As definições criadas e partilhadas pelos grupos 

se apresentam sob o manto do consenso. Todavia, possuem diferenciações internas, que 

podem não ser compartilhadas por outros grupos, mas os identifica e possibilita observar 

como as representações são dinâmicas.   

 Assim, é possível afirmar que “[...] todas as interações humanas, surjam elas entre 

pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações”, aliás, as interações as caracterizam 

(MOSCOVICI, 2011, p. 40). Coletivamente, sob a égide da comunicação e da cooperação, 

criam-se representações – o que não é tarefa de um indivíduo isoladamente. As representações 

sociais estruturadas e compartilhadas por uma comunidade, por meio da comunicação, 

contribuem para a construção de uma realidade comum. 

As representações “[...] são impostas sobre nós, e são o produto de uma sequência 

completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são o resultado de 

sucessivas gerações”(MOSCOVICI, 2011, p. 36). Importa destacar que, de fato, as 

comunidades desse estudo estão há gerações vivendo no mesmo espaço, se relacionando, se 

comunicando e buscando compreender o mundo que as cerca.  

As representações são sempre de alguém, são uma forma de conhecimento que, por 

meio delas, se pode acessar significados atribuídos a um objeto localizado no meio social e 

material junto aos indivíduos e à coletividade (JODELET, 2009). Além disso, os sujeitos 

examinam os significados atribuídos, como são articulados, levando-se em consideração sua 

“[...] sensibilidade, seus interesses, suas emoções [...]”. (JODELET, 2009, p.697).  

Assim, segundo Jodelet (1989), as condições de produção e circulação das 

representações sociais devem estar relacionadas a três grupos: 

• cultura (tanto no sentido amplo quanto no mais restrito);  

• linguagem e comunicação (inter e intragrupos, de massas); 

• sociedade que, para Arruda (2002), envolve a inserção socioeconômica, institucional, 

educacional e ideológica. 
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Para Spink (1993), as representações sociais são formas de conhecimento, ou seja, 

imagens, categorias, conceitos, que se manifestam como elementos cognitivos, mas são, na 

sua essência, fenômenos sociais. Além disso, a TRS busca desvendar o conhecimento do 

homem comum e os significados do cotidiano, tendo em vista que a “[...] representação é uma 

construção do sujeito enquanto sujeito social”. (SPINK, 1993, p. 303). 

A representação social diz respeito àquele conhecimento que faz parte do cotidiano, 

produzido no senso comum por meio do pensar e do agir no dia a dia. Ao representar, os 

indivíduos tem como pano de fundo seus valores, identidades culturais, suas raízes e origens. 

De forma alguma trata-se de uma herança no sentido mais restrito da palavra, uma vez que o 

sujeito tem papel ativo e relativamente autônomo; é na coletividade que as representações são 

elaboradas, mas a partir da realidade cotidiana.  

De acordo com o pensamento moscoviciano, no real, a estrutura de cada uma das 

representações possui duas faces, como uma folha de papel: a face figurativa e a simbólica. 

Isso significa que ao representar o indivíduo ou grupo destaca uma figura atribuindo-lhe 

sentido, ele inscreve um objeto ao universo do qual faz parte, integrando-o. Ao fazer isso, o 

sujeito tenta naturalizá-lo, dar-lhe um contexto inteligível, ou seja, interpretá-lo. Quanto à 

face simbólica, busca-se igualar toda imagem a uma ideia ao ancorar os materiais que entram 

na composição dessas representações, é o próprio sentido atribuído ao objeto pelo sujeito. 

(MOSCOVICI, 2012). 

Moscovici (2011) sugere que as razões para se criar a representação vêm do desejo da 

familiarização com o não familiar, “[...] a tentativa de construir uma ponte entre o estranho e 

o familiar”(p. 207). Na opinião do autor, o que caracteriza a não familiaridade é a presença 

real de algo ausente, o que ele considera como ‘exatidão relativa’, “[...] algo parece ser 

visível, sem o ser: ser semelhante, embora sendo diferente, ser acessível e, no entanto, ser 

inacessível.” (p.56). Há uma profunda tensão entre o familiar e o não familiar, diante disso o 

indivíduo passa a classificar e a julgar tudo que está ao seu redor. 

Entende-se que há um importante processo de apropriação do conhecimento existente, 

a interpretação das relações e a construção de significados, mas “[...] não é fácil transformar 

palavras não familiares, ideias ou seres, em palavras usuais, próximas e atuais” 

(MOSCOVICI, 2011, p. 60). Diante desta dificuldade, tentando conferir-lhes uma feição mais 

familiar, dois processos de pensamento fundamentais das representações sociais, baseados na 

memória e em conclusões passadas, são utilizados: a ancoragem e a objetivação. 

A ancoragem é um mecanismo que tenta encaixar ideias estranhas, ancorar o não 

familiar, por meio do processo de classificação, em um contexto familiar. “Categorizar 
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alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas estocados em nossa memória e 

estabelecer uma relação positiva ou negativa com ele” (MOSCOVICI, 2011, p. 63). Pode-se 

afirmar ainda que o que poderia ser considerado como novo, uma novidade, para sair do 

anonimato deve passar a fazer parte do sistema de interações entre o indivíduo e o mundo 

com o qual se relaciona. A ancoragem não é simplesmente uma forma de nomear ou 

classificar, mas um ponto de vista baseado em um consenso e uma via facilitadora para 

formar opiniões. 

Para Moscovici (2011), o segundo processo, a objetivação, é muito mais atuante que o 

anterior. “[...] Objetivação une a ideia de não familiaridade com a de realidade, torna-se a 

verdadeira essência da realidade.” (p.71). É algo quase físico transformado de uma abstração, 

isto é, uma noção abstrata torna-se concreta, cópia da realidade; é a reprodução de um 

conceito em uma imagem. “[...] As imagens que foram selecionadas, devido a sua capacidade 

de ser representadas, se mesclam, ou melhor, são integradas no que eu chamei de um padrão 

de núcleo figurativo, um complexo de imagens que reproduzem visivelmente um complexo 

de ideias.” (p.72). Mazzoti (2008) ao contribuir com esta discussão, esclarece que ao analisar 

os dois processos, Moscovici contribuiu significativamente para que se compreendesse 

melhor como o funcionamento do sistema cognitivo interferia no social e como o social 

interferia na elaboração cognitiva.   

Pode-se considerar, com base nas acepções de Moscovici (2011), que “[...] uma 

representação molda a realidade em que vivemos, cria novos tipos sociais” (p.96). Assim, no 

processo da ancoragem, a memória é direcionada para dentro, está sempre tentando se 

familiarizar com novos objetos, pessoas e acontecimentos. Isso só é possível pela 

classificação ou rotulação das novidades. O processo da objetivação ao contrário, é 

direcionado para os outros, para fora, formando conceitos e imagens do mundo externo, 

tentando também a familiarização de imagens, gestos e linguagens (MOSCOVICI, 2011). 

É importante destacar, na acepção de Polli e Kuhnen (2011), que no campo ambiental 

a TRS tem contribuído bastante no sentido de possibilitar a compreensão dos processos 

cognitivos e simbólicos que orientam as práticas direcionadas ao cotidiano, isto é, 

compreender as dinâmicas sociais, os comportamentos direcionados ao meio ambiente. O 

meio ambiente é um dos suportes onde as atividades de turismo acontecem e, a análise e a 

compreensão dessas representações, pode contribuir para uma melhor organização desse 

espaço visando as atividades turísticas. 

A perspectiva teórica das representações sociais foi aplicada em estudos relacionados 

ao turismo, mais notavelmente no ano de 1996, como já citado. Os autores discutiram como 
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esse quadro teórico vinha se desenvolvendo, utilizando-o para entender a relação entre 

comunidade e turismo. Desde então, no turismo, a TRS foi utilizada para analisar as atitudes 

da comunidade e oferecer respostas em relação ao desenvolvimento do turismo (RYAN, 

SCOTLAND e MONTGOMERY, 1998; CAVE, RYAN e PANAKERA, 2003).  

De acordo com Pearce e Chen (2012), outros estudos (COHEN, 1979, MURPHY, 

1983 e WALL, 1996), mostram a importância das representações sociais como instrumento 

investigativo para identificar como os indivíduos respondem às preocupações comuns e como 

eles constroem e são influenciados por visões compartilhadas, chegando a afirmar que as 

representações sociais são altamente relevantes para qualquer grande tema que tem o 

potencial de mudar a vida das pessoas e mundos sociais.  

Os mesmos autores realizaram um estudo das representações da Semana de Ouro dos 

cidadãos da China (Citizens’ Representantions of China’s Golden Weeks), o período limitado 

de férias dos chineses, enfatizaram que, uma vez que as representações originam-se 

socialmente, os indivíduos não devem ser vistos de forma isolada. Nesse sentido, sinalizaram 

que uma implicação desta perspectiva nos estudos de turismo é que os pesquisadores 

precisam acessar a semelhança de pontos de vista quando se avalia a percepção do turismo. 

Os resultados deste estudo mostraram que havia uma representação social comum e 

hegemônica, revelada e apresentada após entrevistarem 450 chineses.  

Para Moscardo (2011), um grande desafio para o turismo como uma atividade social e 

econômica e como um objeto de estudos acadêmicos é a integração de múltiplas perspectivas 

em estruturas coerentes. De uma outra forma, pode-se dizer que esse campo de estudos com 

conceitos e referenciais teóricos de áreas do conhecimento tão divergentes, somente pode 

incorporar o entendimento da relação entre o conhecimento e a compreensão do turismo e o 

controle sobre as decisões de turismo, se utilizar a Teoria das Representações Sociais. 

(MOSCARDO, 2008). 

Na acepção de Barretto (2003, p.20), quanto aos estudos do turismo no Brasil, “[...] 

menos atenção têm recebido temas como: alteridade, constituição da diferença, relações de 

gênero, relações inter-étnicas no trabalho, modos de produção e representações sociais”. 

Dessa forma, investigando esta última abordagem será possível conhecer como os conceitos 

de turismo e lazer foram construídos social e historicamente pelos moradores das 

comunidades foco do estudo, e como estas atividades refletem nos saberes da cotidianidade 

dos seus moradores.  

É necessário compreender que os indivíduos utilizam elementos simbólicos e culturais 

para tornar a realidade cotidiana compreensível para si e para os outros com quem dividem 
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seu espaço. Ao identificar e analisar as representações sociais dos sujeitos das comunidades 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Thomé e Paricatuba, exige-se que se esteja atento a 

todos os processo interacionais, relacionais e culturais desses grupos, marcados pelo contexto 

social no qual estão inseridos. 

Nas comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Thomé, as visitas de 

turistas iniciaram no final dos anos de 1980, seguindo uma tendência mundial de valorização 

do meio ambiente. No início da década de 1990, as visitas começaram a se intensificar no 

Paricatuba. As três comunidades estão nos limites de Unidades de Conservação que fazem 

parte do Mosaico, todas pertencentes ao município de Iranduba. Esse locus será melhor 

apresentado no Capítulo 3.   

É certo que não se pretende esgotar a discussão sobre representações sociais do 

turismo e do lazer nas comunidades do estudo, pois sabe-se que são muitos os elementos 

envolvidos na análise dessas representações. Com base nessa afirmação, optou-se por separar 

três grupos e trabalhar as representações quanto:   

• ao lugar; 

• ao turismo e o lazer; 

• aos órgãos que apoiam o turismo na comunidade. 

 

Uma questão importante é que, ainda que tenham sido estabelecidos os grupos acima, 

muitas vezes as representações extrapolaram esses mesmos grupos. No entanto, eles foram 

delimitados visando facilitar a compreensão do estudo. No próximo capítulo, apresenta-se o 

universo metodológico da pesquisa e o locus deste estudo.  
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CAPÍTULO 3 

 

UNIVERSO METODOLÓGICO: os caminhos da pesquisa 

  

 A construção do objeto da pesquisa somente pode ser considerada completa caso se 

definam os materiais e métodos utilizados para acessar as representações sociais escolhidas no 

estudo. Por outro lado, importa destacar que a Teoria das Representações Sociais – TRS não 

privilegia um método específico de pesquisa, o que permite escolher dentre vários para 

concluir a construção do objeto definido para a pesquisa.   

  A TRS, também chamada de teoria do senso comum, é utilizada neste trabalho em que 

o pesquisador selecionou e delimitou o turismo e o lazer como objeto da representação. As 

representações sociais dos comunitários configuram-se como “teorias” sobre os saberes 

populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente. Assim, simplificou-se o 

fenômeno turístico, organizando-o e tornando-o inteligível para a finalidade da pesquisa. 

   Para mostrar como esse processo foi conduzido neste trabalho, objetiva-se, com este 

capítulo, caracterizar a área de estudo, tendo por base o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Manaus (PDSIRMM, 2010-2020) e o 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 2013). Além de outras fontes que 

contribuíram com esse estudo. Em seguida, adentra-se na abordagem e nos procedimentos 

técnicos e metodológicos do estudo.  

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

 Iranduba, entre os anos de 2003 e 2012, vem sofrendo inúmeras transformações 

socioespaciais, relacionadas às ações do Estado, do capital e às condições do espaço urbano-

regional (SOUSA, 2013). Mas é interessante voltar um pouco no tempo para tentar 

compreender como isso ocorreu. 

 Após o apogeu da capital do Estado, Manaus, no período áureo da borracha, o impacto 

da perda do comércio exterior, notadamente a partir de 1913, abalaria, definitivamente, a 

cidade. De forma geral, a Amazônia havia mergulhado em um estagnação econômica que 

duraria muitos anos. Mesquita (1999) garante que uma nova demanda iria surgir apenas 

durante a II Guerra Mundial, período em que o produto do oriente ficou inacessível. Na 

expressão de Tocantins (1982), “[...] desvinculada do complexo amazônico, no ciclo da 

borracha, a agricultura voltava a influir na balança comercial da região [...]” (p.142). De 
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forma bastante incipiente, em 1928 o algodão, o cacau, o milho e o feijão reapareceram nas 

exportações e a castanha ocupou o primeiro lugar. 

 Com a implantação da Zona Franca de Manaus – ZFM pelo Decreto Lei n0 288, de 28 

de fevereiro de 1967 e dos primeiros projetos industriais da ZFM em 1969, embora o marco 

do setor industrial seja, de fato, o ano de 1972, com a inauguração do Distrito Industrial, a 

economia da capital foi reativada. O resultado direto desse processo foi o aumento dos 

núcleos urbanos e do surgimento de vários núcleos populacionais na periferia de Manaus e 

arredores. Dentre esses núcleos está o Iranduba. 

De acordo com esse contexto histórico e com Plano de Desenvolvimento Sustentável e 

Integrado da Região Metropolitana de Manaus – PDSIRMM (2010-2020), o município está 

intrinsecamente ligado à história da cidade de Manaus e à criação da Zona Franca e do 

Distrito Industrial.  

 Historicamente, a criação do município está vinculada ao processo de colonização 

portuguesa e, algum tempo depois, à chegada de migrantes à Amazônia, predominantemente, 

nordestinos. Chaves (1990) considera que há uma omissão relativa à história da existência da 

Vila de Iranduba antes de 1976, o que, segundo ela, reforça a ideologia contida nos programas 

de colonização que sustentavam a ideia da Amazônia como um vazio demográfico. Para a 

mesma autora, há uma omissão ou uma negação da presença indígena na região. 

 O declínio da produção da borracha com a desativação dos seringais e a implantação 

do Plano de Ocupação Demográfica da Amazônia, em 1930, foram decisivos para intensificar 

a presença dos nordestinos em Iranduba. O governo estadual, na época, pretendia estimular a 

produção agrícola no Amazonas e, com isso, direcionou o fluxo de nordestinos para a região, 

o que possibilitou que várias colônias agrícolas fossem instaladas nas proximidades de 

Manaus. Nas terras de várzea do Iranduba, muitos nordestinos juntaram-se aos que viviam 

naquele território, fixaram-se e constituíram pequenas comunidades por toda parte, formando 

o município (CHAVES, 1990). Nessas terras intensificou-se a prática da agricultura com 

produção em média escala de olerícolas e frutíferas, além da criação de aves em granjas.  

O município de Iranduba surge como um pequeno povoado na área de várzea da 

margem esquerda do rio Solimões, denominado Costa do Iranduba. Torna-se autônomo pela 

Lei nº 07 de 09/04/1963, sob o governo de Anfremon D`Amazonas Monteiro. Em 1964 a 

localidade foi transformada em Vila e em 24 de julho do mesmo ano o Governador Artur 

César Ferreira Reis a extinguiu.  

Em maio de 1976, a prefeitura de Manaus, na gestão do prefeito Jorge Teixeira de 

Oliveira, decidiu fazer a doação de uma área de terra firme para que nela se instalasse a nova 
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Vila de Iranduba. No local, foi implantado um Núcleo de Colonização dirigida, pela 

Prefeitura de Manaus em convênio como Instituto Nacional de Reforma Agrária - Incra. Até 

então a região constituía um distrito do município de Manaus, cuja população sobrevivia 

basicamente da agricultura. Por estar localizado em área de várzea, no período da enchente do 

rio Solimões, as atividades econômicas, sociais e culturais da comunidade ficavam 

prejudicadas, o que causava grandes transtornos aos moradores locais. Somente em 1981 o 

município foi criado pelo Governador José Lindoso, por meio da Emenda Constitucional nº 

12, e a Vila tornou-se a sede.  

 Assim como muitas cidades e vilas na Amazônia, o surgimento de Iranduba também 

está relacionado às populações indígenas que habitaram a região. A prova disso são os sítios 

arqueológicos localizados naquela área. De acordo com Machado (2005), o Projeto Amazônia 

Central, nos últimos 10 anos, gerou uma série de dados a respeito das distintas formas de 

ocupação da região em tempos pré-coloniais, somando mais de 100 sítios localizados na 

região do Iranduba, o que certamente pode favorecer ao turismo. A tese de Guimarães (2012), 

sobre Aproveitamento Turístico do Patrimônio Arqueológico do Município de Iranduba, 

reflete essa possível relação positiva entre arqueologia e turismo. 

Iranduba está localizado a sudoeste da cidade de Manaus e pertence a essa mesma 

microrregião, sendo parte da Região Metropolitana de Manaus – RMM (Figura 9). De acordo 

com o Plano Diretor do município, Iranduba possui 42 comunidades. 

Mais recentemente, o município de Iranduba ganhou destaque devido ao seu polo 

oleiro. No entanto, são inúmeros os danos causados pelo polo aos meios físico, biótico e 

antrópico, dentre eles a retirada da vegetação e a escavação do solo para a obtenção de argila, 

matérias-primas indispensáveis para a fabricação de tijolo, telha e similares, o que também 

gera problemas à saúde tanto dos trabalhadores quanto dos moradores que vivem naquela 

área. 

Antes da construção da Ponte Rio Negro 29, o acesso Manaus-Iranduba podia ser feito 

direto do Porto de São Raimundo, no bairro de mesmo nome. A travessia era feita por meio 

de balsas que durante todo o dia, de hora em hora, transportavam cargas e passageiros. A 

travessia até o Cacau Pirêra, um distrito de Iranduba, durava aproximadamente 40 minutos, a 

partir desse trecho, seguia-se pela rodovia AM-070 até o Km 11 e de lá para a rodovia AM-

026. 
 

 

                                                             
29 A inauguração da Ponte Rio Negro ocorreu no dia 24 de outubro de 2011.  
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Figura 9 – Mapa da Região Metropolitana de Manaus – RMM	    

	  
Fonte: Centro de Estudos da Metrópole – CEM, 2008.  

 

 
Para a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias – SNPH, o fluxo 

de veículos por meio das balsas com destino a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, era de 

420 mil anualmente, o que correspondia a uma média de 1.200 veículos ao dia. O governo do 

Estado espera que após os cinco primeiros anos de circulação na ponte esse fluxo de veículos 

aumente para 12 mil ao dia.  

Uma segunda opção que foi muito utilizada pela população que fazia a travessia era a 

partir do porto de Manaus, localizado no centro da cidade. Do porto partiam as lanchas 

rápidas (conhecidas na região como ajatos) com destino ao Cacau Pirêra, transportando 

exclusivamente passageiros, cujo percurso era feito em até 20 minutos. Da mesma forma, para 

se chegar até o Iranduba, deveriam ser utilizadas as rodovias mencionadas.  

De acordo com o Relatório de Impactos Ambientais do empreendimento de travessia 

do Rio Negro por ponte (RIMA, 2007), a Ponte Rio Negro, a principal motivação do governo 

estadual para sua construção foi a necessidade de propor alternativas para a expansão urbana 

da cidade de Manaus, reduzindo o tempo de travessia para os indivíduos e melhorando o 

escoamento da produção agrícola, industrial e de outras mercadorias. 

Outras justificativas para a construção da ponte dizem respeito à geração de novos 
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espaços habitacionais; incorporação ordenada do complexo viário da margem direita à 

esquerda, isto é, de Iranduba à cidade de Manaus; redução dos custos da travessia até Manaus; 

atrair novos investimentos; melhorar e facilitar as condições da travessia até Manaus e de 

lazer no próprio Iranduba. Não se pode esquecer que outros fortes motivos para a construção 

foram impulsionar o setor oleiro, ampliar a oferta de empregos temporariamente e beneficiar 

o turismo no que concerne ao acesso aos meios de hospedagem do município.   

Para Conceição (2009), associado ao fato da cidade de Iranduba, sede do município, 

estar a apenas 22 km da capital Manaus e por caracterizar-se como um município oleiro, 

possui muitos problemas de centros urbanos maiores, a saber: poluição, degradação acelerada 

dos recursos ambientais, pobreza, tráfico de drogas, marginalidade e prostituição. A grande 

preocupação, segundo a mesma autora, reside no fato de que estes problemas podem ser 

agravados devido à construção da Ponte Rio Negro, pois o acesso está extremamente 

facilitado.  

A Ponte Rio Negro é uma das maiores obras do gênero construída no Estado. A obra 

foi iniciada em 2008 e custou mais de um bilhão de reais aos cofres públicos (G1 

AMAZONAS). Durante a construção da estrutura de concreto, foi feito um aditivo de preço e 

dois aditivos de prazo, elevando o valor de R$ 506 milhões para R$ 811 milhões, o que gerou 

inúmeras polêmicas. Incluindo os sistemas de proteção dos pilares, de iluminação (incluindo a 

cênica) e a sinalização náutica, a obra custou mais de um bilhão. A ponte possui 12 km de 

extensão, sendo 3,6 km de travessia sobre o rio Negro (Figura 10).  

 
Figura 10 - Vista aérea da Ponte Rio Negro  

 
 

   Fonte: Chico Batata/Agecom/Site G1 
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Desenvolvimento econômico, social e turístico para os municípios do Iranduba, 

Manacapuru e Novo Airão é o que esperam os defensores da construção da ponte. Por outro 

lado, as mudanças socioespaciais são visíveis: venda e loteamento de terrenos, abertura de 

inúmeros estabelecimentos comerciais, imobiliárias comprando e vendendo terrenos, 

conjuntos habitacionais sendo construídos etc. O fluxo de veículos, principalmente nos finais 

de semana, também foi bastante ampliado. Estas são algumas das consequências resultantes 

do “desenvolvimento” daquela área e, talvez, inevitáveis. 

O município de Iranduba localiza-se a uma altitude de 30 metros acima do nível do 

mar, encontrando-se em domínio de Latitude Sul de 3°9' e Longitude Oeste de 59° 15'3''. O 

clima é equatorial quente e úmido, correspondendo a classificação Am, de Koppen, 

caracterizado pela alternância de duas estações prevalecentes: o inverno, período mais 

chuvoso e o verão, período com maior estiagem.  

A média de precipitação pluviométrica da região é da ordem de 2.200 mm, sendo que  

os períodos de maior e menor intensidade de chuva estão relacionados aos meses de 

novembro até abril e de maio a outubro, respectivamente. Já a umidade relativa do ar é 

sempre alta, cujos índices variam entre 84% e 90%. (CONCEIÇÃO, 2009). 

A vegetação da região de Iranduba apresenta desde áreas de terra firme, pequenas 

concentrações de mata densa e alta, formada por espécies do tipo seringueira, sumaúma e pau-

mulato, além das típicas matas de igapó e várzea. Com relação ao relevo, o mesmo é 

constituído por terra firme (baixo planalto amazônico), restingas e planícies de inundações 

(várzeas), as quais possuem cotas inferiores a 10 metros, estando sujeitas a alagações 

periódicas durante as enchentes dos rios. Quanto às médias térmicas mensais, variam de 24 a 

28ºC, de acordo com a mesma fonte de pesquisa. 

A localização do município permite a existência de dois ecossistemas diversos. Na 

orla do rio Negro, figuram praias, cachoeiras e florestas; ao longo do rio Solimões 

predominam áreas de várzea com atividades agrícolas e pesqueiras. A leste do município está 

o encontro das águas dos rios Negro e Solimões e, ao sul, o arquipélago de Anavilhanas.  

O município de Iranduba situa-se em uma planície de dissecação, prevalecendo as 

rochas sedimentares da Formação Alter do Chão, cuja sedimentação deu-se em ambiente 

continental, fluvial e lacustrino. A planície é constituída por intercalações de arenitos, siltitos 

e conglomerados. Os arenitos são de granulometria fina a média, mal classificados e de cor 

avermelhada; os argilitos, maciços ou laminares, mal consolidados, apresentam bolsas de 

areias distribuídas irregularmente; e os conglomerados são de seixos de quartzo e arenito 

silicificado. Os depósitos argilosos e o de latossolo amarelo que recobrem a Formação Alter 
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do Chão são utilizados como matéria-prima na indústria de cerâmica vermelha e agricultura 

na região de Iranduba e Manacapuru. 

Iranduba possui 2.214,251 Km2, com uma população residente de 40.781 habitantes 

(IBGE, 2010). A Diretoria de Pesquisas e a Coordenação de População e Indicadores Sociais 

do IBGE, estimam que em 2014 a população alcançaria 45.250 habitantes. Na Tabela 1, 

apresenta-se a população total do município por gênero, nos anos de 1991, 2000 e 2010.  

 

Tabela 1 – População total, por gênero, rural/urbana do município de Iranduba  

O que é razão de
dependência?
Percentual da população 
de menos de 15 anos e 
da população de 65 anos 
e mais (população 
dependente) em relação 
à população de 15 
a 64 anos (população 
potencialmente ativa).

O que é taxa de
envelhecimento?
Razão entre a população 
de 65 anos ou mais 
de idade em relação 
à população total.

População

Entre 2000 e 2010, a população de Iranduba cresceu a uma taxa média anual de 2,12%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo
período. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 30,07% para 71,06%. Em 2010 viviam, no município, 40.781
pessoas.

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 6,27%. Na UF, esta taxa foi de 3,28%, enquanto no
Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 33,48% para 30,07%.

População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Iranduba - AM
População População (1991) % do Total (1991) População (2000) % do Total (2000) População (2010) % do Total (2010)

População total 19.123 100,00 33.060 100,00 40.781 100,00

Homens 10.223 53,46 17.132 51,82 20.996 51,48

Mulheres 8.900 46,54 15.928 48,18 19.785 48,52

Urbana 6.403 33,48 9.940 30,07 28.979 71,06

Rural 12.720 66,52 23.120 69,93 11.802 28,94

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Estrutura Etária

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 76,53% para 70,25% e a taxa de envelhecimento, de 3,62% para
4,83%. Em 1991, esses dois indicadores eram, respectivamente, 99,08% e 3,10%. Já na UF, a razão de dependência passou de
65,43% em 1991, para 54,94% em 2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para
7,36%, respectivamente.

Estrutura Etária da População - Iranduba - AM

Estrutura Etária População
(1991)

% do Total
(1991)

População
(2000)

% do Total
(2000)

População
(2010)

% do Total
(2010)

Menos de 15 anos 8.924 46,67 13.135 39,73 14.858 36,43

15 a 64 anos 9.606 50,23 18.728 56,65 23.953 58,74

65 anos ou mais 593 3,10 1.197 3,62 1.970 4,83

Razão de dependência 99,08 - 76,53 - 70,25 -

Índice de
envelhecimento 3,10 - 3,62 - 4,83 -

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Demografia e Saúde

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP. 

 

Nota-se que a população de homens e mulheres vem aumentando a cada censo. 

Homens são 51,48% (20.996) da população, enquanto a de mulheres corresponde a 48,52% 

(19.785) da população. Entre os anos de 1991 e 2000, a taxa de crescimento da população do 

município, anual, foi de 6,27%, quase o dobro do crescimento do Estado, que foi de 3,28%, 

enquanto que no Brasil, o crescimento alcançou 1,63%. Nesta mesma década, a taxa de 

urbanização passou de 33,48 para 30, 07%.  

A população do município de Iranduba, entre os anos de 2000 e 2010, cresceu a uma 

taxa média anual 2,12%. Se esses dados forem comparados ao Brasil, é possível notar que no 

mesmo período o crescimento foi de 1,17%. No Quadro 2, pode-se fazer um comparativo do 

crescimento populacional entre o Iranduba, o Estado do Amazonas e o Brasil.  

 

Quadro 2 – Crescimento da População de Iranduba de 1991 até 2010  

Ano Iranduba Amazonas Brasil 

1991 18.876 2.103.243 146.825.475 

1996 26.444 2.376.965 156.032.944 

2000 32.303 2.812.557 169.799.170 

2007 32.869 3.221.939 183.987.291 

2010 40.781 3.483.985 190.755.799 

 
Fonte: IBGE: Censo Demográfico 1991, Contagem Populacional 1996, Censo Demográfico 2000, Contagem Populacional 
2007 e Censo Demográfico 2010. 
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De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura – SEINFRA (2012), o 

município do Iranduba possui cerca de 1,9% da população residente na RMM e 1,2% da 

população total do Estado do Amazonas. Os dados do IBGE (2010) retratam que de 1991 a 

2010 a população do município teve um crescimento de mais de 21.000 mil habitantes, o que 

pode demonstrar que, de fato, a proximidade com a cidade de Manaus possibilitou que 

inúmeras pessoas escolhessem o município para morar. Além disso, que essa população 

crescente demanda muito mais de bens e serviços urbanos (alimentação, moradia, saúde e 

educação, entre outros). 

 Outro dado que chama a atenção é que há pouco mais de uma década, a maioria da 

população, cerca de 69,93% vivia na área rural e hoje, houve uma inversão de concentração 

da população. (Gráfico 1).  

 

  Gráfico 1 – População de Iranduba (AM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

Conforme a SEINFRA (2012) e o IBGE (2010), atualmente 28,9% da população estão 

na área rural (11.802 pessoas) e 71,1% concentram-se na área urbana, são 28.979 pessoas, o 

que motivou a criação e ampliação de bairros e ocupações irregulares no município, gerando 

conflitos socioambientais com a ocupação de áreas de preservação permanente com a retirada 

da cobertura vegetal.  

Uma das questões que envolve esse inversão, segundo Souza (2011, p.78), pode estar 

relacionada a migração domiciliar no próprio município, ou seja, “[...] essa migração campo-

cidade, na verdade, pode ter sido tão somente um novo zoneamento dos domicílios rural e 

urbano, uma vez que os arredores da cidade experimentaram o surgimento de alguns novos 

22828,
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bairros nos últimos anos [...]”. Essa nova configuração pode ter contribuído, decisivamente, 

para o aumento do contingente de população urbana. 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, o 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é uma medida resumida do progresso a longo 

prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O 

entendimento do PNUD sobre desenvolvimento humano é que ele é um processo de 

ampliação das escolhas dos indivíduos buscando visualizar oportunidades e capacidades, 

diferentemente do crescimento econômico, cuja preocupação incide apenas com recursos e 

renda advinda deles. 

A pesquisa que apresenta os dados do IDH do município de Iranduba foi elaborada a 

partir do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, divulgado pelo PNUD, Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e Fundação João Pinheiro - FJP, com dados 

extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer uma alternativa a outro indicador muito 

utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão 

econômica do desenvolvimento. A combinação das dimensões citadas (renda, educação e 

saúde) gera um indicador síntese. Quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, maior 

será o nível de desenvolvimento humano do país ou região. Essas dimensões podem variar 

entre ruim, representado por 0 (zero) e bom, representado pelo número 1 (um), atribuído a 

localidades com melhores condições de vida. 

O PNUD classifica Desenvolvimento Humano Médio índices entre 0,600 e 0,699, que 

é o caso do Iranduba (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do município de Iranduba  

IDHM  
IDHM 2010 0,613 
IDHM 2000 0,437 
IDHM 1991 0,323 

                    Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
 

Os dados do PNUD mostram que no período de 1991 a 2010 o IDH do município 

passou de 0,323 para um índice de 0,613, uma taxa de crescimento de 89,78%, em uma taxa 

de redução do hiato de desenvolvimento humano de 57,16%.  

No Quadro 4, apresenta-se a posição do município no ranking dos municípios 

brasileiros e no Gráfico 2 a evolução do IDH do município. 
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Quadro 4 – Posição de Iranduba no Ranking do IDHM 

Ranking IDHM 
2010 

IDMH 
2010 

IDHM - 
RENDA 

IDHM - 
LONGEVIDADE 

IDHM - 
EDUCAÇÃO 

3847 º 0,613 0,607 0,799 0,476 
Fonte: Atlas Brasil 2013 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

 

 

 

  Gráfico 2 – Evolução do IDH do Iranduba  

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Ranking

Iranduba ocupa a 3847ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São
Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço).
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Fonte: PNUD, Ipea, FJP. 

 

 

Importa destacar que dentre os 5.565 municípios brasileiros que tiveram seus IDHs 

calculados, Iranduba ocupa a posição 3.847. Nesse ranking, o maior IDH é 0,862 (São 

Caetano do Sul-SP) e o menor é 0,418 (PA). 

Quando o ranking é feito entre os 62 municípios do Amazonas, Iranduba fica em 70 

lugar, ainda que a educação tenha índice abaixo de 0,5 e renda esteja em 0,6. Saúde 

(longevidade) é o maior índice (0,799), a dimensão que contribuiu para o aumento no IDH. A 

longevidade é medida pela expectativa de vida ao nascer. Esse indicador mostra o número 

médio de anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento, mantidos os mesmos padrões 

de mortalidade observados no ano de referência. 

Referente à coleta dos resíduos sólidos, a sede do município, ou seja, a população 

urbana é atendida pelo serviço, mas segundo dados da SEINFRA (2012), com base do censo 

do IBGE (2010), grande parte das residências ainda queima, enterra ou joga em locais 

inapropriados seus resíduos. Com relação à energia elétrica (PNUD, Ipea e FJP), a maioria 
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das casas tem o serviço instalado (94,68%), mas cerca de 478 domicílios (IBGE, 2010), não 

tem energia elétrica disponível em suas residências.  

Da mesma forma ocorre com o abastecimento de água. Ainda que a rede pública 

alcance grande parte da população, cerca de 70,95% (PNUD, Ipea e FJP), o abastecimento 

não alcança a todos. Assim, a população recorre a poços artesianos, cisternas, à coleta de água 

da chuva armazenada em cisternas ou de outra forma, e até mesmo de água retirada 

diretamente dos rios, lagos e igarapés, sem qualquer tratamento. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB foi criado em 2007 pelo 

Instituo Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP e combina o fluxo escolar às 

médias de desempenho nas avaliações da Prova Brasil, aplicado a crianças da 4a e 8a séries, 

podendo variar de 0 a 10. De acordo com os indicadores municipais do relatório de 

acompanhamento dos objetivos do milênio, Iranduba está na posição 4.327 entre os 5.565 

municípios do Brasil quando avaliados os alunos da 4a série, e na posição 4.103 ao se avaliar 

os alunos da 8a série. Portanto, tem uma posição pior do que aquela ocupada no ranking do 

IDH brasileiro. 

Para esclarecer melhor, é importante observar que o IDEB nacional, em 2009, foi de 

3,4 para os anos iniciais do ensino fundamental em escolas públicas e de 3,2 para os anos 

finais; em 2011 foi de 3,7 para os anos iniciais do ensino fundamental e de 3,5 para os anos 

finais (Figura 11).  

Em 2013, os resultados apontam que nas séries iniciais o IDEB passou para 3,9 e para 

a 8a séries e 90 anos o IDEB observado caiu para 3,2. 

 
Figura 11 - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - 2009/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Fonte: Ministério da Educação – IDEB / Site: www.portalodm.com.br 
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Houve um pequeno aumento nos índices, tanto em 2009 quanto em 2011 nas séries 

iniciais em 2013, no entanto, para os críticos do índice, além dos resultados serem 

extremamente quantitativos, não diagnosticam as causas dos pontos fracos em alunos, 

professores e instituições de ensino. Outra questão que gera discussões é que os próprios 

professores da turma avaliada aplicam e avaliam a prova usada no IDEB. Assim, o 

instrumento tornou-se apenas um ranking de escola, cujo resultado ficou descontextualizado 

de cada realidade. 

 De acordo com dados do PNUMA, Ipea e FJP, a proporção de crianças de 5 e 6 anos 

na escola é de 85,46%  e de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é 

de 73% em 2010. Jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 31, 89%, 

enquanto que jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 17, 5%, no mesmo 

ano. Observou-se em todas as faixas etárias um aumento nas proporções entre 1991 e 2010. 

No ano de 2010, observou-se que 69,87% da população de 6 a 17 anos estavam cursando o 

ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Esse percentual vem 

aumentando, pois em 2000 eram 58,78%. Na faixa etária entre 18 a 24 anos, 5,09% estavam 

cursando o ensino superior em 2010, em 2000 eram 0,98% e em 1991 a proporção era de 0%. 

O município do Iranduba possui 13 estabelecimentos de saúde, todos públicos, sendo 

1 sob administração estadual e 12 sob dependência administrativa municipal, totalizando 29 

leitos (IBGE, ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA 2009, IBGE 2010). De acordo com 

dados do Caderno de Informações de Saúde DATASUS (2009), o sistema envolve vários 

profissionais que atendem ao Sistema Único de Saúde - SUS: 54 médicos (entre anestesistas, 

cirurgiões, clínicos, obstetras, médicos de família, pediatras, psiquiatras, radiologistas), 23 

cirurgiões dentistas, 32 enfermeiros, 2 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo, 2 nutricionistas, 8 

farmacêuticos, 9 assistentes sociais, 5 psicólogos, 50 auxiliares de enfermagem e 2 técnicos 

de enfermagem. 

Ribeiro e Schor (2011) indicam que o Programa de Saúde Familiar - PSF do 

município atende cerca de 92% da população, nos casos mais simples de enfermidades. Nos 

casos mais complexos, o paciente é encaminhado a Manaus para ser atendido pela rede de 

saúde do município. Diante das dificuldades encontradas nas comunidades mais distantes da 

sede do município, sem médicos e sem enfermeiros, pelo difícil acesso etc, os agentes de 

saúde fazem o atendimento primário.  

As principais atividades econômicas do município de Iranduba são agropecuária, 

indústria e serviços. De acordo com dados da SEPLAN (2010), a agropecuária tem uma 

participação de 24,56% na economia. No setor primário, de acordo com dados municipais de 
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2009, destaca-se a produção de diversas frutas, tubérculos e fibras vegetais, tais como: 

banana, coco, limão, laranja, mamão, urucum, abacaxi, melancia, tomate, mandioca e malva.  

Um dos destaques do município é a atividade de cerâmica, representada pelas olarias. 

As diversas olarias estão localizadas na estrada Manoel Urbano, que dá acesso à sede de 

Iranduba. Na visão de Guimarães (2012), as olarias de variados portes ocupam direta e 

indiretamente quase 2 mil pessoas, mas também são responsáveis por um grande impacto 

ambiental na área por retirarem madeira, muitas vezes de forma ilegal, visando abastecer os 

fornos à lenha. 

As pesquisas do PNUMA, Ipea e FJP indicam que a renda per capita média do 

Iranduba aumentou 70,82% nos últimos vinte anos. Em 1991, a renda era R$ 204,44, em 2000 

passou para R$ 226,53 e para R$ 349,23 em 2010 (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Renda, Pobreza e Desigualdade no Iranduba  

O que é Índice de Gini?
É um instrumento usado para medir
o grau de concentração de renda.
Ele aponta a diferença entre os 
rendimentos dos mais pobres e dos 
mais ricos. Numericamente, varia 
de 0 a 1, sendo que 0 representa 
a situação de total igualdade, ou seja,
todos têm a mesma renda, e o valor 
1 significa completa desigualdade
de renda, ou seja, se uma só pessoa 
detém toda a renda do lugar.

Renda

A renda per capita média de Iranduba cresceu 70,82% nas últimas duas décadas, passando de R$ 204,44, em 1991, para R$ 226,53,
em 2000, e para R$ 349,23, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 2,86%. A taxa média
anual de crescimento foi de 1,15%, entre 1991 e 2000, e 4,42%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com
renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 52,00%, em 1991, para 56,80%, em 2000, e
para 34,86%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que
passou de 0,47, em 1991, para 0,59, em 2000, e para 0,56, em 2010.

Renda, Pobreza e Desigualdade - Iranduba - AM
1991 2000 2010

Renda per capita (em R$) 204,44 226,53 349,23

% de extremamente pobres 19,39 26,56 16,69

% de pobres 52,00 56,80 34,86

Índice de Gini 0,47 0,59 0,56

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

1º  Quinto

2º  Quinto

3º  Quinto

4º  Quinto

5º  Quinto

8.8%

13.1%

21.6%

52.3%

6.8%

10.5%

17.6%

62.8%

7%

11.8%

20%
59.3%

 
Fonte: PNUD, Ipea, FJP. 

 

A taxa média anual de crescimento no período indicado foi de 2,86%. Com relação à 

proporção de pessoas pobres – com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, a preços 

de agosto de 2010 -, houve uma redução. Em 1991 eram 52% e em 2010 esse percentual era 

de 34,86%. O percentual dos considerados extremamente pobres também reduziu para 16, 

69% em 2010. 

A desigualdade de renda pode ser representada por meio do Índice de Gini (Tabela 2), 

que em 1991 era de 0,47, em 2000 o índice era 0,59 e em 2010 reduziu para 0,56. O Índice de 

Gini varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, isto é, todos teriam a 

mesma renda. O valor 1 significa completa desigualdade de renda. Iranduba possui uma 

evolução desigual de renda. 

A indústria contribui com 13,79% e o setor de serviços, que envolve o turismo, com 

61,64%. O turismo no município de Iranduba está sob a coordenação da Secretaria Municipal 

de Turismo – SEMTUR, órgão da Prefeitura Municipal. As atividades da secretaria são a 

prospecção, elaboração, coordenação e implantação de projetos turísticos. Após a Ponte Rio 

Negro, há um Centro de Atendimento ao Turista – CAT.   
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A atividade tem uma participação fundamental na economia do município. São 

pousadas, hotéis e diversos atrativos turísticos que despertaram o interesse de visitantes e 

fazem com que o Estado e o município tenham muito interesse econômico em desenvolver a 

potencialidade da região.  

 O turismo desponta tanto no Iranduba quanto nos demais municípios da RMM como 

um instrumento de desenvolvimento econômico. O PDSIRMM (2010-2020) entende que é 

por meio do planejamento regional que se pode ordenar melhor o território visando o uso 

turístico, nesse sentido, foi criado o Plano Temático Intersetorial Metropolitano de Turismo. 

De acordo com este Plano, “[...] o planejamento regional do turismo na RMM pode contribuir 

para minimizar as disparidades demográficas e socioeconômicas entre Manaus e outros 

municípios da região metropolitana, desconcentrando infraestruturas e serviços [...]” (p. 238). 

 Iranduba se destaca nesse cenário devido aos seus diversos atrativos e equipamentos 

turísticos, dentre eles podem ser citados: 

 

• cachoeira do Castanho 

 

Para se chegar até a cachoeira, é necessário deslocar-se até o Km 24 da AM-070 e 

percorrer mais 8 Km em um ramal. O balneário da cachoeira do Castanho (Figura 12) conta 

com um dos principais atrativos de Iranduba, atraindo muitos visitantes de comunidades 

vizinhas, da sede do município, dos municípios próximos como Manacapuru e Novo Airão e 

também de Manaus. A queda d’água da cachoeira pode chegar até 6 metros de altura no 

período da vazante do rio. Durante a cheia o local fica submerso.  

A comunidade São Sebastião Agrícola da Cachoeira do Castanho, instalada nos 

arredores da cachoeira, sobrevive da agricultura mas também de pequenos estabelecimentos 

que fornecem alimentos e bebidas aos visitantes do balneário. No entanto, a infraestrutura 

para receber o visitante é bastante precária - faltam banheiros adequados, barracas melhor 

estruturadas, segurança - o que prejudica o desenvolvimento de qualquer atividade de 

turismo; 

 

• praias  

 

Entre julho e novembro, vazante dos rios, as praias começam a surgir nas margens do 

rio Negro, na região do Iranduba. A Praia de Paricatuba (Figura 13) é uma das mais famosas, 

bem como a de Açutuba e do Japonês. Pode-se chegar até elas tanto por via fluvial quanto 
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pela AM-070, ao adentrar nos ramais e percorrer entre 10 e 11 Km. Há ainda as Praias do 

Boto e do Jacaré, próximas da comunidade São Thomé, mas com acesso somente por via 

fluvial.  

Tanto os moradores do Iranduba quanto os de Manaus são os que mais usufruem das 

praias, e o maior movimento ocorre nos finais de semana, também no período da vazante, 

quando são montadas barracas improvisadas que servem refeição na praia (Figura 14) e 

cobra-se estacionamento para quem chega de carro. Sem contar na construção de moradias e 

bares na orla sem autorização legal, bem como a quantidade de resíduos na praia após a 

visitação. 

 

   Figura 12 – Cachoeira do Castanho                       Figura 13 – Praia de Paricatuba 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2011.              Fonte: Pesquisa de campo, 2012. 

 

A Secretaria de Turismo e Meio Ambiente do município confirmou que a demanda de 

visitantes aumentou consideravelmente após a inauguração da Ponte Rio Negro, pela 

proximidade com a cidade de Manaus. Este fato é preocupante, tendo em vista que ocorre um 

maior fluxo de visitantes nos finais de semana. Com o aumento da demanda, o Corpo de 

Bombeiro já registrou duas mortes por afogamentos em 2012 e uma em 2013 (PORTAL A 

CRÍTICA.COM, 2013).  

 

• produção de artesanato  

 

Iranduba concentra dois polos importantes de produção de artesanato do Estado do 

Amazonas, localizados nas comunidades dos Lagos Janauari e Acajatuba. No primeiro, as 

peças produzidas (entalhes em madeira, pulseiras, brincos e outros) são expostas pelos 

próprios artesãos nos flutuantes, onde também há restaurante e banheiros para atender a 

demanda. De acordo com a Comissão de Turismo e Empreendedorismo - CTUR da 
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Assembleia Legislativa do Estado (2012), oitenta artesãos da comunidade produzem, 

aproximadamente, 5 mil peças por semana, mas há problemas para vender e escoar a 

produção, o que tem dificultado o fortalecimento do grupo, além dos conflitos entre os 

próprios artesãos.  

O artesanato produzido no Lago do Acajatuba é oriundo da comunidade Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, locus da pesquisa. O grupo de artesãos denominado Japiim, 

nome de um pássaro que faz seu ninho em uma árvore em frente a comunidade, confecciona 

bijuterias, brincos, pulseiras, colares e várias outras peças. O artesanato produzido pela 

Associação de Artesanato Sustentável Grupo Japiim (Figura 15), é um forte atrativo para os 

visitantes e, por meio dele, o turismo se consolida na região.  

 

Figura 14 – Barracas na Praia de Paricatuba    Figura 15 – Loja e sede da Associação 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2012.     Fonte: Trabalho de campo, 2013. 

 

• hotéis de selva 

 

O Estado do Amazonas foi o pioneiro no Brasil a oferecer esse tipo de hospedagem. 

No início dos anos de 1980, havia somente três hotéis em funcionamento, sendo um em 

Autazes, um em Silves e o outro no Iranduba. No final desse mesmo ano, surgiram mais dois 

hotéis no Iranduba. No entanto, o crescimento foi inexpressivo se comparado ao crescimento 

da hotelaria urbana por conta da Zona Franca de Manaus. Pouco mais de uma década depois, 

em 1991, houve a abertura do mercado brasileiro às importações. Como os demais Estados do 

país puderam comercializar produtos estrangeiros, Manaus perdeu a vantagem de concessão 

de incentivos fiscais, o que repercutiu nas atividades de produção industrial e, então, seguiu-

se uma crise na Zona Franca de Manaus.  

Ao contrário do que aconteceu com o turismo de compras na cidade de Manaus, que 

havia entrado em declínio junto com a Zona Franca, a hotelaria de selva se fortaleceu e de seis 

estabelecimentos em 1991, o Estado do Amazonas passou a abrigar 16 hotéis de selva em 
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1996 (MARQUES, 2000). Atualmente, as informações sobre a hotelaria de selva são 

desencontradas. Especificamente na RMM, a Amazonastur tem o registro de 17 

empreedimentos; o Cadastro de Prestadores de Serviços – Cadastur aponta um total de 15 

estabelecimentos e a Associação de Hotelaria de Selva da Amazônia Brasileira – ABHSA 

afirma existirem 27 empreendimentos.   

Em virtude do potencial turístico do Iranduba, com a existência de paisagens tão 

diversificadas, a região concentra seis (06) hotéis de selva, de acordo com a ABHSA. Esses 

empreendimentos podem ser flutuantes, fixos nas margens de rios, lagos, em terra firme ou 

em áreas de várzea – acompanhando a cheia e vazante dos rios.  

Os serviços são bastante diversificados, desde hotéis que oferecem acomodações 

luxuosas até aqueles com ambientes mais rústicos. As atividades também são diversificadas: 

passeios em canoas, em lanchas rápidas, caminhadas na floresta, visita às comunidades 

ribeirinhas, focagem de jacarés, banhos de rio, sobrevivência na selva e outras, sempre com o 

acompanhamento de guias de turismo.  

Uma questão interessante é que dependendo da época em que a região for visitada, o 

turista irá se deparar com dois cenários bastante diferenciados: na cheia, ele verá a floresta 

inundada e poderá fazer passeios de canoa pelos igapós, já na seca ele poderá caminhar pelas 

trilhas dentro da floresta e ter contato com uma outra paisagem. Os indicadores de turismo 

fornecidos pelo órgão estadual de turismo (AMAZONASTUR, 2003-2014), informam que o 

volume de turistas hospedados em alojamentos de floresta no Amazonas, assim denominados 

pela Amazonastur, entre os anos de 2003 e 2014 foi de 470.992.775, tendo um crescimento 

médio nesse período de 16%.  

Somente em 2014, 72.148 turistas ficaram hospedados nesses alojamentos. Os 

empreendimentos receberam, no mesmo período, 146.171 turistas residentes no Brasil. O 

principal polo emissor brasileiro é o Estado de São Paulo (32,29%). Visitantes estrangeiros 

totalizaram 244.807 e outros 73.808 não informaram a procedência ao se hospedarem nos 

alojamentos de floresta. Os Estados Unidos são o principal polo emissor (32%) de turistas 

para os empreendimentos citados. A Taxa de Ocupação média das Unidades Habitacionais – 

TOUH dos alojamentos no Amazonas entre 2003 e 2014 foi de 15,01% e a Taxa de Ocupação 

de Leitos – TOL foi de 16%. 

Parte dessa demanda visita as comunidades ribeirinhas da área do estudo, mas não há 

indicadores sobre o montante dessas visitas. Os hotéis geram emprego e renda para uma 

parcela dos moradores das comunidades do entorno e alguns deles já atuam no segmento 

desde o início dos anos de 1980, como o Ariaú Amazon Towers. 
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• sítios arqueológicos 

 

No que diz respeito aos sítios arqueológicos na região amazônica, na opinião de 

Guimarães (2012, p.129), “[...] mesmo sem que haja um planejamento específico para tal, o 

patrimônio arqueológico tem sido inserido em roteiros turísticos locais”. Ela cita como 

exemplo a visitação de fácil atratividade nas grutas de Presidente Figueiredo (AM), para 

observar as pinturas rupestres, sem que haja qualquer planejamento e estrutura.  

Do ponto de vista arqueológico, Iranduba apresenta aproximadamente 100 sítios 

arqueológicos, sendo que muitos desses já foram escavados e pesquisados. De acordo com a 

mesma estudiosa, os sítios estão localizados nas margens do rio Solimões, nas praias do rio 

Negro e próximos aos lagos. Tanto na praia de Açutuba, como na Vila do Paricatuba (locus 

dessa pesquisa) há sítios arqueológicos (Figura 16). No entanto, não há até o momento um 

investimento significativo para aproveitamento do potencial dos sítios arqueológicos para o 

turismo na região.   

 

Figura 16 – Planta topográfica do sítio arqueológico Paricatuba e intervenções realizadas em 

2005.  

94 
 

    Figura 29 –  Planta topográfica do sitio Paricatuba, e intervenções realizadas no  sítio em 2005. 
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        Fonte: Lima, 2008. 

 

O sítio arqueológico no Paricatuba, com 49,4ha, estende-se ao longo de um terraço 

extenso. A comunidade está assentada sobre o sítio que vem sofrendo inúmeras intervenções 
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antrópicas. A área central do sítio é bem significativa para a comunidade e abrange a escola, a 

igreja e o campo de futebol. Lima (2008) afirma que as perturbações e os impactos sofridos 

alteram sobremaneira a disposição dos vestígios arqueológicos do sítio, na comunidade.  

No entanto, ainda que os impactos negativos gerados pelas construções, terraplenagem 

ou aterros nessa área sejam significativos, a mesma autora garante que seus níveis de 

ocupação mais antigos apresentaram um estado bom de conservação. Dentre as peças 

encontradas há um vaso piriforme (Figura 17 a, b e c), parcialmente  intacto e coberto por 

uma tampa, identificado como Fase Manacapuru.  

 

Figura 17 – Unidade de escavação no Paricatuba (a) e vaso piriforme (b e c) 
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presença de estruturas semelhantes, embora mais discretas, às encontradas nos 

sítios com montículos.  

Ocorre, no entanto, que o sítio arqueológico encontra-se numa vila com 

avançado processo de urbanização, de tal feita que tais estruturas se encontram 

bem afetadas pela construção de ruas, estradas, edificações, etc. Como os perfis 

estratigráficos demonstram (fig 30), a área central do sítio, que é também uma 

importante área da comunidade hoje, onde se encontram a escola, a igreja e o 

campo de futebol, teve parte de seu componente arqueológico perdido pela 

terraplenagem do local.   

 Apesar dos já mencionados impactos que sofreu o sítio arqueológico (seja 

por construções, terraplenagem ou aterros), seus níveis de ocupação mais 

antigos – focos deste estudo – apresentaram bom estado de conservação, 

fornecendo, inclusive, um grande recipiente parcialmente intacto, associado à 

fase Manacapuru. Trata-se de um vaso piriforme com gargalo carenado, coberto 

por uma tampa (fig 28). Tanto a forma do vaso como seu contexto associado 

reforçam um padrão identificado em outros sítios, de concomitância, ao menos ao 

longo de alguns séculos, entre materiais das fases Manacapuru e Paredão. O 

estrato arqueológico ainda não foi datado, mas as amostras de carvão coletadas 

serão, no futuro, envidadas para datação radiocarbônica a fim de esclarecer esta 

questão.   

 

 
 

Figura 28 – Unidades de escavação com contextos Manacapuru preservados (a colher de pedreiro 
indica o norte magnético). (Fotos: Helena Lima). 

 

 

 
  Fonte: Lima, 2008. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PIATAM, 2008. 

 

• ruínas do Paricatuba 

 

Localizadas na comunidade do Paricatuba, as ruínas (Figura 18) de mesmo nome têm 

um história marcada por contradições. Silva (2008), Schweickardt (2009), Cabral (2010) e 

Guimarães (2012) contribuem com este estudo contando a história do Paricatuba por meio de 

estudos sobre percepções socioespaciais e de turismo, saúde e saneamento no Amazonas, 

políticas de combate à lepra em Manaus e turismo e patrimônio arqueológico, 

respectivamente, a qual será contada no capítulo 4 onde será apresentado o locus do estudo.  

a 

a b 

c 
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Figura 18 – Ruínas do prédio Belisário Penna na Vila de Paricatuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 

 

• as áreas protegidas 

 

A criação de áreas protegidas, especialmente pelo poder público, tem como uma das 

finalidades proteger os recursos ambientais relevantes. O turismo pode ser desenvolvido em 

muitos municípios pela possibilidade de proteção das paisagens relacionadas com a presença 

de um tipo de área protegida: as Unidades de Conservação. 

As Reservas de Desenvolvimento Sustentável – RDSs e as Áreas de Proteção 

Ambiental – APAs localizadas no município de Iranduba, “[...] prestam serviços ainda não 

mensurados, porém, fundamentais para o bem-estar da sociedade [...]” e muitos outros que 

contribuem decisivamente para o crescimento de cadeias econômicas relacionadas a eles. 

(MEDEIROS et al, 2011, p. 36).  

De acordo com Amazonas (2007), as RDSs são áreas naturais que abrigam populações 

tradicionais. A existência dessas áreas baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração do 

recursos naturais ao longo de gerações que se adaptaram às condições ecológicas impostas 

pelo meio. Preservar a natureza assegurando meios para a reprodução e melhoria dos modos e 

da qualidade de vida dos moradores, de modo que eles possam explorar os recursos naturais e 

utilizar técnicas de manejo, é um dos objetivos de criação dessas áreas. 

As comunidades Nossa Senhora do Perpétuo e São Thomé (locus da pesquisa) estão 

localizadas nos limites da RSD Rio Negro (Figura 19), a 200 Km de Manaus, entre os 

município de Iranduba e Novo Airão. Ela foi criada em 2008 e possui uma área de 103.086 

hectares, o acesso é fluvial. As principais atividades dos moradores das comunidades da 

Reserva são a agricultura, o manejo florestal e a pesca. Porém, o turismo vem despontando 
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como uma das atividades apoiadas pela Fundação Amazonas Sustentável – FAS e outras 

instituições. Cursos visando a capacitação de comunitários, incentivo ao artesanato e a 

implementação de pousadas e restaurantes são algumas das atividades de empreendedorismo 

que vêm ocorrendo nas comunidades da Reserva (Figura 20).  

 

Figura 19 – RDS Rio Negro 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SDS/CEUC, 2014. 

 
Figura 20 – Empreendimentos e cadeias produtivas da RDS Rio Negro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Fundação Amazonas Sustentável - FAS, 2015. 

 

De acordo com a FAS, há 134 empreendimentos e cadeias produtivas na RDS, sendo 

que o maior número (24%) corresponde a pequenos comércios. Os empreendimentos em 

horticultura são 13%, o artesanato também corresponde a 13%. Empreendimentos em pesca 
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somam 8%, enquanto em turismo são 8 investidores (6%). A madeira soma 5%, a 

meliponicultura e a avicultura somam 3%. Um total de 28% corresponde aos serviços como 

de restaurantes, carpintaria, padaria e outros. 

Com relação à Área de Proteção Ambiental – APA, trata-se de uma área protegida, em 

geral há ocupação humana e é dotada de elementos bióticos, abióticos, estéticos e culturais de 

relevante importância, capazes de preservar a qualidade de vida e o bem estar das populações 

que vivem nos limites dessas áreas. Os objetivos das APAs incluem proteger a 

biodiversidade, disciplinar a ocupação humana e garantir que as populações locais usem os 

recursos de forma sustentável.  

A outra comunidade foco da pesquisa é Vila de Paricatuba, nos limites das APAs 

Encontro das Águas e da Margem Direita do Rio Negro – Setor Paduari Solimões. A APA 

Encontro das Águas (Figura 21), foi criada pela Prefeitura de Iranduba por meio da Lei 

Municipal nº041/2000, cujo objetivo é conservar e preservar a diversidade biológica, 

implementar ações que visem o desenvolvimento sustentável da área e a manutenção da 

qualidade do meio ambiente.  

 

Figura 21 – Mapa de Localização da Área de Proteção Ambiental – APA Encontro das Águas  

 
Figura 1 – Mapa de localização da Área de Proteção Ambiental (APA) Encontro das Águas – 
Iranduba (AM). 

3. Procedimentos metodológicos 

O procedimento metodológico adotado incluiu quatro fases: 1- Aquisição, seleção e pré-
processamento dos dados; 2- Processamento dos Dados; 3- Trabalhos de campo; 4- Análise e 
interpretação dos resultados. O Fluxograma metodológico (Figura 2) ilustra a metodologia 

3165

 
Fonte: Soares et al, 2007. 
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A área mede aproximadamente 107.000 hectares e geograficamente está entre os rios 

Negro e Solimões. O acesso à APA é feito por meio de balsas ou barcos pelo rio Negro. Um 

estudo de Soares et al (2007), aponta que a APA apresenta uma grande pressão nas suas áreas 

naturais, devido à proximidade com Manaus e pela tradicional atividade cerâmica que ocorre 

na área. 

A APA da Margem Direita do Rio Negro, Setor Paduari-Solimões (Figura 22), é uma 

Unidade de Conservação estadual de uso sustentável instituída pelo Decreto n° 16.498 de 

02.04.1995, posteriormente alterado pela Lei nº 3.355 de 26.12.2008. A APA possui 566.365 

hectares abrangendo os municípios de Novo Airão, Iranduba e Manacapuru, todos na região 

metropolitana de Manaus. 

 

Figura 22 - Mapa de Localização da Área de Proteção Ambiental – APA da Margem Direita 

Setor Paduari-Solimões 

 
Fonte: SDS/CEUC, 2014. 

 

O principal acesso até a área é por via fluvial, mas o acesso rodoviário pela AM-352 

(liga Manacapuru a Novo Airão) também é possível. Nos limites da APA, há pelo menos 

trinta comunidades cuja fonte de renda vem da produção de farinha, de vassouras, de canoas, 

barcos, artesanato, pesca comercial, extrativismo vegetal, do comércio, pecuária e agricultura.  

O artesanato tem uma presença marcante na área, com aproximadamente 18 

comunidades que produzem esculturas, colares, pulseiras e outros artefatos, sobretudo  nas 

comunidades Santo Antônio e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (foco da pesquisa). O 
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turismo nessa área está presente em 14 comunidades, que apresentam visitação turística 

esporádica, mas Paricatuba e a região do Lago do Acajatuba, possivelmente em virtude da 

existência dos hotéis de selva do entorno, recebem muito mais visitantes e com maior 

frequência (FISCHER e CARDOSO, 2004). 

 

3.2 LOCUS DA PESQUISA: Lago do Acajatuba e Vila de Paricatuba (Iranduba – AM) 

 

 Uma estratégia do Estado do Amazonas para a Região Metropolitana de Manaus - 

RMM, o que inclui o município de Iranduba, é implementar “roteiros turísticos integrados” 

(PDSRMM, 2010-2010). As comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Paricatuba 

foram eleitas pelo órgão estadual de turismo como prioritárias para o desenvolvimento de 

ações de turismo. Um pouco mais tarde, incentivada por um programa de televisão, a 

comunidade São Thomé também tornou-se foco do turismo na margem direita do rio Negro.  

 Por entender que as três comunidades são espaços de exploração do turismo nos 

últimos anos, e pelo fato de haver incentivos governamentais, iniciativas particulares e 

agentes externos tentando desenvolver um turismo de base comunitária na região, é que a 

escolha pelo locus foi feita.  

 

• A comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Acajatuba 

 

 Na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Acajatuba, são 66 grupos 

doméstico-familiares totalizando 239 moradores. Foram realizadas 10 visitas de campo nesta 

comunidade, tanto na cheia quanto na seca, sendo realizados 05 pernoites. Realizou-se, na 

comunidade, um grupo focal (Figura 23) e uma oficina para elaboração de um mapa cognitivo 

(Figura 24). Participaram do grupo focal 08 indivíduos, moradores da Vila.  

 

Figura 23 – Participantes do grupo focal   Figura 24 – Participantes da oficina  

             
Fonte: Pesquisa de campo, 2014.      Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 Na elaboração do mapa cognitivo, 09 indivíduos participaram, sendo que alguns deles 

também participaram do grupo focal. Moradores de diferentes faixas etárias foram reunidos 

para a elaboração dos mapas: crianças, jovens e adultos. As profissões dos participantes tanto 

do grupo focal quanto da oficina eram variadas: estudantes, donas de casa, comerciantes, 

artesãos, proprietários de restaurante.  

 A seleção dos sujeitos da pesquisa foi realizada conforme a indicação dos próprios 

participantes, um indicava o outro, utilizando-se um método não probabilístico, semelhante ao 

snowboll (APOLINÁRIO, 2006). O objetivo nesta parte da pesquisa era fazer com que as 

indicações dos primeiros participantes no estudo resultassem em outros membros da 

população com interesse em participar da pesquisa.  

 O interesse na pesquisa foi percebido de imediato. Apenas um dos participantes do 

grupo focal mostrou-se interessado, mas um tanto desconfiado ou com receio de se 

comprometer. Após uma exposição mais detalhada do estudo, o entrevistado concordou e 

participou ativamente das atividades. 

 Outras formas de participação nas atividades da comunidade (in loco) foram: na 

reunião da associação de moradores; na reunião organizada pelo Fórum de Turismo de Base 

Comunitária; em duas reuniões organizadas pela FAS na comunidade; nas atividades da 

escola; observando a chegada de visitantes estrangeiros e brasileiros. Houve ainda o encontro 

com moradores da comunidade em uma reunião com empreendedores do rio Negro, 

organizada pela FAS na comunidade Tumbira.  

 Com o intuito de entender melhor o contexto sócio-histórico da comunidade, foram 

realizadas 06 entrevistas (Quadro 5), 01 delas, gravada, foi realizada com a moradora que 

fundou a comunidade e durou cerca de 1h 15 min. As outras 05 conversas foram registradas 

nas anotações de campo. Os entrevistados foram um prestador de serviços que tem uma 

pequena lancha rápida e faz o transporte de visitantes quando solicitado; a professora e 

gestora da escola; uma artesã e comerciante; a agente de saúde comunitária e a funcionária 

pública do município que não tem relação direta com o turismo.  

  

• A comunidade Vila São Tomé 

 

Na Vila de São Thomé foram realizadas 09 visitas de campo, tanto em período de 

cheia dos rios quanto de seca, sendo 04 pernoites. Na Vila, moram 13 grupos doméstico-

familiares, cerca de 26 pessoas, os demais moradores vivem nos flutuantes e nos arredores da 
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Vila e não há circulação de visitantes nessas áreas. A maior concentração e circulação de 

visitantes é na Vila. 

 Realizaram-se na comunidade dois grupos focais e uma oficina para elaboração de um 

mapa cognitivo. Participaram do primeiro grupo focal 05 indivíduos, moradores da Vila. No 

segundo grupo focal, apenas 03 indivíduos. Ainda que se tenha visitado as casas dos 

moradores artesãos e donos de comércios, convidando-os para participarem da atividade, 

poucos tiveram interesse e compareceram à sede social. Participaram do grupo focal somente 

adultos que se interessaram pelo convite e suas profissões eram variadas: professora, donos de 

pousadas e restaurantes. Na oficina, para elaboração do mapa cognitivo, 06 crianças 

participaram.  

Outras formas de participação nas atividades da comunidade (in loco) foram: em duas 

reuniões organizadas pela FAS na comunidade e nas comunidades vizinhas (Figura 25); nas 

reuniões do Fórum de Turismo de Base Comunitária (Figura 26); nas atividades da escola; 

observação da chegada de visitantes estrangeiros e brasileiros.  

 
Figura 25 – Reunião na comunidade vizinha    Figura 26 – Reunião do Fórum de TBC 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014.     Fonte: Silvana Santos, 2015.  

   

 Com o intuito de conhecer melhor o contexto sócio-histórico da comunidade, sua 

formação, a chegada do programa de televisão, foram realizadas 06 entrevistas (Quadro 5). 

Uma (01) das entrevistas, com uma das fundadoras da comunidade, durou cerca de 56 min; 03 

conversas com proprietários de restaurantes e pousadas, duraram 50 mim cada. As outras 02 

conversas foram registradas nas anotações de campo, elas foram realizadas com a professora e 

gestora da escola e com o presidente da comunidade. 
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• A Vila de Paricatuba 

 

Paricatuba é um distrito do município de Iranduba. Na Vila de Paricatuba foram 

realizadas 12 visitas de campo. Pelo fato da comunidade localizar-se relativamente próxima 

da cidade de Manaus, havia a possibilidade de ir e retornar de Paricatuba no mesmo dia. Ao 

longo da pesquisa, houve períodos que os buracos e a lama permitiam um tráfego reduzido até 

a Vila, deixando-a praticamente isolada. Mais recentemente, 7 dos 10 Km foram asfaltados, e 

o ir e vir ficou extremamente facilitado.  

Na Vila, onde há maior circulação de visitantes, vivem aproximadamente 675 

habitantes e 171 grupos doméstico-familiares. Os demais moradores vivem nos ramais e 

comunidades do distrito. No entanto, o foco da pesquisa foi a Vila, lugar em que estão as 

ruínas do antigo leprosário. 

 Realizou-se na comunidade um grupo focal (Figura 27), e participaram 08 indivíduos 

moradores da Vila. Todos demonstraram interesse em participar da pesquisa, comparecendo à 

sede social no horário determinado para dar início às atividades. Somente adultos 

participaram do grupo focal e declararam ser: comerciantes, funcionários do município (vigia, 

auxiliar de saúde), donos de restaurantes, aposentados, prestadores de serviços (pedreiro, 

cozinheira de barcos de turismo).  

 A estratégia para selecionar os moradores foi semelhante a que se usou na comunidade 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A seleção dos sujeitos da pesquisa foi realizada 

conforme a indicação dos próprios participantes, um indicava o outro, utilizando-se um 

método não probabilístico, semelhante ao snowboll (APOLINÁRIO, 2006). O objetivo nesta 

parte da pesquisa era fazer com que as indicações dos primeiros participantes no estudo 

resultassem em outros membros da população com interesse em participar da pesquisa. 

Houve ainda uma oficina de planejamento para o turismo de base comunitária, 

moderada pela pesquisadora (Figuras 28 e 29). A oficina teve a participação de 23 moradores 

e objetivou oferecer subsídios às atividades de turismo na comunidade. Nessa oficina, a 

participação do presidente da comunidade foi fundamental, divulgando-a na rádio 

comunitária. Outras formas de participação nas atividades da comunidade (in loco) foram: em 

duas reuniões organizadas pela Amazonastur na comunidade (Figura 30); nas atividades da 

escola; observando a chegada de visitantes, visitando a pousada em construção, visitando a 

praia na vazante do rio, participando de uma atividade (Lugares que o dia não me deixa ver) 

organizada por um professor da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, cuja proposta 

é iluminar fachadas de prédios históricos.  
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Figura 27 – Realização do grupo focal             Figura 28 – Moderação da oficina 

       
      Fonte: Pesquisa de campo, 2014.   Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

 Figura 29 – Realização da oficina  Figura 30 – Reunião na comunidade 

                
Fonte: Pesquisa de campo, 2013.   Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 Com o intuito de conhecer melhor a história da formação da comunidade e das ruínas 

do leprosário, foram realizadas 02 entrevistas (Quadro 5) com duração de 50 mim cada, com 

moradores que tiveram parentes internos no antigo leprosário. Outras 04 conversas foram 

registradas nas anotações de campo, realizadas com uma professora da escola, com uma 

auxiliar de saúde, com uma jovem estudante, com uma comerciante. Houve ainda 01 conversa 

com um dos moradores mais antigos do Paricatuba que foi interno do asilo-colônia e hoje é 

aposentado. 

A quantidade de entrevistas individuais realizadas com os pesquisados nas 

comunidades e apresentadas anteriormente podem ser assim resumidas no Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Número de entrevistas individuais realizadas nas comunidades 
Comunidades       Entrevistas individuais Homens Mulheres 

Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro 

06 01 05 

São Thomé 06 03 03 

Vila de Paricatuba 06 03 03 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 Diante deste contexto, entende-se que um estudo aprofundado destes locus pode 

propiciar conhecimentos que devem utilizar procedimentos técnicos e metodológicos 

rigorosos para se obter resultados significativos para a pesquisa, aproximando-os da realidade.   

 

3.3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 Em função dos objetivos e necessidades deste trabalho, a vertente teórica da 

representação social de interesse está situada no grupo representado, principalmente, por 

Moscovici e Jodelet. É nessa perspectiva que estão as proposições originais básicas de 

Moscovici, ou seja, a grande teoria. (SÁ, 1998). Com base na grande teoria na condução 

desta pesquisa, ocupou-se, específica e explicitamente, de uma modalidade de saber gerada 

por meio da comunicação na vida cotidiana, cuja finalidade prática é orientar os 

comportamentos em situações sociais concretas.  

 Nesse sentido, a perspectiva adotada para a tese tem um caráter qualitativo. Pelo fato 

da pesquisa qualitativa ser muito útil para estudar questões difíceis de quantificar, tais como 

motivações, sentimentos, valores, crenças e atitudes, ela foi conjugada à Teoria das 

Representações Sociais, visando atender aos objetivos propostos.     

 As representações sociais dos moradores nas três comunidades, já citadas, foram 

utilizadas com vistas a compreender melhor o ambiente em que estão inseridos. As análises 

não estão encerradas sobre o turismo e o lazer, mas para que o entendimento acerca do locus 

fosse melhor explorado, as representações foram fragmentadas em três categorias: 

 

• Representações sociais do lugar; 

• Representações sociais do turismo e do lazer; 

• Representações sociais das instituições de apoio ao turismo nas comunidades; 

 

Essas categorias são importantes porque direcionam o estudo e complementam o 

entendimento sobre o turismo e o lazer naquela área, uma vez que há uma teia de relações 

entre elas. Muitas outras subcategorias podem surgir a partir deste estudo, portanto ele não é 

estático e nem está aprisionado em determinados enquadramentos. A forma como foi dividido 

foi necessária, sob o ponto de vista da pesquisadora, para um melhor entendimento do 

trabalho.  

 A visão deste estudo partilha da concepção de Minayo (1994), pois ao se utilizar a 

pesquisa qualitativa houve uma menor preocupação com a generalização. No entanto, 
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entende-se que a abrangência e o aprofundamento foram necessários para se compreender os 

grupos e suas representações sociais. A pesquisa qualitativa foi eleita para este estudo e 

introduziu um rigor que não envolveu precisão numérica aos fenômenos investigados. 

Utilizam-se ao longo do trabalho dimensões pessoais do senso comum, como ideias, imagens, 

concepções de turismo, lazer, do lugar e das instituições de apoio ao turismo. 

 Souza e Zioni (2003) argumentam que a pesquisa qualitativa, entendida como um 

método, somente pode alcançar os objetivos propostos quando está conjugada a uma teoria. 

Neste caso, a TRS possibilita compreender melhor a dinâmica das interações sociais nas três 

comunidades selecionadas para o estudo. 

A realidade é dinâmica e não se sustenta em uma lógica linear, uma vez que tanto o 

passado quanto o futuro estão presentes nas experiências dos indivíduos. Assim, todos os 

processos não estão separados de sua realidade social, histórica, política, cultural e outras, os 

dados que estavam à espera de análises, seja a fala dos sujeitos, desenhos, palavras, sons, 

todos foram interpretados nas comunidades estudadas. As representações sociais foram 

investigadas na vida cotidiana dos diversos grupos sociais, como sugere Guareschi (2000), 

assim, prestou-se atenção ao que as pessoas faziam, como se comportavam, quais seus hábitos 

e costumes e o que diziam.  

Devido à profunda complexidade das representações sociais e, como todo fenômeno é 

sempre inacabado, há muitas lacunas a serem exploradas neste tipo de investigação, 

especialmente em pequenas comunidades. Dessa forma, utilizou-se a abordagem 

multimétodo, triangulação metodológica ou mixed methods por aplicar ferramentas 

diferenciadas e apresentar e discutir os resultados oriundos de cada tipo de coleta de 

informações integrando-os (GÜNTHER et al, 2011).  

Pelo fato do foco central deste estudo ser a interface entre pessoa (P) e ambiente (A) e 

haver a necessidade de um tratamento inter, multi e/ou transdiciplinar dos temas trabalhados 

(GÜNTHER e PNHEIRO, 2008) - tais como turismo, lazer, lugar, representações sociais - a 

pesquisa implica em uma perspectiva multimétodo. Houve a análise das falas dos sujeitos por 

meio do grupo focal, realização de oficinas de planejamento do turismo, de mapas cognitivos, 

a observação sistemática do cotidiano dos pesquisados. Também procedeu-se o levantamento 

de informações complementares das suas dinâmicas sociais para subsidiar a compreensão dos 

significados estabelecidos por meio da identificação das representações sociais.  

Ao realizar as devidas aproximações metodológicas, este estudo integrou métodos e 

técnicas diferenciadas tais como a observação (não participante, sistemática e assistemática) a 

entrevista (individual), a realização de oficina coletiva e participativa, os mapas cognitivos e o 
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grupo focal (entrevista em grupo), os quais serão apresentados a seguir, validando construtos 

mediante uma perspectiva multimétodos. 

  

• Observação e entrevistas: 

 

A observação constituiu elemento fundamental para esta pesquisa em face de sua 

flexibilidade. Neste trabalho, a observação foi não participante, pois a pesquisadora atuou nas 

comunidades como uma espectadora atenta, procurando ver e registrar o máximo de 

ocorrências que eram de interesse do trabalho, sem tomar parte nos conhecimentos objeto de 

estudo como se fosse membro do grupo observado.  

Todas as observações foram registradas no diário de campo, assumindo uma forma 

mais aberta e conferindo à pesquisadora ampla liberdade ao fazer as anotações. Quanto às 

observações assistemáticas, foram registrados e recolhidos os fatos da realidade sem um 

controle rigoroso. Por outro lado, a observação sistemática possibilitou o registro de 

elementos significativos nas comunidades. 

Registradas num diário de campo, constam observações sobre conversas informais, 

festas, cerimônias, comportamentos, gestos, expressões relacionados ao tema da pesquisa, 

respostas e outros. Os comportamentos, as falas, hábitos, costumes, usos dos espaços, 

celebrações e instituições fazem parte do quadro que compõem as representações sociais dos 

pesquisados das três comunidades e serão apresentados no próximo capítulo. 

Com vistas a complementar a vertente teórica das representações sociais sobre turismo 

e lazer, mapeou-se as ações do Estado, via políticas públicas, de incremento à sustentabilidade 

ambiental, social e econômica nas comunidades estudadas. Nesse sentido, aplicou-se uma 

entrevista semi-estruturada com 03 representantes da Amazonastur e 02 representantes da 

FAS, com o intuito de conhecer os planos, programas e projetos de turismo para a região. 

Ainda que o Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPÊ tenha muitos trabalhos na região do 

MBRN, não há atuação desta instituição nas comunidades foco do estudo. 

 Os representantes foram indicados pelo responsável em cada uma das instituições. Ao 

entrevistá-los, buscou-se obter informações detalhadas das atividades de turismo e lazer na 

região foco do estudo, de modo que a conversação guiada e gravada, uma média de 45 

minutos com cada um, pudesse ser utilizada como subsídio para esta pesquisa. Todas as 

entrevistas com Amazonastur e FAS foram agendadas e realizadas de acordo com a 

disponibilidade e local previamente estabelecido pelos entrevistados. 
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•   Mapas cognitivos: 

 

Ao interagir com o meio ambiente, os indivíduos são levados a acercar-se de situações 

reais do viver cotidiano e desenvolvem os mapas cognitivos ou mentais. Tais mapas são 

bastante significativos para as representações espaciais na medida em que são representações 

do vivido (ALBA, 2004). Pode-se afirmar que os mapas cognitivos “[...] são desenhos 

concebidos a partir das observações sensíveis, da experiência humana no lugar e não se 

baseiam em informações precisas e rigorosamente estabelecidas [...].” (LIMA e KOZEL, 

2009, p. 211). O mapa cognitivo representa a visão que cada indivíduo elabora do lugar, como 

este é compreendido e vivido. Higuchi et al (2011) garantem que cada mapa elaborado é 

diferente do outro, ou seja, não há mapas cognitivos idênticos. 

   Pelo fato dos mapas, nos domínios da cognição, serem considerados um método 

confiável para coletar dados (COLUCCIA et al, 2007), que consideram as construções 

socioculturais dos indivíduos, os mapas cognitivos neste estudo serviram para caracterizar a 

espacialidade das comunidades e o uso do espaço pelas atividades de turismo e lazer. A 

aproximação com o conhecimento coletivo dos moradores possibilitou à pesquisadora 

compreender como o espaço nas duas comunidades é representado, quais elementos são mais 

significativos para os moradores, como os moradores o utilizam para as práticas de turismo e 

lazer.  

 A técnica dos mapas cognitivos foi aplicada nas comunidade Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro e São Thomé e envolveu moradores de diferentes faixas etárias em oficinas. 

Tanto os indivíduos que não têm envolvimento direto com turismo e lazer participaram da 

técnica, quanto aqueles que de alguma forma estão envolvidos com as atividades. O objetivo 

foi caracterizar as comunidades quanto ao uso do espaço pelas atividades de turismo e lazer 

por seus moradores, dando liberdade aos participantes para criarem seus desenhos. 

A técnica reuniu moradores de diferentes faixas etárias nas oficinas, conforme 

apresentado. Foram entregues folhas de papel A4, lápis de cor, pincéis coloridos, giz de cera, 

lápis para desenho, borracha e régua. Na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela 

foi realizada no mesmo espaço de realização do grupo focal e em São Thomé, foi realizada 

em frente à escola, reunindo apenas crianças. 

A oficina para a elaboração dos mapas cognitivos foi coordenada pela pesquisadora, 

que após ter convidado previamente os participantes, iniciou com as devidas apresentações e 

explicações. Na sequência, solicitou-se que os participantes desenhassem um mapa sobre o 

tema “o turismo na minha comunidade”. Os participantes receberam o material selecionado 
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para a oficina bem como as instruções necessárias e começaram seus desenhos. Ao final, 

pediu-se que comentassem os seus mapas.  

 

• Grupos focais:  

 

A técnica dos grupos focais é considerada qualitativa e ocupa uma posição 

intermediária entre observação participante e entrevistas em profundidade. A noção desta 

técnica está apoiada no desenvolvimento das entrevistas em grupo (GONDIM, 2003). Com o 

objetivo de identificar e analisar as representações sociais dos moradores de Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, Paricatuba e São Thomé sobre turismo e lazer, se optou por utilizar esta 

técnica. 

Ao empregar a técnica do grupo focal, a pesquisadora objetivou focalizar melhor o 

objeto da pesquisa; obter dados sobre atitudes, crenças e valores do grupo pesquisado, 

pertencente as três comunidades; e apreender o vocabulário ou o universo cotidiano dos 

sujeitos. Os resultados encontrados possibilitam que se desenvolva novos estudos nas mesmas 

comunidades.  

Para que a referida técnica atenda aos objetivos propostos, Trad (2009) esclarece que o 

planejamento da atividade deve atentar a um conjunto de elementos, quais sejam: recursos 

necessários; definição do número de participantes e de grupos a serem realizados; perfil dos 

participantes; processo de seleção e tempo de duração. 

A técnica possibilitou a simulação de conversas espontâneas pelas quais as 

representações sociais são vinculadas cotidianamente, uma vez que o grupo de sujeitos 

pesquisados reuniu-se para discutir as questões que envolvem o turismo e o lazer e demais 

questões relacionadas a esses conceitos. O assunto discutido funcionou como o objeto de 

representação do estudo. As questões relevantes do grupo focal para estudar as representações 

sociais foram opiniões e valores que circulam entre os participantes do grupo de discussão. 

No Quadro 6, apresenta-se o número de participantes em cada comunidade. 

 

Quadro 6 - Número total de participantes do grupo focal em cada comunidade 

Comunidades Participantes do grupo focal Homens Mulheres 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro 

08 02 06 

São Thomé 08 07 01 
Vila de Paricatuba 08 04 03 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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 Para a técnica dos grupos focais, o	  perfil dos grupos ficou assim estabelecido:  

• Na comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – participaram jovens a 

partir dos 17 anos até adultos (55 anos); 

• Na comunidade São Thomé - participaram adultos a partir dos 25 anos até 65 

anos; 

• Na Vila de Paricatuba – participaram adultos a partir dos 27 anos até 60 anos. 

 

Trad (2009) indica que 10 participantes (no máximo) por grupo é um bom número, 

com essa quantidade é possível realizar atividades entre 90 (mínimo) e 110 minutos (máximo) 

com um bom emprego da técnica, sendo que o número de grupos deve atender ao critério de 

saturação. Em cada uma das comunidades, a duração do grupo focal foi em média 90 minutos, 

e no máximo participaram 08 pesquisados, o que atende aos critérios de Trad. 

A data da realização do grupo focal foi agendada previamente em cada comunidade, e 

o convite foi feito após as indicações dos moradores. Providenciou-se um espaço adequado 

em cada uma delas. Na sede social ou centro comunitário, aconteceram as entrevistas em 

grupo dos moradores de São Thomé e Paricatuba; na sede da loja de artesanato, onde 

comumente acontecem reuniões importantes, realizou-se o grupo focal da comunidade Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro. 

As cadeiras foram arrumadas de forma circular nos três espaços, e ao final foi 

oferecido um lanche aos participantes. Os equipamentos e recursos adicionais, como 

gravadores, câmeras e filmadoras foram todos usados pela pesquisadora com autorização de 

cada um dos participantes.  

No horário combinado, os participante começaram a chegar. Inicialmente, foram 

esclarecidos os objetivos do estudo e do grupo focal, bem como motivo das gravações e das 

discussões. Também foi salientado ao longo do trabalho a importância da participação de 

todos no debate.  

Após a assinaturas dos Termos necessários para autorização, as atividades iniciaram 

com a realização de um dinâmica de grupo: cada participante desenhou seu pé, falou um 

pouco de si e de sua caminhada ao longo da vida, tanto na comunidade quanto em outras 

localidades. A dinâmica possibilitou que os indivíduos  revelassem um pouco de suas vidas e 

sobre sua própria natureza, ao mesmo tempo em que se apresentavam brevemente. Na parte 

seguinte, após todos os esclarecimentos, o moderador iniciou levando ao grupo as primeiras 

questões. 
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A pesquisadora foi a moderadora que conduziu a realização de cada grupo focal, 

buscando manter o foco sobre os interesses do estudo e possibilitar que os participantes se 

expressassem espontaneamente. No final do debate, solicitou-se que os participantes 

comentassem a dinâmica dos trabalhos e mencionassem possíveis assuntos não abordados ou 

que julgasse, necessários, agradecendo a presença de todos. 

 

• Oficina de Planejamento para o Turismo de Base Comunitária 
 

Realizada na Escola Municipal Cícero Monteiro, no dia 07 de dezembro de 2013, a 

Oficina objetivou atender uma demanda dos moradores, preocupados com a administração da 

pousada comunitária e da Cooperativa que estava iniciando os trabalhos e não sabia como 

lidar com o turismo. Foi uma ação que envolveu a Amazonastur, a ONG Nymuendaju e a 

pesquisadora como moderadora, incentivadora e mentora da atividade.  

A oficina tinha quatro objetivos a serem alcançados:   

• incentivar a organização e o planejamento do turismo no Paricatuba; 

• promover o intercâmbio de conhecimentos entre os participantes da oficina; 

• contribuir para a articulação e a cooperação entre os grupos e instituições no 

Paricatuba; 

• oferecer subsídios às ações e ou atividades de turismo na comunidade. 
 

Após uma dinâmica de grupo integradora, foram explicitados os objetivos da oficina e 

como ela aconteceria. Inicialmente, os 23 participantes, com faixas etárias bem diversificadas,  

apresentaram-se brevemente, informando qual o papel de cada um na comunidade. Tudo que 

transcorreu ao longo da oficina foi escrito em tarjetas coloridas e coladas em papel 40 Kg, 

para que fosse visualizado pelos participantes.  

Em seguida, as perguntas foram informadas aos 04 grupos formados. A partir das 

discussões dos grupos, as representações sociais emergiam e os participantes, em consenso, 

colocavam no papel suas concepções. Por se compreender que os indivíduos usam as palavras 

com o objetivo de atribuírem significado às suas interações, considera-se que a oficina 

expressa a natureza do universo consensual da comunidade, portanto, foi considerada como 

uma técnica importante no estudo. Na medida em que iam sendo respondidas, os 

representantes dirigiam-se até ao centro da sala para explicar cada informação. As perguntas 

que conduziram as discussões foram: 

• Quem somos e o que fazemos? 

• Como é o turismo na sua comunidade? 



 

 

123 

➢ Como você vê? 

➢ Como acontece? 

➢ Como deveria ser? 

• Quais são os atrativos da comunidade? 

 
Em seguida, ainda divididos em grupos, os participantes deveriam responder:  

• Como acontece? Como deveria ser? - a alimentação, o transporte, artesanato e o 

tratamento do resíduos sólidos na Vila. 

A atividade encerrou depois de 2 horas de duração, sendo bastante elogiada e com 

alguns encaminhamentos. Os resultados da oficina foram entregues in loco ao presidente da 

comunidade, por meio de um relatório, com a presença de poucos comunitários.  

É importante esclarecer ainda, que o desenho metodológico da pesquisa baseou-se 

também em fontes secundárias, além da pesquisa de campo. A primeira consistiu em utilizar 

as fontes de referência consagradas, consultando periódicos e publicações científicas diversas, 

bem como documentos e relatórios visando dimensionar as questões em estudo. 

  É importante ressaltar que após a coleta dos dados, a pesquisa passou pela fase de 

análise e interpretação dos resultados. Esse trabalho dividiu-se em três fases: 

 

1. organização do material mediante a transcrição das entrevistas, conversas etc; 

2. a escuta e a leitura do material gravado e transcrito, respectivamente, visando 

classificar os dados; e 

3. análise final, articulando os dados e os referenciais teóricos da pesquisa. 

O pesquisador atentou para as características do discurso quando da análise e 

interpretação dos dados, pois versões contraditórias, detalhes sutis como hesitações, retórica, 

lapsos, organização dos discursos foram registrados e avaliados. Destaca-se, em suma, que a 

interpretação dos resultados passou pela contextualização como fio condutor do processo, 

implicando em uma reflexão contínua do pesquisador, bem como numa interação dinâmica 

entre este e o objeto de estudo (GÜNTHER, 2006).  

Por fim, destaca-se que a pesquisa seguiu os seguintes passos: autorização para a 

realização, identificação e apresentação do pesquisador (foram repassados os objetivos da 

pesquisa, os motivos da seleção do local, a importância da contribuição de cada indivíduo 

para a pesquisa e para a compreensão do assunto em estudo). Ressaltou-se o caráter científico 

da pesquisa e sem fins lucrativos, deixando claro que não havia relação política envolvida e 

nem promessas de futuros benefícios. O presidente da comunidade assinou o Termo de 



 

 

124 

Anuência autorizando a pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, dando 

ciência quanto ao trabalho. Os demais pesquisados também passaram pelo mesmo processo 
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CAPÍTULO 4 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS COMUNITÁRIOS DO LAGO DO ACAJATUBA 

E DA VILA DE PARICATUBA  

 

 As comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Thomé estão localizadas 

nos limites da Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS do Rio Negro, entre os 

municípios de Iranduba, Novo Airão e Manacapuru, com uma área de aproximadamente 

102.978,83 hectares. A Reserva tem como objetivo básico preservar a natureza assegurando 

as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade 

de vida das populações tradicionais que vivem na área, bem como viabilizar o manejo dos 

recursos da RDS.  

 A RDS foi criada sob a Lei 3.355 de 26 de dezembro de 2008, a partir do 

desmembramento da APA da Margem Direita do rio Negro, Setor Paduari-Solimões. Há 16 

comunidades na área da Reserva cujas atividades principais são a agricultura, o manejo 

florestal madeireiro e o turismo. 

 Os moradores recebem, por meio do Programa Bolsa Floresta - PBF30, incentivo 

financeiro para que não desmatem a floresta. A proposta de lei foi formulada pela Lei 

Estadual de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do 

Amazonas (3.135/07) de junho de 2007, que criou o PBF por meio do Governo do Estado do 

Amazonas, com apoio do Governo Federal. A visão estratégica do Programa é construir 

capacidades junto às comunidades locais.   

 Entre os anos de 2003 e 2007, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do Estado do Amazonas (SDS)31 formulou e coordenou a implementação de uma 

série de instrumentos de políticas públicas voltadas para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. O foco era a conservação ambiental, combate à pobreza e mudanças climáticas. 

Dentre eles estava o Zona Franca Verde. 

 O Zona Franca Verde foi definido como um programa de geração de emprego e renda 

a partir do uso sustentável dos recursos naturais de florestas, rios e lagos, tendo como um sub-

programa PBF. A Fundação Amazonas Sustentável - FAS é uma instituição não 

                                                             
30 O PBF atua por meio de quarto componentes: renda, social, familiar e associação. O engajamento das famílias 
possibilita que assegurem ganhos diretos, benfício social para a comunidade, apoio ao associativismo, atividades 
de produção e geração de renda. Para que as famílias possam aderiri ao Programa, devem participar de oficinas, 
capacitar-se em mudanças climáticas e serviços ambientais e manter as crianças na escolar.  
31 Com as mudanças, em março de 2015, na estrutura do Governo do Amazonas, a SDS passou a denominar-se 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). 



 

 

126 

governamental, fundada em 20 de dezembro de 2007, cujo objetivo de criação é gerenciar o 

PBF. Ela surgiu da parceria entre o Governo do Amazonas e o Banco Bradesco, cada um 

aportando um capital de R$ 20 milhões. 

 Diversos segmentos sociais participaram das discussões em 2007 e estabeleceram os 

critérios de distribuição dos recursos do Bolsa Floresta, dentre eles destacam-se: 

representantes do Greenpeace, Grupo de Trabalhos Amazônicos (GTA), Conservation Brasil, 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), presidentes das associações de 

moradores, representantes dos povos indígenas. Em 2008, os pagamentos dos benefícios às 

famílias cadastradas no programa iniciaram.     

  De acordo com o Balanço Geral de Beneficiários (FAS, 2013), são 19 comunidades 

e/ou localidades beneficiadas na RDS. Sendo que o Bolsa Floresta renda, social, associação e 

familiar beneficiam 490 famílias. Dois dos programas, exclusivamente o Bolsa Floresta renda 

e o social, beneficiam juntos 74 famílias desse total.  

 Se forem contabilizadas todas as atividades do Programa, ou seja, o que vai além dos 

quatro subprogramas, o total de famílias beneficiadas pelo PBF é de 562 na RDS Rio Negro. 

O total de indivíduos beneficiados em toda a RDS com o PBF, de acordo com dados de 2013, 

alcançou um total de 1.904.  

 Além do programa incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas de baixo 

impacto ambiental, o turismo está incluído, também faz o pagamento por serviços ambientais 

às comunidades tradicionais dentro de Unidades de Conservação Estaduais. O objetivo é 

reduzir o desmatamento nesses espaços, isto é, promover a conservação ambiental, gerando 

emprego e renda. De acordo com a FAS, a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

possui 56 famílias cadastradas no PBF, sendo que 20 delas estão envolvidas com o turismo. 

Na São Thomé há 19 famílias castradas no PBF e 06 envolvidas com o turismo.  

A Vila de Paricatuba está inserida nos limites da Área de Proteção Ambiental – APA 

Margem Direita do Rio Negro, Setor Paduari-Solimões, instituída pelo governo do Estado 

pelo decreto 16.498 datado de 02.04.1995. A APA ocupa uma área de 566.498 hectares (SDS, 

2007), incorporando regiões com características socioeconômicas e de conservação muito 

distintas, o que dificulta o manejo desta unidade.  

A APA em questão inclui o território de três municípios: Novo Airão, Iranduba e 

Manacapuru. Esta região pode ser dividida em dois cenários macrorregionais bastante 

complexos: no setor sul da APA Margem Direita do Rio Negro o acesso ao rio Negro faz-se 

através da estrada AM 352, após uma travessia de balsa, o que, certamente, facilitou que um 
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número crescente de empreendimentos hoteleiros se estabelecessem nas margens do rio 

Negro. Ademais, o franco processo de crescimento do município tem levado a uma 

descaracterização rápida das paisagens naturais; o setor norte da APA Margem Direita do Rio 

Negro é ocupado, em sua maior parte, por ambientes pouco modificados onde podem ser 

encontrados moradores cuja principal característica econômica é o agroextrativismo. 

A FAS não atua nesta comunidade, portanto os moradores não estão inseridos no PBF. 

Com a finalidade de conservar os recursos ambientais da Vila de Paricatuba, foi criada em 

2001 a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e por meio da declaração da Lei Orgânica do 

município, a localidade foi considerada como área de Preservação Histórica e Ambiental.  

 A Prefeitura de Iranduba criou, por meio da Lei Municipal nº 041/2000 a Área de 

Proteção Ambiental Encontro das Águas, com 107.000 hectares, que corresponde a 19% da 

área da APA estadual mencionada anteriormente, onde a Vila está inserida (SDS, 2007). A 

finalidade desta APA é conservar e preservar a diversidade biológica, frequentemente 

ameaçada pela exploração comercial, implementar ações que visem o desenvolvimento 

sustentado e a manutenção da qualidade do meio ambiente. 

 É nesse contexto que as representações sociais foram extraídas dos comunitários em 

sistemas abertos de turismo, isto é, em lugares onde há circulação de visitantes. O objetivo 

deste capítulo é identificar e analisar as representações de turismo e lazer desses comunitários 

anfitriões.  

 Inicialmente, serão apresentadas as representações sociais da comunidade Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, em seguida da comunidade São Thomé. Por fim, apresentam-se 

as representações dos moradores da Vila de Paricatuba. Ao final do capítulo, faz-se uma 

comparação das visões em cada um das comunidades. 

 

4.1 A COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO 

 

 A comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Figura 31), localizada em uma 

região banhada pelo rio Negro, como muitas comunidades da região amazônica, teve sua 

fundação influenciada pela igreja católica, especificamente pelo Movimento de Educação de 

Base (MEB). Santos filho (2006) garante que, no Brasil, a ação católica propiciou a origem de 

vários movimentos sociais associados à esfera sindical e comunitária, dentre eles está o MEB. 

 Segundo uma das lideranças, que já foi presidente da comunidade e hoje é Vice-

Presidente da Associação de Artesanato Sustentável Grupo Japiim, no ano de 1976, um padre 

que vivia na região do Acajatuba reuniu alguns jovens e os apresentou a um professor que 
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veio do Rio de Janeiro para tratar do Movimento de Educação de Base (MEB) e também para 

orientar sobre a formação de comunidades. As orientações consistiam em ensiná-los a formar 

e viver em uma comunidade, e informá-los sobre o que vinha acontecendo nas comunidades 

já formadas na área do rio Solimões.  

 Após a reunião e a autorizações dos pais, aos 16 anos a jovem seguiu para o distrito do 

Cacau Pirêra, no Iranduba, e após sete dias estudando a bíblia, fazendo orações e recebendo 

orientações diversas relativas à formação de comunidade, voltou para o Acajatuba com o 

intuito de formar uma a partir de três casas (a do seu pai, do tio e do avô). 

 Gradativamente, as casas foram sendo construídas, a comunidade foi se formando e 

como diz a própria entrevistada, “[...] fomos mudando a cara do Acajatuba” (Entrevistada 01). 

No dia 14 de setembro de 1976, a comunidade foi fundada oficialmente. Os primeiros 

residentes viviam da extração da madeira e da produção do carvão; alguns poucos moradores 

tinham comércio e quase todos plantavam sua roça. O deslocamento até Manaus era muito 

difícil, feito somente a remo ou em pequenos barcos.  

 Incontestavelmente, a devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da 

comunidade, fez com que os moradores, unidos pelos laços familiares, juntassem esforços 

para construir uma pequena capela, mais tarde substituída por uma igreja (Figura 32), onde 

pudessem se reunir e fazer suas orações. O nome da comunidade deve-se a um fato ocorrido 

com o tio da fundadora da comunidade: após ele e sua família enfrentarem uma forte 

tempestade ao atravessarem o rio de canoa, ele suplicou ajuda à santa de sua devoção e, ao 

sobreviverem, resolveu nomear a comunidade com o mesmo nome. Atualmente, além da 

igreja católica, há outras três igrejas na comunidade: duas Assembleias de Deus e uma 

Presbiteriana. 

 É possível chegar à comunidade por três tipos de acesso: pela Ponte Rio Negro até o 

Lago do Ubim, no quilômetro 42 da rodovia AM-070 e mais 30 minutos de voadeira32 até a 

comunidade; pode-se ir de carro até o quilômetro 69 da rodovia AM-070 e fazer o restante do 

trecho de voadeira, cerca de 20 minutos, partindo de um lugar denominado Prainha até a 

comunidade; a terceira opção é fretar um barco em Manaus e programar a viagem até a 

comunidade.  

 

 

 

                                                             
32 Trata-se de uma lancha rápida com um motor de 15 a 40 hps. Para fazer o trecho de voadeira deve-se acertar 
previamente por telefone com o proprietário de um desses barcos rápidos. 
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   Figura 31 – Moradias na comunidade  Figura 32 – Celebração na igreja católica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

 Fonte: FAS, 2014.   Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 De acordo com o que foi apresentado anteriormente, há 66 grupos doméstico-

familiares na comunidade totalizando 239 moradores. Dentre eles, a maioria são homens entre 

20 e 39 anos, as mulheres na mesma faixa etária também são a maioria. As terras ocupadas 

pelos comunitários não têm título definitivo, apenas uma concessão de uso.  

Quanto à infraestrutura da comunidade, há um posto de saúde (Unidade Básica de 

Saúde - UBS do Acajatuba - Figura 33), uma escola municipal (Figura 34), um centro 

comunitário (Figura 35), poço artesiano, luz elétrica desde 2007, um campo de futebol, dois 

comércios que vendem alimentos, bebidas, materiais de limpeza, escolar e outros, um 

comércio que vende roupas e acessórios, uma loja de artesanato, duas lanchonetes, um bar, 

um restaurante, um terminal fluvial turístico e uma pousada comunitária em construção.  

 

Figura 33 – UBS do Acajatuba                      Figura 34 – Escola municipal 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

              Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.    Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 
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 Figura 35 – Centro comunitário 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

Há duas associações, sendo uma de moradores e a outra de artesãos. A associação de 

moradores não está regularizada, faltam documentos e o pagamento de algumas taxas. Mas 

este fato impede que a associação centralize forças para representar melhor seus moradores e 

os interesses em comum. Em se tratando da associação de artesãos, segundo seus 

representantes, está regularizada e atuante, são 15 associados que contribuem mensalmente e 

a mantém. Os associados, membros de uma mesma família, coordenam a produção do 

artesanato na comunidade.  

Com relação à comunicação na comunidade, ela é feita por meio de voz comunitária33 

e duas operadoras de celular e, por conta disso, há telefones móveis e rurais em 

funcionamento, este último oferece a tecnologia e a aplicação de um celular em um modelo 

fixo. A internet também ficou mais acessível aos moradores, e com ela o acesso às redes 

sociais é comum no Acajatuba, inclusive membros da associação de artesãos e muitos 

moradores da comunidade estão nas maiores redes sociais da atualidade.   

O posto de saúde atende os moradores da comunidade e dos arredores e realiza 

exames laboratoriais simples. O médico, um clínico geral, faz atendimentos na comunidade 

duas vezes por mês. No dia a dia, a comunidade conta com uma enfermeira, um dentista, uma 

técnica em enfermagem, uma microscopista, uma agente comunitária de saúde, com a diretora 

do posto e uma “ambulancha” para atender as urgências. A construção é de alvenaria e está 

em fase de ampliação. 

Há um poço artesiano que leva água encanada a todas as casas. A energia elétrica 

chegou à comunidade em 2007, e foi levada por meio do programa Luz para Todos. Com 

relação aos resíduos, estes são coletados semanalmente pelos moradores e levados por eles 
                                                             
33 Trata-se de um service de alto-falante feito para e pela comunidade, divulgando informações do seu cotidiano, 
recados, músicas, informes diversos e outros.  
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próprios à Prainha. Um caminhão coletor do município de Iranduba faz o recolhimentos dos 

resíduos nesta localidade duas vezes por semana. No entanto, os próprios moradores relatam 

que muitos moradores queimam parte destes resíduos para não deixar acumular, o que pode 

ser observado em alguns dos quintais. 

A Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus funciona nos três turnos. Trata-se de 

uma construção de alvenaria com 05 salas de aula com ar condicionado, 01 secretaria, 01 

biblioteca, 01 refeitório, 03 banheiros e 01 depósito. A escola possui 07 professores que 

atendem estudantes dos ensinos fundamental e médio: no ensino fundamental há 65 alunos do 

10 ao 90 ano matriculados, e na educação infantil são 08 crianças; o ensino médio conta com a 

mediação tecnológica para 42 alunos matriculados do 10 ao 30 ano. Destaca-se que no corpo 

docente há 03 professores cursando o ensino superior e 04 professores com ensino superior 

completo, sendo que 03 deles estão cursando pós-graduação lato sensu. Alunos de várias 

comunidades estudam na escola da comunidade, eles chegam e saem no transporte escolar 

fluvial da Prefeitura.  

A maioria das casas é de madeira, e em algumas delas há cômodos de alvenaria. Pode-

se considerar que todas as casas da Vila estão em bom estado de conservação e possuem 

eletrodomésticos como em qualquer casa das grandes cidades: televisão, geladeira, rádio, 

antena parabólica, e mesmo, em algumas casas há ar condicionado. Os meios de transporte 

mais utilizados são a canoa, a rabeta, a voadeira. Há uma família que possui uma motocicleta, 

a qual presta serviço para a padaria entregar os pães de porta em porta. 

 Quanto às festividades, a segunda quinzena do mês de julho é dedicada a festa da 

padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nesta ocasião, os moradores oferecem comida 

aos visitantes em meio a um grande arraial. Há procissão, apresentação de danças, música e a 

participação dos moradores das comunidades vizinhas. Em junho os festejos são em 

homenagem ao Sagrado Coração de Jesus, e todas as comunidades do Acajatuba também se 

fazem presente. Em setembro comemora-se o aniversário da comunidade com uma outra 

festa. Há ainda os festejos tradicionais de Natal e Ano Novo, com preparação de material para 

ornamentar a comunidade e celebrações nas igrejas. 

É importante destacar a importância que o lazer representa na vida dos moradores 

desta comunidade, ela foi uma das primeiras da região a ter um campo de futebol. O primeiro 

nome do time foi São José, depois passou a chamar-se Corínthians. O esporte é tão valorizado 

pelo moradores que um outro time de futebol foi criado, o Camarões. A existência do campo 

(Coringão) incentivou as competições de futebol envolvendo as comunidades vizinhas e, na 

atualidade, entre duas e três vezes ao ano realiza-se um domingo de lazer, congregando 
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moradores de várias comunidades em esportes como vôlei e futebol. Há também jogos com 

uma equipe formada por visitantes: em geral quando os intercambistas visitam a comunidade 

há jogos entre moradores e visitantes. 

 Dumazedier (2008), sinaliza que o tempo de lazer é tempo de aprendizagem, 

aquisição, integração, cessação de atividades impostas pelo cotidiano, sejam elas 

profissionais, sociais e familiares. Na comunidade, os encontros com outros moradores são 

aguardados e agendados. Eles reúnem-se, confraternizam-se, conversam sobre diversos temas 

e também marcam futuros compromissos. Mas este momento de socialização também 

acontece com os visitantes, o que sugere que “[...] o lazer talvez venha a provocar uma 

mudança fundamental na própria cultura” (p.265).  

 O turismo chegou até a comunidade, especialmente à família de uma das informantes 

(Entrevistado 01), quando ela já estava casada, na época com 22 anos, no início da década de 

1980. Segundo ela, há cerca de trinta anos, havia um rapaz do Rio de Janeiro que morava em 

Manaus e sempre estava a passeio pelo Acajatuba em uma pequena lancha. Ele levava dois 

turistas e um guia para fazer o passeio.  

 A amizade com a informante o levou até a comunidade. Na percepção da moradora, o  

que atraía as pessoas à comunidade era o fato de que ela “[...] gostava de ter tudo arrumado, 

roçado, limpo”. Durante um dos passeios, foi sugerido, pelo dono da lancha, que a referida 

senhora fizesse algo para entreter e mostrar aos visitantes.  

 Tudo iniciou com um pedido para ela assar um frango para os visitantes, na sequência 

ouviram música ao som de um violão e serviu-se caipirinha, sempre com o envolvimento dos 

membros da família. Nas visitas que se seguiram, improvisaram danças e confeccionaram 

colares feitos com sementes da seringueira, escamas de peixe e outros materiais. As roupas e 

os colares passaram a ser expostos na casa da família: “[...] fomos tendo ideia [...], plantava 

planta, remédio [plantas medicinais], gostava de mostrar para os turistas, eles me 

incentivavam e a comunidade foi crescendo” (Entrevistado 01). 

 Atualmente, o foco de atração e um dos pontos fortes da comunidade é a produção de 

artesanato, que se intensificou nos anos 1980 com a instalação de hotéis de selva próximos à 

comunidade. De acordo com Mouco (2010), a Vila passou a fazer parte de um roteiro turístico 

dos hotéis, e as vendas aumentaram a partir de então. No entanto, o estudo da mesma autora, 

sobre o design aplicado ao artesanato do Acajatuba, demonstrou que muitas famílias 

desistiram de produzir as peças a partir do início dos anos 2000, quando os hotéis de selva dos 

arredores deixaram gradativamente de levar os turistas até a comunidade. As vendas 

começaram a diminuir e muitos artesãos desistiram de produzir as peças.  
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 Quanto aos hotéis de selva, alguns deles faliram, outros buscaram roteiros em áreas 

nas proximidades para visitar e um dos maiores teve problemas com um dos ex-moradores da 

comunidade o que, segundo um entrevistado, foi decisivo para afastar os visitantes do local. A 

partir de então, a família da informante anteriormente citada, que já produzia artesanato, virou 

protagonista absoluta na produção: criou um oficina e investiu na loja onde os produtos são 

produzidos e vendidos, além de vender sementes beneficiadas para os demais artesãos. A 

família se dedica ao artesanato há três décadas.  

O grupo de artesãos denominado Japiim, nome de um pássaro que faz seu ninho nas 

árvores da comunidade, confecciona bijuterias, brincos, pulseiras, colares, faz entalhes em 

madeira e várias outras peças. A Associação de Artesanato Sustentável Grupo Japiim possui 

uma loja (Figura 36), para expor e vender o artesanato, e uma oficina onde as sementes são 

beneficiadas. Os associados buscam o aprimoramento por meio de cursos e palestras 

oferecidos por órgãos de turismo do Estado e outros apoiadores, participam também de feiras 

de artesanato realizadas no Brasil e no exterior (BRASIL FEITO À MÃO, 2011).  

 
Figura 36 – Loja da Associação de Artesanato Sustentável Grupo Japiim 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

No Quadro 7, estão relacionados alguns cursos já realizados na comunidade, oriundos 

da parceria do órgão oficial de turismo do Estado, a Amazonastur, com CETAM, SENAC e 

outros: 

 

 

 

Quadro 7 – Atividades realizadas pela Amazonastur na comunidade 
COMUNIDADE ATIVIDADE DATA DA 

REALIZAÇÃO 
NÚMERO DE 

QUALIFICADOS 
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Nossa Senhora 
do Perpétuo 
Socorro 

Oficinas de Sensibilização para a 
Educação Ambiental; Reciclagem e 
Aproveitamento de Lixo; de 
Planejamento para Implantação de 
Sistema de Trilhas; Participativa para 
Análises de Impactos Ambientais e 
Curso de Monitor em Ecoturismo 

18 a 25/08/2008 e 
27/10 a 07/11/2008 

86 

Monitor de Ecoturismo 04 a 06/05/2009 33 
Gestão Hoteleira 07 a 09/05/2009 30 

Camareira 12 a 14/05/2009 30 

Garçom 19 a 21/05/2009 30 

Oficina de Planejamento Turístico para 
Elaboração do Plano de Gestão 
Municipal do Turismo 

2012 20 

Curso de Recepcionista em Meios de 
Hospedagem 

2013 40 

Camareira em Meio de Hospedagem 28/10/2013 Não informado 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014 

 

É importante destacar que, quando os cursos ocorrem nas comunidades, os moradores 

de todas as outras, nas proximidades, são convidados à participar. Isto significa que há uma 

integração dos comunitários das diferentes comunidades, e a participação fica a critério de 

cada um deles. 

 Em resumo, o grupo de origem familiar (filho, filhas, netas, nora e sobrinha) abre 

espaço para qualquer um que queira aprender e produzir artesanato na vizinhança, porém sob 

a coordenação de uma artesã. Os artesãos recebem de acordo com a produção individual e 

declaram que o grupo é mais forte após a consolidação da associação, a qual possibilita um 

maior apoio para divulgação dos produtos, para a realização dos treinamentos e novas 

parcerias. O artesanato produzido na comunidade é um forte atrativo para os visitantes e, por 

meio dele, o turismo e o lazer se consolidam cada vez mais no Acajatuba.   

 É nesse contexto que são identificadas e analisadas as representações sociais dos 

sujeitos das comunidades locus do estudo.  

 

4.1.1 As Representações Sociais dos comunitários 

 

 Com base no grupo focal e nas entrevistas individuais, notou-se que as representações 

sociais de turismo e lazer aparecem ancoradas na crença da permanência dessa atividade no 

lugar e no seu desenvolvimento. O imaginário social está baseado na realidade do grupo, o 

qual recebe visitantes há três décadas.  
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 Para facilitar a compreensão do estudo, as representações sociais da comunidade 

foram divididas em três focos: representações sociais do lugar, do turismo e do lazer e das 

instituições ligadas ao turismo. 

 

• Representações Sociais do Lugar 

 

 Espaço e lugar são muitas vezes empregados como sinônimos, chegam a ser 

confundidos. Na perspectiva de Tuan (1983), espaço é superfície, uma extensão que permite 

deslocamentos, um requisito social. A relação entre um indivíduo e seu espaço permite 

transformá-lo em um lugar. Tuan contrapõe o espaço ao lugar, considerando este último 

dotado de valor, significação, apego. É com base nessas abordagens que essas duas palavras 

são empregadas neste estudo. 

 A importância de evidenciar as representações sociais sobre o espaço onde a 

comunidade foi criada, recai sobre o processo de mudança pelo qual esse mesmo espaço 

passou, como ele era visto e as comparações com o presente. As mudanças referem-se 

principalmente à alimentação, às relações entre os membros da comunidade, à introdução de 

bens de consumo e aos jovens da comunidade. As entrevistas e o grupo focal possibilitaram 

compreender também quais as representações sociais que os moradores têm do lugar que 

vivem, ou seja, a comunidade.  

 De acordo com uma das entrevistadas, “essa foi a primeira comunidade a existir, tinha 

gente mas não era comunidade [...]” (01). Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como já citado 

anteriormente, foi fundada em 1976 em razão da abrangência e do atendimento prestado pelo 

MEB às populações rurais, sob influência da igreja católica, vinculado à CNBB.  

 Antes da intervenção da igreja, os agrupamentos não eram denominados comunidades. 

A entrevistada (01) conta que, a partir da chegada da igreja católica, houve uma mudança no 

espaço com a criação da comunidade: “[...] começamos a fazer celebração, nós não tínhamos 

escola, centro [comunitário], fiz reunião e naquela noite tivemos quarenta sócios, o Acajatuba 

inteiro”.  

 Na percepção da entrevistada, a vida mudou bastante desde então. Segundo as 

representações sociais expressas, eles viviam em meio ao “mato” e todos os moradores 

tiveram “muito trabalho” para constituir a comunidade:    

 
desmatamos, plantamos roça, madeira com fartura, fizemos um centro social, 
trabalhamos para fazer uma igreja, a gente começou a trabalhar. Eu fiquei sendo 
monitora, tudo era pelo MEB, a gente recebia uma gratificação, foi assim, foi assim. 
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Quando casei continuei trabalhando, fui elegendo presidente, foi muita luta para 
limpar, para organizar, para botar as coisas no lugar. (Entrevistado 01)  

  

 É interessante notar que nas representações reveladas estão presentes o centro 

comunitário e a igreja como elementos fundamentais na formação dela. O assistencialismo, 

refletido na fala do sujeito como “gratificação”, corrobora com o pensamento de Pereira 

(2001), para o qual esse benefício tinha uma conotação negativa, embora com ele se 

pudessem oferecer melhores condições de vida para os grupos apoiados. 

 As mudanças na modernidade, em particular o processo de globalização, provocam 

diversos impactos sobre a identidade cultural (HALL, 1997). Mesmo sobre as pequenas 

comunidades é possível perceber tais mudanças, como pode ser observado nessa fala:  

 
Antes era um amor para a gente trabalhar [...] era gente que a gente conhecia, gente  
da terra, gente de cultura, não tinha certos costumes, gente que se respeitava, ainda 
há mas precisa trabalhar muito. As famílias já não são mais as mesmas, povo 
trabalhador como era não dependia de nada comprado quase, tinha roça, criava 
galinha, criava pato, criava porco, farinha, peixe com fartura, não se via ninguém 
doente quase, alimentação saudável a gente tinha. A vida social tem outro conforto 
mas mudou muito, mudou muito. A juventude não sabe mais plantar. (Entrevistado 
01).   

  

 As representações sociais do modo de vida no início da década de 1970, quando foi 

formada a comunidade, dão conta que os moradores produziam seu próprio alimento, e que a 

alimentação era mais “saudável”. Costa e Schor (2013) realizaram um estudo sobre as 

mudanças nos hábitos alimentares de idosas moradoras do interior do Amazonas e 

perceberam que houve uma transição rápida de hábitos alimentares tradicionais para a “dieta 

do supermercado34”. Tal fato pode ser percebido também na comunidade Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, nos momentos em que foi possível ter acesso aos alimentos servidos, 

embora não se tenha feito uma pesquisa a esse respeito in loco.  

Galinha, pato e porco criados no quintal, ou até mesmo o peixe, são regularmente 

substituídos por calabresa, por exemplo, um tipo de alimento industrializado e que passou a 

fazer parte da alimentação desses ribeirinhos. Ao observar na comunidade os quintais das 

casas, nota-se que poucos cultivam uma horta ou criam animais como a galinha e o pato. 

Mudanças dos costumes e das práticas alimentares das sociedades ribeirinhas, fazem parte de 

um contexto mais amplo, histórico e social, altamente influenciado pelo processo de 

mercantilização vigente. 
                                                             
34  As aspas dos autores fazem referência aos alimentos que consideram estar entre os produtos semi-
industrializados e industrializados (com altos teores de açúcar, sal e gorduras) e a produção local, com 
predominância de alimentos frescos. 
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Quanto à relação entre os comunitários, a entrevistada se recente que havia mais 

respeito e solidariedade entre eles. Trabalhavam comumente em forma de mutirão, o que 

atualmente parece estar em desuso no lugar.  

Em outro momento, citam que há mais “conforto” no lugar que moram, ao mesmo 

tempo que entendem que isso represente muitas mudanças. Houve a introdução de 

equipamentos como televisão, computador, telefone celular, internet e outros. Os moradores 

da comunidade estão nas redes sociais, podem comunicar-se tanto pelo telefone quanto pela 

internet, sem dúvida a energia foi uma das maiores conquistas, segundo os moradores. 

Corrobora-se com o pensamento de Giddens (1991, p.12), para o qual “conforme diferentes 

áreas do globo são postas em interconexão, ondas de transformação social penetram através 

de virtualmente toda a superfície da Terra”.  

Há também uma referência aos jovens, afirmando que estes não sabem mais “plantar”, 

e que “talvez os jovens da comunidade vão se acordar um pouco tarde” (Entrevistado 02). 

Durante o grupo focal, os sujeitos da pesquisa expressaram a ideia de que o amadurecimento é 

tardio, somente a partir dos vinte e cinco anos os jovens começam a direcionar suas vidas para 

alguns objetivos. Percebe-se que o modo de descrição dos jovens causa um certo 

estranhamento aos pesquisados que esperam um outro comportamento deles.  

 A representação social “[...] trata-se do sentimento que tem sobre a realidade, as ações 

e informações que reuniram e transformaram em uma teoria do senso comum, apta para 

explicar a sua realidade e a si mesmo” (ARAÚJO, 2008, p.103). Esse é o sentimento que 

expressam sobre os jovens com base em suas experiências, mas também sobre a família. Se se 

comparar que uma das líderes comunitárias iniciou seu trabalho de desenvolvimento de 

comunidade aos dezesseis anos, é possível inferir que as relações espaço-tempo na 

comunidade mudaram bastante: “naquele tempo a família dirigia seus filhos, agora os pais 

não dirigem mais, não é? É muito frágil tudo.” (Entrevistado 01). 

A crítica direcionada à família aponta que nas representações desses sujeitos havia um 

maior controle sobre os filhos, uma maior rigidez nas relações familiares. Sem contar que 

observam que, na atualidade, essas mesmas relações estão mais fragilizadas, talvez pelo fato 

de que os avanços tecnológicos que mediam a visão do universo, da natureza, do lugar, 

tenham causado mudanças inevitáveis. As relações sociais foram afetadas e, em lugar de 

estarem na roça, os jovens estão na escola, nas suas casas, acessando as redes sociais, 

usufruindo da televisão e da internet. Muitos deles mudaram para a capital em busca de uma 

oportunidade de emprego ou para dar continuidade aos seus estudos. Atualmente, os jovens 

são a minoria na comunidade. 
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Com relação ao uso dos recursos ambientais pela comunidade, pode-se considerar que 

a madeira é o mais explorado. O principal material utilizado para a construção das casas é a 

madeira, um recurso disponível e que, de acordo com uma das falas, lembra a ideia superada 

de recurso infinito, pois em suas memórias havia referência de tê-la “com fatura”. Os relatos 

revelaram que os primeiros moradores da comunidade viviam da extração da madeira, da 

produção do carvão e, principalmente, da agricultura.  

 A Fundação Amazonas Sustentável – FAS executou um sistema de organização dos 

Planos de Manejo Simplificados de Pequena Escala na RDS Rio Negro. Apoiado pela FAS, o 

Instituto de Desenvolvimento Agrário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 

(IDAM) realizou inventários florestais e os planos de manejo receberam protocolo junto ao 

Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM). O apoio consistiu na realização de 

cursos e treinamentos ministrados nas comunidades e intermediação nos trâmites para 

obtenção do licenciamento ambiental. Há uma marcenaria na comunidade, um 

empreendimento privado que além de móveis fabrica pequenos barcos em madeira.  

   Um participante do grupo focal confirma que os comunitários se reuniram para fazer o 

plano de manejo e a intenção é gerar renda para a comunidade, possibilitando que aqueles que 

estão extraindo madeira de forma ilegal possam regularizar sua situação. “O Acajatuba tem 

um plano de manejo licenciado, aguardando comprador. Faltava liderança, mas o grupo se 

uniu e espero que continue”. Com relação à exploração, essa “continua, mas não como antes” 

(Entrevistado 02). 

 Essa busca pelos objetivos comuns do grupo, que passa pela “união”, remete ao 

pensamento de Bauman (2003, p.19), para o qual 

  
[...] o entendimento comum só pode ser uma realização, alcançada (se for) ao fim de 
longa e tortuosa argumentação e persuasão, e em competição com um número 
indefinido de outras potencialidades – todas atraindo a atenção e cada uma delas 
prometendo uma variedade melhor (mais correta, mais eficaz ou mais agradável) de 
tarefas e soluções para os problemas da vida.  

  

 As representações das relações sociais na comunidade também demonstram que a 

“união” depende de negociação no grupo: “vamos dizer assim, nem todo mundo é unido, essa 

é a vida, a gente não pode dizer assim todo mundo está bem, mas é assim” (Entrevistado 03). 

Ainda fazendo referência a esse assunto e comprovando o exposto por Bauman, um outro 

sujeito da pesquisa afirma:  “[...] se precisar de união se consegue” (Entrevistado 02). 

 A pouca ou a ausência dessa união é vista como uma falta de comunicação entre os 

próprios comunitários. Em alguns momentos não há interesse em saber o que está 
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acontecendo na comunidade, em outros há pouca divulgação de certos assuntos, reuniões, 

decisões. Quando o assunto desperta interesse, eles se organizam para promover as mudanças 

necessárias. 

 A intervenção externa também contribui para que alguns objetivos sejam alcançados, e 

para que haja consenso em certas decisões: “foi preciso que se criasse a reserva para legalizar 

muitos processos dentro da reserva, inclusive o manejo madeireiro” (Entrevistado 02). A 

comunidade está nos limites de uma RDS, e antes da sua criação não havia qualquer controle 

no que diz respeito à exploração dos recursos ambientais. As representações exprimem que a 

criação da área protegida está relacionada à organização dos moradores, do espaço ambiental 

e a possibilidade de ganhos mediante uma atividade regularizada.  

 Os participantes do grupo focal também expuseram suas representações sobre a 

importância de se viver numa Unidade de Conservação do tipo Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável – RDS. Dois dos sujeitos da pesquisa disseram que é um “privilégio” morar numa 

reserva, ou seja, ambos expressam que esse fato é uma regalia concedida a poucas pessoas:  

    
Hoje é um privilégio, porque antes a gente vivia à toa, fazia o que queria. Hoje por 
mais que a gente queira fazer coisas erradas, assim, por morar dentro de uma reserva 
a gente não pode. Dizem que hoje está ruim, porque não pode tirar madeira, não 
pode pescar, não é assim. Pra mim não é ruim. (Entrevistado 04). 

 

 Observa-se também nesse relato a diferença percebida por essa pessoa antes e depois 

do espaço ambiental ser transformado em RDS. As representações evidenciam que antes da 

criação eles exploravam o ambiente como sempre fizeram ao longo de gerações, usufruindo 

dos recursos ambientais. Após a instituição da área como reserva, há consciência e 

entendimento do que é ou não permitido se fazer. 

 Um outro participante do grupo focal expos assim suas representações sociais:  

 
Viver dentro da reserva é muito bom, eu nasci e me criei aqui desde que foi criada 
essa reserva. No começo, por ouvir comentários, eu não achava legal, mas depois 
que eu comecei a entender o que é melhor, ter uma consciência melhor do que é a 
natureza para a gente, para mim isso aí foi maravilhoso e com certeza vai fazer uma 
diferença no meu futuro e da minha filha. (Entrevistado 05). 
 

 Nota-se que a instituição da área protegida passou por muitos estágios, dentre eles a 

não aceitação por parte de muitos comunitários, até a sensibilização e o aceite por outros. A 

fala revela que os moradores conseguem entender a reserva como uma forma de conservação 

dos recursos, tanto para sua própria geração quanto a das gerações vindouras.  
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 Uma outra fala demonstra claramente que as representações sociais da reserva estão 

relacionadas à “sustentabilidade”: 

  
[...] A partir do momento que eu comecei a ter clareza sobre sustentabilidade, abriu 
minha visão que morar dentro da reserva não é só perda ou, tipo, que vai ser 
prejudicado por isso ou por aquilo. O mundo está pedindo hoje que a gente viva 
desse jeito, com sustentabilidade, que a gente possa ter os nossos netos, tataranetos. 
Porque tudo a gente está vendo que está se acabando de uma hora para outra e os 
tempos estão mudando. Então a gente tá ai precisando de pessoas que possam vir 
orientar mais a gente, explicar, esclarecer mais, abrir a mente para um novo mundo 
que está aberto aí. A gente tem bastante riqueza e a gente não pode acabar com ela 
agora, que sirva para o meu neto, para o futuro, outra geração. A gente pode viver e 
ser feliz aqui dentro da reserva. (Entrevistado 02). 

 

 O morador expressa uma preocupação com a disponibilidade de recursos ambientais 

entre gerações, e entende que viver na reserva implica em compreender que são tempos de 

mudança e a necessidade de aceitá-las. A concepção apresentada é a de que os moradores 

dependem das belezas e “riquezas” naturais da reserva e, se elas forem esgotadas, a 

possibilidade de gerar benefício econômico e a obrigação intergeracional não se sustentarão. 

Infere-se ainda que essa pessoa entende que os recursos podem esgotar, daí a necessidade de 

utilização mais responsável e consciente dos mesmos. 

 Percebe-se que essa representação social de sustentabilidade “[...] se constrói sobre um 

‘já pensado’, manifesto ou latente”, no dizer de Mazzoti (2008, p.30). Há uma ancoragem ao 

familiar do que parece ser estranho ao grupo por meio de uma rede de significações, 

relacionando o objeto a valores e práticas sociais (MOSCOVICI, 2011). O estranhamento 

ocorre até mesmo na pronúncia da palavra, como foi observado durante a realização do grupo 

focal. Ao mesmo tempo tenta-se articular as funções básicas das representações: a função 

cognitiva ao tentar integrar a novidade; a de interpretação da realidade; e a função de orientar 

as condutas e relações sociais.    

 As funções tentam buscar uma correlação, semelhanças, até classificar como positivo 

ou negativo esse elemento, de acordo com o conjunto de fatos que o grupo conhece 

(MAZZOTTI, 2008). Assim, a sustentabilidade foi integrada ao discurso do grupo por meio 

da criação da reserva, incluindo palestras, cartilhas, participação no conselho gestor da 

Unidade, eventos e muitas outras atividades. Ao tentar interpretar e familiarizar o novo 

conhecimento, o grupo estabeleceu uma rede de conhecimentos pré-existentes, ou seja, 

sustentabilidade é conservação dos recursos (rios, florestas, animais), chamados de “riquezas” 

para as gerações vindouras. As condutas e relações sociais são pautadas pelas conservação, 
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utilizando os recursos com responsabilidade e sabendo o que se pode explorar e o que 

salvaguardar. 

   A partir dessa fala, notou-se que outros membros do grupo também usaram a palavra 

sustentabilidade relacionando-a à reserva e a algo positivo: “morar na reserva é muito bom, 

entender o que é sustentabilidade” (Entrevistado 06). Esse fato vai ao encontro das ideias de 

Mazzotti (2008), para a qual essa estrutura imaginante torna-se um guia de leitura da 

realidade do grupo. Esse sistema de interpretação funciona como um mediador entre o grupo 

e o meio em que estão inseridos, usa-se a mesma linguagem, a mesma leitura e pode-se 

influenciar outros membros do grupo. 

 A visão sobre morar na reserva é positiva quando o pesquisado afirma: “eu não acho 

ruim não, pelo lado uma melhora e o resto ainda pode melhorar”. O sujeito da pesquisa 

entende que é possível haver melhorias por parte das políticas públicas - “que os governantes 

possam olhar para nós” - e por meio de novos conhecimentos (cursos, treinamentos etc). 

Nota-se durante as falas a interpenetração dos contrários (dialética) permeando os discursos: 

ao mesmo tempo que a reserva representa algo positivo, também há elementos negativos, 

como sugere Mazzotti (2008). 
 Ainda no grupo focal, surgiu o seguinte relato:  

 

viver aqui dentro da reserva para mim mudou várias coisas, estamos tendo 
conhecimento do que se pode e não pode fazer, nós ganhamos a atenção do mundo 
pelo fato de nós vivermos na nossa reserva e na nossa Amazônia. Nós somos mais 
enxergados pelas pessoas de fora que vem aqui e procuram respeitar nossa posição 
de ribeirinho, nossa vida aqui tradicional, as autoridades que nos visitam de fora 
(Entrevistado 01). 

 

 Com relação a essas representações, pode-se considerar que, em alguns pontos, elas se 

assemelham pois, como citado anteriormente, é na coletividade que as representações são 

elaboradas, mas o pano de fundo é a realidade cotidiana. Os comunitários percebem que os 

usos que faziam dos recursos ambientais sofreram mudanças em função dos objetivos da 

reserva, e ela tem uma função de prover a visibilidade dessa população que se declara como 

ribeirinha e de ter um modo de vida tradicional. Parece claro para eles o que “se pode e não 

pode fazer” nos seus limites, o que dá a impressão de que seu modo de vida não é tão 

degradador dos recursos, sobressaindo mais uma vez que as representações sociais tem a 

função de orientar a conduta do grupo. 

 Os participantes do grupo demonstraram que não desejam sair da comunidade - “eu 

não mudaria daqui” - no entanto, esperam que, principalmente, a iniciativa pública esteja mais 

atenta aos anseios deles: “mas queria que viessem mais recursos, para a gente se estabelecer 
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melhor aqui, viver uma vida melhor aqui” (Entrevistado 04). Em outra fala, a participante do 

grupo focal expressa algo semelhante: “se eu fosse mudar daqui só se fosse para uma coisa 

melhor”. (Entrevistado 07). 

 Em muitos casos de doença, essas pessoas precisam se deslocar até a capital Manaus 

ou para a sede do município mais próximo, Manacapuru. Para dar continuidade aos estudos, 

cursar uma faculdade, também há necessidade de mudança. Assim, a “coisa melhor” pode 

estar relacionada a um lugar que ofereça melhores condições de saúde e educação.  

 Mas, acima de tudo, a comunidade é lugar de pertencimento:  

 
[...] Quando eu saio de manhã da minha casa [...] vejo aquilo bem tranquilo, só os 
pássaros cantando. Quando a gente mora em Manaus e vê como é que é aquela 
correria, aquele ar abafado, aí quando eu cheguei para cá de novo eu percebi como é 
gostoso morar aqui, não é? A tarde a gente sai, quatro e meia para as cinco horas, os 
vizinhos estão saindo daqui para jogar bola no campo, aquele vento gostoso, as 
crianças brincando. Aí todo mundo feliz, aquele ar maravilhoso assim. [...]. É muito 
bom morar aqui. (Entrevistado 03). 

 

 A comunidade é representada pelas seguintes palavras: “tranquilidade”, “clima bom”, 

“vento gostoso”. As crianças, os vizinhos, o lazer refletido no jogo de bola, o clima, todos 

esses elementos conferem ao lugar um sentimento de afeto compartilhado pelos indivíduos. É 

um lugar de “[...] relações vinculantes, não meros lugares de passagem e anonimato” 

(BARTHOLO et al, 2009, p.50), baseado numa relação dialogal e que confere identidade a 

cada indivíduo. Todos no grupo assentiram o desejo de permanecer na comunidade, e em 

diversos momentos ela é tratada no plural: “nossa”, o que lhe confere um sentido de 

coletividade. 

Essa representação expressa ainda que Manaus é “correria” e calor (“ar abafado”), 

portanto, diferente do que é encontrado na comunidade: “quando eu chego lá [Manaus] quero 

logo é voltar para cá [para a comunidade]” (Entrevistado 01). O ambiente urbano é estranho, 

diferente daquele encontrado no lugar de origem desses comunitários.  Segundo um dos 

participantes do grupo focal, a comunidade é lugar de  

[...] viver tranquilamente, sem nenhuma preocupação, sem nenhum barulho, sem 
nenhuma poluição devido a gente estar no meio da nossa floresta que tem oxigênio 
suficiente para nós vivermos bem, com saúde, principalmente com a gente mesmo e 
com o mundo ao redor aqui. É muito tranquilo, eu gosto de viver aqui no meio da 
natureza. É muito bom. (Entrevistado 07). 

As representações sociais evidenciaram a cidade de Manaus com um vínculo negativo: 

barulhenta, movimentada, poluída. A comunidade evidencia vínculos positivos, significando 

que se tem apego ao lugar e relacionando-o com uma melhor qualidade de vida porque não se 
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tem poluição. Mas também porque se mora em meio à “natureza” – floresta e rio. Em uma 

outra fala, o sujeito pesquisado revela: “aqui é como se fosse o pulmão do mundo, eu sinto 

orgulho” (Entrevistado 02). A expressão “pulmão do mundo” foi utilizada pelo entrevistado 

para explicar que há muito oxigênio, ar puro para se respirar, por isso viver na comunidade 

desperta “orgulho”. Essa noção de pertencimento à comunidade aproxima-se da Teoria dos 

Sítios Simbólicos de Pertencimento, que no dizer de Zaoual (2010, p. 24) 

   
[...] tudo se passa como se o sítio fosse uma entidade imaterial, portanto invisível à 
primeira vista. O sítio é perceptível somente através dos rastros, frequentemente 
fugidios, que ele deixa no mundo visível, aquele dos comportamentos dos seus 
partidários e em tudo o que os cerca e faz sua vida quotidiana, da cultura à 
arquitetura, passando pela economia de sua organização social. Em outros termos, 
os comportamentos dos indivíduos estão permanentemente em interação com o 
campo invisível que é o sítio. É ele quem os estabiliza no caos da ordem social. 
 

 O sentimento de pertencimento expresso nas representações, também surge na 

seguinte fala com relação à comunidade: “eu não preciso sair daqui” (Entrevistado 02). Os 

moradores entendem que há oportunidades na própria comunidade, dentro das suas próprias 

atividades, seja como marceneiro, carpinteiro, artesão, comerciante ou outras. O mesmo 

sujeito afirma: “eu já tive a oportunidade, a área que eu trabalho, a carpintaria, a marcenaria 

lançou o convite para eu ir para o Senac [...], mas eu acredito aqui, eu quero mostrar que eu 

posso crescer aqui dentro do Acajatuba” (Entrevistado 02). 

Na percepção dos comunitários, “as coisas estão mudando”. Durante esta fala, todos 

os outros concordaram com o que estava sendo dito e entendem que, para os demais 

moradores da Vila, o que falta é uma visão de futuro ou mesmo uma “falta de comunicação”. 

Os pesquisados são enfáticos em revelar “que as pessoas não enxergam o que está 

acontecendo ao nosso redor” (Entrevistado 02). Eles não conseguem entender a ausência nos 

cursos promovidos pelas diversas instituições e em reuniões que envolvem o turismo, por 

exemplo: “por causa dos pequenos cursos que tiveram aqui, muitos de nós já viajamos, [...], 

as pessoas estão tendo mais conhecimento, são chamados para as feiras. Essas pequenas 

coisas que fazem nossa comunidade crescer.” (Entrevistado 07). 

As feiras a que se referem são aquelas de divulgação do artesanato do Rio Negro, com 

o apoio de instituições como FAS e Amazonastur e demais parceiros. Mas insistem em 

afirmar que muitos não participam porque “não querem perder tempo” (Entrevistado 01). O 

tempo também é uma medida importante nessas pequenas localidades. Grande parte dele é 

dedicada a “tomar conta dos filhos ou da casa”. (Entrevistado 07). 
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Mas o artesanato e o turismo ganham destaque durante as conversas no grupo focal. 

Os sujeitos da pesquisa entendem que os cursos ministrados deveriam gerar um maior 

interesse nos demais comunitários e, principalmente, nos jovens, sendo esses últimos sempre 

citados. Percebem que os resultados são bastante positivos: “essas pequenas coisas que fazem 

nossa comunidade crescer. É isso que essas pessoas tem que ver, essas pessoas que não 

participam de nada na nossa comunidade, os jovens, que estão começando suas carreiras. Eu 

acho muito importante isso.” (Entrevistado 07). 

Mais uma vez, no que se refere à participação no turismo, foi citado que os “jovens 

são acomodados, não querem aprender o novo” (Entrevistado 08). O “novo” seria dar 

continuidade ao que não é tão novo na comunidade, isto é, a produção do artesanato que, 

aliada ao turismo, é o que mantém muitos dos que ali estão. As representações apontam que o 

turismo reforça no morador o sentimento de pertencer à comunidade, o que certamente 

fortalece sua identidade cultural. 

 

• Representações Sociais de Turismo e Lazer 

 

 Inicialmente é importante observar que nas falas dos participantes do grupo focal a 

palavra hospitalidade está subjacente. Há dois paradigmas para se estudar o turismo, segundo 

Camargo (2007, p.5) e, da mesma forma, há duas posições diferentes para se estudar a 

hospitalidade: a perspectiva assentada no sistema do negócio e aquela estruturada no 

entendimento da hospitalidade como dádiva: 

 
[…] Estamos nos reportando a uma noção de hospitalidade lastreada no sistema da 
dádiva, baseada no dar-receber-retribuir (Marcel Mauss35), que gera uma sucessão 
de dádivas e contradadivas, às vezes até mesmo no excesso da contradádiva em 
relação à dádiva, que pode vir a desencadear uma espiral inflacionária e não raro 
violenta (potlacht). Essa concepção somente de longe é aparentada com a noção 
corrente que a trata como mero adjetivo, algo semelhante ao bem receber. 

 

 É importante compreender que há duas formas de se observar e compreender as trocas 

entre visitantes e visitados: primeiro como uma operação comercial (envolvendo o trade 

turístico, o turista e o residente) e segundo “[...] como um cenário onde acontecem situações 

de (des)encontro entre quem recebe e quem é recebido, dependendo do quanto e do como 

foram obedecidas regras ancestrais, não escritas, de tal forma impregnadas em nós, que as 

tomamos por instintivas” (CAMARGO, 2007, p. 6).  

                                                             
35 A dádiva ocupa um lugar de destaque na literatura antropológica referenciada na coletânea dos trabalhados de 
Marcel Mauss intitulada Sociologia e Antropologia (1950), na qual está publicado o Ensaio sobre a dádiva.  
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 A assertiva dessa segunda forma pode ser ilustrada na fala de um dos sujeitos da 

pesquisa: 

 
[...] Gosto, eu gosto de conversar com gente de fora porque a gente não fica parada 
no tempo, eles trazem um incentivo muito grande para nós, só de eles chegarem e 
elogiarem o trabalho, o lugar que a gente vive. Todo tipo de pessoa, do município, 
de fora, todo tipo de pessoa para mim é bom receber. De Iranduba, de Manacapuru, 
de Manaus, daqui mesmo, da região, não excluo ninguém, posso estar conversando 
com um doutor, mas se chegar um agricultor, um pescador, eu recebo, eu gosto 
muito. Eu gosto sempre de saber o que a pessoa vem buscar me procurando[...] 
porque se chega aqui é porque está precisando de alguma coisa. Eu me sinto bem 
com isso. (Entrevistado 01). 

 

 Com base nessa fala nota-se que, ainda que a hospitalidade seja diferente em cada 

sociedade humana, há peculiaridades as quais podem ser percebidas na criação de 

representações sociais que se exprimem com nítidos traços culturais, por exemplo, no 

linguajar dos anfitriões. O entrevistado (01) cita o “lugar”, a importância dos visitantes de 

“dentro” e de “fora” e como gosta de “receber” qualquer um, sem distinção, seja um 

“pescador”, um “doutor” ou um “turista”.  

 O importante nessa relação é receber quem está chegando e atender da melhor forma 

possível, ou seja, as representações apontam para a importância da interação humana, seja 

com quem for. A mesma percepção foi obtida com outras falas: “eu acho muito bom a visita 

dos turistas” (Entrevistado 07); “[...] é muito bom mesmo a visita deles, dos grupos de 

jovens” (Entrevistado 08).  

 Esse cenário foi percebido na pesquisa de campo, observando as fórmulas de 

tratamento, a organização do espaço e o espaço onde a cena se desenrolava. É importante 

mencionar que as visitas na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro são de lazer, os 

visitantes não pernoitam porque não há um meio de hospedagem, uma pousada, um hotel. Os 

visitantes estrangeiros ou brasileiros passam horas, as vezes o dia inteiro na comunidade e, ao 

final da tarde, seguem para outro destino ou para seu meio de hospedagem. Portanto, o ato de 

bem receber está na forma como os visitantes são recebidos, tratados, atendidos nos 

estabelecimentos comerciais, na loja de artesanato ou como são servidos se desejarem se 

alimentar.  

 Essa perspectiva maussiana possibilita que os anfitriões sejam considerados como 

protagonistas ao encontrar com o visitante, que é um outro protagonista nesse processo. Mas 

não há como discordar de Barreto (2004, p.147) quando afirma que,  
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[...] O turismo, em sentido amplo, é um fenômeno social. Mas em sentido restrito, na 
perspectiva dos núcleos receptores, é um negócio. Um negócio que vende algo 
diferente, sim: prazer e lazer, mas que é conduzido pela lógica da sociedade 
capitalista, pela produtividade e pela lucratividade. 

 

 Essa afirmação aparece retratada na fala de um dos participantes do grupo focal: “[...] 

eu acho muito bom quando os turistas vem visitar a nossa comunidade, comprar artesanato, 

visitam também as vezes a minha casa, pedem permissão para entrar, eu deixo, eles entram, as 

vezes deixam alguma coisa para mim, eu gosto.” (Entrevistado 06). “Alguma coisa” pode ser 

traduzido como dinheiro, quem tem mais (turista) retribui a visita à quem tem menos 

(membros da comunidade, os anfitriões).  

 Talvez seja um exagero afirmar, mas entende-se que o grande paradoxo do turismo é 

que como se trata de uma atividade econômica, as relações pessoais são deixadas em segundo 

plano. Os indivíduos exercem funções precisas, determinadas e prevalecem as relações 

econômicas: “[...] uns trazem dinheiro com o qual compram os serviços do outro. O primeiro 

é consumidor, o outro, parte da mercadoria, e é essa a relação que prevalece”. (BARRETO, 

2004, p.147).  

 Em outro momento, um sujeito da pesquisa assevera que “[...] a questão dele [o 

turista] vir aqui [na comunidade] com certeza é bom para todos nós, para as tabernas, o 

artesanato, para onde for” (Entrevistado 07). Não se pode desconsiderar que quanto mais os 

moradores locais ganham com o turismo, mais serão motivados a proteger os seus 

patrimônios natural e cultural e apoiar o turismo. Se eles não se beneficiam do 

desenvolvimento do turismo, podem tornar-se ressentidos, levando ao afastamento dos 

turistas de um destino (LIU, 2003). Certamente esse não é o desejo dos sujeitos dessa 

comunidade e a relação paradoxal pode, mais uma vez, ser comprovada. 

 Outro elemento importante é que a representação social desses encontros com 

visitantes, ainda que as perspectivas culturais muitas vezes sejam distintas, aponta para a 

relevância que os aspectos culturais têm e a curiosidade que despertam nos visitados, como 

pode ser observado no seguinte discurso: “[...] eu gosto de conversar com gente de fora 

porque a gente não fica parada no tempo”. (Entrevistado 01). Outro participante do grupo 

focal demonstra que a interação humana é fundamental para a formação de novos 

conhecimentos acerca daqueles que visitam ao afirmar que “[...] a gente conversa muito com 

eles, pergunta dos países deles, das danças” (Entrevistado 08). Há que se pensar se realmente 

o interesse é pelas trocas culturais ou pelo dinheiro que esses visitantes trazem consigo.   

 No entanto, é por meio das formas simbólicas representadas pela cultura que o ser 

social é capaz de se comunicar, perpetuar-se e desenvolver seus conhecimentos e habilidades, 



 

 

147 

bem como suas diversas atividades em relação à vida cotidiana. A cultura como sistema 

simbólico passa de geração em geração e, fundamentalmente, os saberes das sociedades são 

uma importante ferramenta de comunicação entre essas gerações.  

O turismo permite que os moradores da comunidade e os turistas entrem em contato 

com comportamentos, costumes e formas de convívio diferentes dos habituais. A 

aproximação entre esses dois universos pode contribuir para a aquisição não formal de 

conhecimentos e para um melhor entendimento de realidades tão distintas ao compartilharem 

suas características culturais. 

Um dos aspectos positivos desses encontros é que o interesse do visitante pelo 

patrimônio sociocultural local, pode desenvolver nos moradores dessas pequenas 

comunidades um sentimento de pertencimento, ou mesmo de “orgulho” como foi citado por 

um dos sujeitos da pesquisa. Suas tradições e costumes são mais valorizados localmente, de 

outra forma, tanto um quanto o outro poderiam ser desvalorizados e até mesmo esquecidos. 

 Há quem garanta que o contato face-a-face nas comunidades anfitriãs 36  pode 

introduzir novas ideias, valores e estilos de vida e novos estímulos para o desenvolvimento 

econômico e social (TODARO, 1997). Porém, em que pesem os efeitos positivos do turismo, 

o efeito demonstração37 não pode ser esquecido.  

 Mudanças culturais não podem ser atribuídas exclusivamente ao turismo, bem como 

os destinos turísticos não tem que ser autenticamente tradicionais para ir ao encontro das 

expectativas dos turistas. A população local pode imprimir sua própria identidade de modo 

que esta prevaleça na presença dos turistas e o modo de vida dessas comunidades seja 

considerado uma experiência para os visitantes (TUCKER, 2001). 

 Nota-se que essa relação entre visitantes e visitados, especialmente na comunidade 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é efêmera e superficial: “[...] sempre que eles vem para 

cá eles fazem uma festinha, duas horas de festa mas é bom” (Entrevistado 08). Outra 

comunitária afirma: “[...] o pessoal visita mas não todo tempo”. Compra cerveja, compra uma 

lembrança e vai incentivando” (Entrevistado 01). A entrevistada se refere aos visitantes que 

circulam pela comunidade e quando afirma que é “bom”, percebe-se que embora a 

permanência seja curta, o contato é visto de forma positiva. 

 Além do contato efêmero da visitação refletido na fala dos comunitários,  percebe-se 

que, ainda que os comunitários tenham consciência dos benefícios econômicos e sociais 

                                                             
36  O conceito de comunidade anfitriã, em inglês host communitys, tem sido utilizado na literatura científica para 
designar os locais, tanto do interior quanto do litoral de um país, que recebem turistas. 
37 O efeito demonstração ocorre quando os turistas tornam-se exemplos para os moradores locais que são 
estimulados à adotar hábitos desconhecidos ou, antes, inacessíveis.   
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advindos da presença do visitante na comunidade, o mais importante é que ao final da visita 

eles não pernoitam na comunidade: “[...] o bom é isso, chegam aqui [na comunidade], me 

visitam, compram alguma coisa e vão embora. Eu gosto desse tipo de turismo” (Entrevistado 

01). De acordo com a fala do comunitário, não há interesse que o visitante permaneça na 

comunidade, as visitas por lazer devem acontecer, mas o espaço é da comunidade e ela busca 

apropriar-se dele, estabelecendo uma fronteira bem delimitada: chegam, passeiam, compram e 

seguem caminho. 

 Os mapas cognitivos produzidos durante a oficina (Figuras 37 e 38), apresentam 

elementos como a igreja, a escola e o campo de futebol, centrais na comunidade. Mas também 

estão relacionados aos espaços por onde os turistas passam: castanheiras, casas, campo de 

futebol, loja de artesanato, igreja e escola. O verde da floresta, representado pelas árvores, 

também está presente nas duas imagens. 

 

Figuras 37 (esquerda) e 38 (direita) - Mapas cognitivos produzidos com o tema “o turismo na 
minha comunidade” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Fonte: Pesquisa de campo, 2014.     Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 
 

 Esse contexto espacial deverá mudar, em 2015, um dos entrevistados no grupo 

pretende construir dois pequenos alojamentos para os visitantes pernoitarem. Ele já possui um 

restaurante em funcionamento, e a previsão é iniciar a construção dos alojamentos no 

primeiro semestre. Não se pode prever qual será o impacto desse projeto na comunidade. 

 Durante as observações in loco, constatou-se que os turistas, estrangeiros e brasileiros, 

que chegam até a comunidade, passeiam, compram artesanato e seguem para outros atrativos. 

Incluem-se aí os jovens que vêm de diferentes partes do mundo para conhecer o Brasil e 

estudar português: “[...] eles jogam futebol, pedem para conhecer as casas, mostrar a 

comunidade” (Entrevistado 08). 
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 Há aproximadamente cinco anos, a líder do grupo de artesãos (Figura 39) estabeleceu 

parceria com uma operadora de turismo que anualmente leva grupos de jovens intercambistas 

(Figura 40) à comunidade. Segundo a entrevistada, três grupos diferentes, anualmente, 

visitam a comunidade. Em 2014 seis grupos, cerca de 200 jovens, visitaram a comunidade 

Nossa Senhora do perpétuo Socorro, ou seja, o número de grupos aumentou. 

 
Figura 39 – Artesãs trabalhando               Figura 40 – Grupo de jovens na comunidade 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
                     

       Fonte: Pesquisa de campo, 2013.             Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 
 

 

Esses jovens aproveitam um dia de lazer na Amazônia, no Lago do Acajatuba, 

especialmente, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. De acordo com a 

pesquisa de campo, incluindo as observações in loco, os jovens visitam as casas dos 

comunitários e a escola. A ideia é que durante um dia participem do cotidiano dos moradores, 

conheçam suas casas, conversem, isto é, vivenciem essa experiência.  

Para os comunitários entrevistados, os jovens intercambistas têm muito interesse pela 

educação, conversam com alunos e professores e fazem doações para a escola. As doações, 

em geral, são materiais escolares para utilização dos alunos. Além disso, há jogo de futebol 

com os comunitários, conforme citado anteriormente, banho de rio, dança e compra de 

artesanato. Esse é o envolvimento com a comunidade. No final do dia, os visitantes voltam 

para o barco da agência, responsável pelo passeio, no qual ficam hospedados.  

Esses grupos, especificamente, são esperados na comunidade e há uma preparação para 

recebê-los. Há sempre um guia com o grupo, o que facilita a comunicação com a comunidade, 

ainda que a maioria dos jovens consiga se comunicar em português. É importante esclarecer 

que há um planejamento para isso, ainda que seja apenas durante o primeiro semestre de cada 

ano ou quando há grupos programados: “a gente se prepara para vender bem duas, três vezes 

por ano, quando chegam os navios, quando chegam as empresas que vem visitar a gente. 

Nesse dia, a gente vende bastante, graças a Deus” (Entrevistado 01). 
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Limpa-se, arruma-se, cuida-se das plantas, da loja para aguardar a chegada dos 

visitantes, pois “[...] considera-se acolhedor aquele que a todos demonstra esmero” (SERRES, 

2011, p.15). Assim, no entendimento dos sujeitos, manter tudo “bonito”, “limpo”, “tudo 

varrido” é sinônimo de satisfação por parte do visitante.  

Há uma preocupação latente quanto à limpeza e organização da comunidade: “[...] 

turismo incentiva muito a higiene na comunidade, a limpeza, nem que você não queira você é 

cobrado. Tem que ter uma aparência bem boa”. (Entrevistado 01). Não se percebe uma 

encenação, mas que se quer mostrar o que há de melhor e mais bonito na comunidade. Com 

trinta anos de experiência e relacionamento com o trade turístico, com guias de turismo e por 

terem feito muitos cursos, os comunitários já perceberam que turismo e resíduos sólidos não 

combinam.  

 
[...] Eu acho muito bom a visita dos turistas só que tem uma questão, a preocupação 
que eu tenho é a questão do lixo dos turistas, dos barcos. Meu marido, como 
trabalha na área, ele fala assim, que os barcos tem muito lixo e as vezes deixam nos 
igarapés e vão embora. Eu nasci e me criei vendo turista vindo para cá, mas a 
questão disso é o lixo, que é essencial para nós aqui na comunidade que não tem 
coleta de lixo (Entrevistado 07). 
 
 

A poluição cresce com a produção e o consumo de bens em qualquer cidade. Em uma 

pequena comunidade, esse fato também é percebido. As representações evidenciam 

preocupação com a coleta de lixo deficiente ou quase inexistente da própria comunidade. Já 

foi relatado que os resíduos são queimados e/ou levados até à Prainha para de lá serem 

transportados ao destino final. 

 A produção de resíduos sólidos pelos visitantes também preocupa os comunitários, pois 

“[...] os que assim deixam traços e marcas horripilantes se apropriam do lugar não por habitá-

los, mas por excluir qualquer outra pessoa dali” (SERRES, 201, p. 60-61). Por esse motivo, a 

comunidade tenta proteger seu espaço, cuidando e limpando para que outros visitantes 

possam usufruir do mesmo espaço, além de cada morador. Ainda que os impactos 

econômicos sejam percebidos, as representações exprimem um paradoxo que não está 

presente apenas na literatura, a comunidade se depara com efeitos positivos e negativos:  

 
[...] o turismo traz muito coisa boa, mas muita coisa ruim também. Muita coisa ruim 
já passou por aqui, para eu crescer na vida, ter dinheiro, e eu nunca aceitei nada 
disso porque eu acho que para a gente crescer e ser feliz não precisa ir por outros 
caminhos. (Entrevistado 01).  
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Os resíduos sólidos são conhecidamente um desses efeitos negativos, mas as drogas 

ilícitas, de acordo com relatos de um dos comunitários, já rondaram a comunidade por meio 

de um morador que há alguns anos mudou-se do local. Ainda que pesem os impactos 

negativos, a crença de que o turismo é uma atividade estabelecida na comunidade e da qual 

muitos dependem, é expressa por um dos participantes do grupo focal, afirmando que 

“turismo é tudo [...] mas é assim, é muito esforço mesmo” (Entrevistado 01).  

Percebe-se que em suas representações o turismo não é apenas uma simples visitação na 

comunidade, mas uma atividade econômica que ao longo de três décadas vem contribuindo 

para complementar a renda das famílias envolvidas, especialmente, com o artesanato: “[...] 

hoje o turismo traz, assim, completa tudo que nós temos, nossa alimentação, nosso meio de 

vida. Tudo que nós temos o turismo completa, para mim, para meus filhos e para muita gente 

que trabalha conosco aqui” (Entrevistado 01). 

 O artesanato está diretamente ligado à visitação turística. Durante todo o ano, os 

artesãos produzem as peças para, as vezes, vendê-las num único dia. Ainda que sejam 

funcionários na Prefeitura, agricultores, donos de pequenos estabelecimentos comerciais e 

tenham seus empregos e salários, aqueles que, de alguma forma, estão ligados ao turismo na 

comunidade, são seus defensores. As representações sociais evidenciam o turismo como uma 

atividade econômica muito significativa que movimenta recursos na comunidade e que 

sobrevive com esforço e dedicação dos envolvidos, especificamente, do grupo de artesãos.  

 Percebe-se que a grande decepção com relação ao artesanato é que há poucos que se 

interessam em dar continuidade a essa atividade. Um das falas assegura que o grande 

problema é que “[...] acham que o dinheiro é pouco”, pois “[...] ser artesão não é só dizer 

assim, eu sou artesão, é você trabalhar [...]. Quando tem encomenda a gente trabalha até meia 

noite, as vezes fica exausta” (Entrevistado 07). 

 Sendo as representações sociais teorias do senso comum, observa-se que   
  
 
 
 
[...] O caráter simbólico e imaginativo desses saberes traz a tona a dimensão dos 
afetos, porque quando sujeitos sociais empenham-se em entender e dar sentido ao 
mundo, eles também o fazem com emoção, com sentimento e com paixão. 
(GUARESCHI E JOVCHELOVITCH, 2011, p.19). 
 

 
As representações sobre a produção do artesanato exprimem emoção, sentimento e 

paixão pelo que fazem, tanto nas palavras quanto na expressão corporal dos sujeitos 
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pesquisados. Os sujeitos expressam a todo momento que os elogios que partem dos visitantes 

são um incentivo para o trabalho com o artesanato continuar. 

No entendimento desses sujeitos, “todos ganham” com o turismo. Eles não conseguem 

entender como alguns comunitários não percebem esses ganhos, mesmo que sejam indiretos. 

Em outra fala, percebe-se que ao longo das três décadas o turismo e o artesanato são 

protagonistas no grupo investigado: “[...] eu criei meus filhos ensinando trabalhar com o 

turismo, da minha maneira, mas foi” (Entrevistado 01).  

A fala apresenta dois aspectos das representações sociais desses investigados: a 

dependência da atividade turística e o empirismo com que foi desenvolvida ao longo do 

tempo, pois “as condições sociais em que um grupo vive delimitam o espaço de experiência 

de seus membros” (WAGNER, 2011, p.138).    

A observação tem papel proeminente no estudo das representações sociais e, por meio 

dela, foi possível perceber que ao longo dos dezesseis anos que a pesquisadora conhece a 

área, o turismo se mantém pelo esforço, dedicação e comprometimento dos artesãos. Além 

desses elementos, a circulação de visitantes nessa região propicia a visita nessa comunidade, 

sem contar os contatos já estabelecidos entre a associação de artesãos e o trade. 

No grupo focal, um dos participantes asseverou que “turismo é uma cadeia” 

(Entrevistado 01), fazendo referência à participação direta e indireta que há no envolvimento 

com a atividade. Seja nos comércios, nos hotéis, no artesanato, a percepção é que todos 

podem ganhar um pouco, basta que tenham algo a oferecer. O turismo é percebido como uma 

atividade que pode gerar benefícios a todos que estão envolvidos.  

A descrição da cadeia produtiva do turismo foi expressa da seguinte forma: 

 
[...] Esse Acajatuba todo mundo dizendo não, mas vive do turismo. Porque a 
agricultura vende goma aqui nesses comércios, as pousadas vem todas comprar e se 
as pousadas não comprassem o comerciante não ia mais comprar, não tinha saída, 
não é?! Aí vai tudo para o café da manhã, banana, tudo [...]. Gera empregos, diária, 
lavadeira, pegador de jacaré, os que pescam. (Entrevistado 01).  

 

Na literatura, uma cadeia produtiva é um conjunto de etapas pelas quais passam, são 

transformados e transferidos os diversos insumos em ciclos de produção, distribuição e 

comercialização de bens e serviços. Nas representações sociais, há um entendimento 

aproximado a respeito do real significado de uma cadeia produtiva, pois esta implica em 

compreender a divisão do trabalho e o que cabe a cada ator ou conjunto de atores realizar 

nesse contexto. 
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Para outro sujeito da pesquisa, “[...] turismo envolve tudo nessa época agora, já 

envolvia naquele tempo mas era mais devagar. Hoje em dia nós temos muita gente, muita 

orientação, muita coisa que melhorou. Mas a cultura da gente já vem, a gente só faz 

aperfeiçoar”. (Entrevistado 01). 

Os pesquisados percebem que houve uma evolução das atividades de turismo na 

comunidade, que há muitas pessoas que podem auxiliá-los e apoiá-los das mais diversas 

formas. Até mesmo os equipamentos mudaram: “primeiro a minha loja foi na varanda de 

casa, cercada de vara” (Entrevistado 01). A simples e pequena loja da artesanato hoje ocupa 

mais espaço na comunidade e abriga um maior número de pessoas com comodidade. 

   É interessante notar que a expectativa está no turismo doméstico, pois o internacional 

exige que se fale um outro idioma e os pesquisados não se sentem aptos para isso: “o  turismo 

local, do Brasil e do Amazonas é o que vai sustentar a gente aqui, porque a gente não está 

capacitado para receber hoje em dia sem pagar um guia que fala inglês e tudo mais” 

(Entrevistado 02). Outro comunitário complementou a fala afirmando que seria um “sonho” 

ter um professor de inglês para ensiná-los, somente assim eles poderiam dialogar com os 

visitantes com mais segurança e, assim, interagir melhor.   

 Há um guia de turismo que mora na comunidade. Os pesquisados gostariam que 

houvesse algum incentivo por parte da iniciativa pública para contratá-lo como professor de 

inglês, sugerem ainda que sejam incluídas outras comunidades a serem beneficiadas por um 

curso.  

 Percebe-se que os pesquisados tem uma visão até mesmo radical sobre o turismo, 

interpretando-o como um negócio: “o turismo não quer saber do seu problema não, você tem 

que estar sempre com uma boa recepção. Não quer saber se está com fome, com a barriga 

cheia, tem que estar só rindo”. (Entrevistado 01). Essa afirmação coaduna com o pensamento 

de Araújo (2008), para ela as representações sociais não se constroem sobre o que se relaciona 

ou sobre o que se tem pouco conhecimento. 

 A visitação faz parte do cotidiano desses pesquisados, portanto, não são meras 

opiniões expostas. A expressão corporal, a fala sobre o visitante, emergem de um 

conhecimento consensual formando as representações dentro desse grupo, cujas bases são as 

relações sociais e suas histórias.   

 Um dos participantes resume assim a relação entre o turismo e a comunidade: “[...] o 

foco no Acajatuba é o turismo [...], a gente tem que ter um espírito de empreendedor, [...] a 

pessoa tem como ganhar dinheiro e não sabe como” (Entrevistado 02). Um outro participante 

diz: “eu acho que o Acajatuba inteiro hoje em dia vive do turismo” (Entrevistado 01). A 
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importância que o turismo e o lazer representam para esses pesquisados está latente em seus 

discursos. Isso ocorre porque há um caráter coletivo das ideias, de suas experiências e de suas 

histórias compartilhadas na comunidade.   

 Em seus relatos emergem as representações sociais que orientam a ação social do 

grupo e as instituições que apoiam o turismo tem participação nesse processo. 

 

• Representações Sociais das Instituições de Apoio ao Turismo 

 

 O turismo desponta na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro apoiado por 

algumas instituições ligadas ao turismo, principalmente: a FAS e a Empresa Estadual de 

Turismo – Amazonastur, órgão oficial de turismo do Estado do Amazonas. Estas instituições 

têm participação nas atividades que vem sendo desenvolvidas na comunidade, especialmente 

naquelas relacionadas ao artesanato. 

 
[...] As comunidades são tradicionalmente a unidade política com a qual as 
instituições  estaduais, os órgãos governamentais, as ONGs e as igrejas se 
relacionam com as pessoas que vivem no mundo rural amazônico, e isso se dá 
através de um líder comunitário, reconhecido como tal pelos comunitários e pelo 
Estado.  (WIGGERS, 2010, p.3). 

  

 De acordo com os sujeitos da pesquisa os três grandes atores ligados à comunidade 

são a FAS, Amazonastur e Centro Estadual de Unidades de Conservação - CEUC, com pouca 

ou nenhuma referência à Prefeitura Municipal. No entanto, percebeu-se que há uma 

preferência entre eles. Um dos sujeitos da pesquisa expressou assim o relacionamento desses 

atores com a comunidade:  

 
[...] A parceria que a gente tem hoje aqui, que eu acho, que eu vejo é a FAS, ela está 
bastante presente, a Amazonastur, o CEUC quase não estão presentes aqui. Tivemos 
agora a visita do chefe da Unidade de Conservação da RDS. Ele falou em euquipe, e 
euquipe é só ele mesmo. Então não é uma equipe. A gente não trabalha sozinho. 
Talvez seja por isso que o CEUC está um pouco ausente. (Entrevistado 02). 

 

 O agente público mais citado e percebido como “parceiro” é a FAS: “[...] a FAS está 

fazendo o que a gente precisa. Eles estão para ajudar, nunca negaram. Também a gente pode 

ajudar com alguma coisa [...], valorizando o que eles estão oferecendo”. (Entrevistado 02). 

Nota-se que os moradores demonstram gratidão pelo que a instituição vem fazendo. Talvez 

pelo fato de que a atuação do Estado, por meio do PBF, possa ser comparado com aquela das 



 

 

155 

prelazias em 1974, quando a comunidade significava uma unidade associativa basilar de 

gestão da atuação política (NEVES, 2003), naquele época da igreja, hoje do Estado. 

 A diferença é que atualmente, por meio dos seus quatro componentes38, paga-se às 

famílias que vivem em comunidades uma quantia em dinheiro com os recursos do PBF. Essa 

é uma das exigências: viver em comunidade. O que é uma questão de política internacional é 

remetida à responsabilidade das famílias que podem ser punidas pelo desmatamento da 

Amazônia. (WIGGERS, 2012). 

  Em outro momento, o mesmo sujeito da pesquisa  explica que “[...] a FAS está 

envolvida com a causa” (Entrevistado 02). Pela fala e o consenso acerca dos benefícios que há 

nessa relação entre a comunidade e a instituição, percebe-se que os pesquisados confiam na 

FAS. É importante notar que o discurso do poder assume o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável e a comunidade comunga com ele. Wigger garante que “[...] o 

desenvolvimento sustentável compreendido pela FAS é necessariamente um desenvolvimento 

comunitário” (2012, p. 37) e os comunitários, beneficiários dos programas, são 

sugestivamente chamados de “guardiões da floresta39” (VIANA, 2008, p.145). Pois, o 

programa diz reconhecer seus conhecimentos tradicionais e o manejo dos recursos ambientais, 

ao mesmo tempo em que conservam as florestas das Unidades de Conservação onde vivem.  

 É importante considerar que as associações de moradores ganharam mais poder local 

após a implantação do PBF, e o Estado cobra dos moradores dessa unidade política (a 

comunidade) atitudes comunitárias (WIGGERS, 2012). No entanto, isso desobriga a ação do 

Estado na contratação de guardas florestais ou de uma polícia florestal, bem como de 

implantar uma infraestrutura necessária para que a fiscalização dessas áreas imensas ocorra. 

(SANTOS, 2010).  

Mais grave ainda é perceber que há uma contradição muito grande nas políticas dentro 

de um mesmo país. Simultaneamente ao programa do Governo do Estado, o Governo Federal 

continua incentivando grandes produtores de soja e criadores de gado, ou seja, financia o 

desmatamento em outras áreas do país para a produção em larga escala (WIGGERS, 2012).  

Um outro sujeito da pesquisa, se expressou da seguinte forma (Entrevistado 01):  

 
[...] A FAS está na frente da Amazonastur, porque está visitando, está trazendo, 
coordenador ouve, coordenador chora se for preciso. Afinal de contas eu acho que a 

                                                             
38  Bolsa Floresta Familiar, Bolsa Floresta Associação, Bolsa Floresta Renda e Bolsa Floresta Social já citados 
anteriormente. 
39 O termo “guardiões das florestas” é instrumentalizado pelo discurso governamental no sentido de co-
responsabilizar às comunidades tradicionais para cuidar das florestas na Amazônia. 
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reserva serviu para abrir os olhos da Amazonastur que as coisas estavam quase 
parando na área rural.  

 

 É recorrente na fala dos pesquisados da comunidade que eles precisam de parceiros 

para orientá-los a trabalhar profissionalmente o turismo de base comunitária (TBC) e na 

elaboração de projetos que possam contribuir para o desenvolvimento do turismo. A FAS é 

considerada parceira e, segundo os entrevistados, está presente, atendendo aos anseios e 

apelos dos moradores. Os pesquisados percebem que há um acompanhamento em todas as 

etapas de um determinado processo, seja no planejamento do turismo ou no manejo dos 

recursos.   

Ao contrário do que vem acontecendo com a FAS, a relação dos comunitários com o 

órgão oficial de turismo é vista como problemática: “vinham, plantavam uma planta mas não 

ajuda você a cuidar até fazer a colheita, a Amazonastur está com esse problema” 

(Entrevistado 01). Percebe-se nessas representações sociais uma relação de dependência, a 

comunidade precisa da instituição para orientá-la, conduzi-la. O discurso faz uma analogia da 

relação comunidade-instituição com uma planta: eles não querem ações isoladas, querem 

construir juntos, com mais envolvimento da instituição.  

Ao que parece, esse não é um problema só desta comunidade, as duas outras se 

ressentem e reclamam do mesmo afastamento da instituição. Mais uma vez sentem-se 

invisíveis aos olhos do órgão oficial de turismo do Estado. É importante lembrar que 

Amazonastur e FAS, ainda que mantenham algumas parcerias, apenas a segunda se faz mais 

presente na comunidade, segundo os pesquisados.  

Em uma outra fala, a comunitária faz um apelo: “a Amazonastur tem que vir mais. 

Eles tem que ser mais presentes na comunidade. A questão da nossa pousada, parou. Não sei 

quantos meses faz que está parada” (Entrevistado 07). Há uma pousada “comunitária” em 

construção em um terreno na comunidade. É importante ressaltar que entre a pousada e os 

demais equipamentos da comunidade, há um pequeno igarapé que na época da cheia, impede 

a chegada à pousada, mesmo na seca o acesso é complicado. Mas foi o único terreno com 

titularidade cedido para a construção. 

A pousada comunitária (Figura 41) com aporte de recursos na ordem de R$ 

177.124,72 empregados pelo Ministério do Turismo (MTur) e Amazonastur, ainda não foi 

finalizada: “[...] de promessa e construção são oito anos” (Entrevistado 1). A pousada deverá 

ter uma recepção, um pequeno refeitório, 06 (seis) apartamentos que comportam um total de 

24 (vinte e quatro) leitos, além de cozinha e 02 (dois) banheiros coletivos, sendo um feminino 

e o outro masculino.  
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          Figura 41 – Pousada comunitária em construção 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013 

 

O croqui da pousada (Figura 42) mostra cinco (05) apartamentos, o que deve ter 

mudado no decorrer da construção. Pois, o responsável pela obra na comunidade afirma que 

serão seis (06) apartamentos.    

 

Figura 42 – Croqui da pousada comunitária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Amazonastur, 2014. 

 

De acordo com o responsável pelo Departamento de Infraestrutura Turística da 

Amazonastur, a construção da pousada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi uma demanda 

da própria comunidade. Desde as primeiras negociações para a construção, a decisão sobre o 

local, a titularidade da área, aprovação da verba, do projeto e da ordem de serviço seriam 

cinco (05) anos, e não oito (08) anos como afirmam os comunitários. 
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A previsão da instituição era entregar a pousada antes da Copa do Mundo de Futebol 

que ocorreu no Brasil em 2014. A intenção do “projeto piloto”, assim considerado pela 

instituição, era incentivar que o comunitário fosse inserido no turismo por meio da gestão da 

pousada. Mas até o momento a construção não foi finalizada, e a instituição aguarda um 

convênio com a Caixa Econômica Federal para a compra de móveis e equipamentos.   

 Percebe-se que o processo para a construção de uma infraestrutura como uma pousada, 

ou qualquer outra que envolva recursos públicos, é lento e burocrático. Com o passar do 

tempo, os comunitários vão perdendo o interesse e a crença na instituição. Até mesmo os 

cursos e oficinas realizados vão caindo no esquecimento, não há onde empregar muitos 

conhecimentos adquiridos por meio deles. Nas entrevistas com os responsáveis pela 

Amazonastur, notou-se que a instituição acredita que faz muito pelas comunidades e que os 

comunitários só esperam e querem sempre mais ajuda e proteção.   

 Outro assunto que está gerando discussão entre os comunitários é sobre quem irá 

administrar a pousada:  
[...] Eu acho que vai ter uma reunião, o presidente vai convocar o povo, uma 
assembleia, vai lançar o que foi dito pela Amazonastur e vai ser escolhida uma 
pessoa que tenha capacidade, experiência naquele ramo. Não adianta a gente botar 
um pescador e trabalhar com o turismo. A gente já tem em mente que precisa da 
aprovação de todos porque é comunitariamente. (Entrevistado 02). 

 

 Os pesquisados compreendem que é necessário alguém que possua algum 

conhecimento sobre administração de meios de hospedagem, e mais que isso, suas 

representações apontam que deve haver um consenso, sobre quem terá mais condições de 

assumir a tarefa, uma vez que a pousada será de todos (“comunitariamente”). Mais uma vez a 

representação exprime a importância da coletividade, “[...] o que vem primeiro é a 

comunidade. Não é justo a gente só usar a comunidade sem querer contribuir” (Entrevistado 

02). O pesquisado refere-se a divisão dos recursos entre quem deverá trabalhar na pousada e o 

que deverá ficar com a associação de moradores. 

 Mas em seguida, percebe-se a dicotomia coletivo-individual no discurso: “[...] o que 

eu penso agora é complementação de renda. Vai trabalhar lá, sim a comunidade vai ganhar, 

mas a comunidade toda não vai poder trabalhar lá, vão trabalhar algumas pessoas. Não 

impede outras pessoas fazerem outra pousada”. (Entrevistado 02). 

Ao mesmo tempo em que a coletividade é importante, a defesa dos interesses 

individuais se manifesta. O pesquisado reivindica que cada um deles possa ser dono do seu 

próprio negócio.  



 

 

159 

Mas não parece haver muito interesse por parte deles na administração do que seria 

coletivo: “eu tenho interesse em fiscalizar, mas de ir lá para dentro administrar, não tenho 

não, quero não, é muita responsabilidade”. (Entrevistado 01). Outros concordaram com esse 

relato. Apenas um participante do grupo focal demonstrou interesse em assumir a gestão da 

pousada e, em sua fala, a experiência por meio da observação seria a melhor forma de 

administrá-la. Entende ainda que o conhecimento adquirido por meio do estudo formal seria 

um fator limitador de sua atuação: 

 
[...] eu toparia administrar, não pelo que eu estudei, eu estudei pouco. Mas pelo que 
eu vejo, as pessoas administram algumas coisa, tem alguns erros, a gente fica só 
olhando para a gente não cometer na nossa vida pessoal e também num trabalho 
desse. (Entrevistado 05). 

 

 Nas proximidades da pousada em construção havia uma trilha implantada com 

recursos da Amazonastur e do Governo Federal. A trilha, denominada Sucuba, segundo a 

instituição, recebia com frequência pessoas interessadas em fazer caminhadas pela floresta. 

No entanto, havia necessidade de constante manutenção e intervenções na área. Devido às 

chuvas, ventos e as intempéries de forma geral, tanto a trilha quanto a sua sinalização foram 

perdidas. Os pesquisados afirmam que não tinham como mantê-la e como não havia uma 

pousada, não havia também visitantes para realizar uma trilha. A instituição afirma que 

entregou o bem e que, a partir de então, a responsabilidade é da comunidade.  

 Um outro equipamento que está parado, sem utilização na comunidade, é o Centro 

Receptivo Fluvial Turístico – CRFT (Figura 43), uma balsa fluvial que segundo os moradores 

foi entregue pela Amazonastur à Prefeitura de Iranduba e essa última repassou à comunidade 

para recepcionar os visitantes: “o CAT40 está parado aí, nunca trouxeram a chave, nunca 

ninguém veio entregar, nunca vieram aqui, nunca falaram nada”. (Entrevistado 07). Uma 

outra fala complementa: “[...] nunca ninguém entrou lá” (Entrevistado 01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
40 O CRFT é chamado de CAT pelos pesquisados, que é a sigla de Centro de Atendimento ao Turista. 
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 Figura – 43 - Centro Receptivo Fluvial Turístico – CRFT 
 
 

 

 

 

 

 

     
   Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

  

 As reclamações são muitas e as representações sociais da instituição são cada vez mais 

negativas, e esse é um consenso entre os pesquisados. 

 
[...] o que aconteceu ultimamente é que a presidente da Amazonastur mandou um 
comunicado, um ofício, que o presidente [da comunidade], tipo: tem alguém 
capacitado para administrar o CAT e pousada? Se não a gente vai requerer para 
outra comunidade que tenha condições. [...] O benefício, o projeto é da comunidade 
e ela já está querendo tirar para outra comunidade. Foi feito isso com o presidente, 
eu sei porque eu vi o documento. Foi feita uma reunião, o que aconteceu foi que o 
presidente e a diretoria disseram que tem sim gente capacitada para administrar e 
cuidar do bem. Se ela fizesse uma coisa dessas não estava sendo parceira, nem 
ajudando, estava atrapalhando no caso. O que a gente quer é desenvolvimento, a 
gente precisa dos órgãos que estão acima da gente para orientar a gente. Esse 
dinheiro é do governo, então é nosso. Como que vão tirar uma coisa daqui que é da 
gente e levar para outro canto por falta de administração? Eu acho que eles pensam 
que a gente não tem capacidade de administrar. Eu acho que é assim, entrega o bem 
e dá uma assessoria. O que adianta a gente ter tudo isso daí e não ter o poder com a 
gente, [...] para trabalhar com isso precisa deles. (Entrevistado 02). 

 

Os pesquisados afirmam que querem “desenvolvimento” para isso precisam de 

“poder” e “assessoria”. Nas suas representações o CRFT significa dotar a comunidade de 

mais uma infraestrutura necessária para recepcionar o turista, e isso seria desenvolvimento e 

benefício. Mas é necessário que eles próprios façam a gestão, não desejam perder o que já 

conquistaram, esse poder político local os fortalece. Para que isso ocorra contam com o apoio 

da instituição Amazonastur, a qual entende que já fez sua parte.  

Nota-se que em alguns momentos o discurso dos sujeitos apresenta contradições. 

Querem “poder” e “desenvolvimento”, mas a maioria não mostra interesse em gerir a pousada 

ou o CRFT. 

 Ao longo do grupo focal surgiram outras falas que exprimem o sentimento dos 

pesquisados:  
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[...] a Amazonastur devia ser mais atenciosa com as comunidades rurais. Em termos 
de organização legal, juridicamente, indicar caminhos, ajudar no que pudesse. Pelo 
menos esse curso de inglês, o governo devia olhar com mais amor para nós, já que a 
Amazonastur é uma empresa do nosso governo. Devia ser uma coisa mais concreta 
dentro da comunidade, já que ela nasceu antes da reserva, antes da FAS. 
(Entrevistado 01).  

 

Os pesquisados pedem mais atenção e atitudes concretas da instituição quanto ao 

turismo. O curso de inglês, por exemplo, para além de uma reivindicação é uma necessidade 

no entender deles: “infelizmente os governantes não enxergam a nossa necessidade” 

(Entrevistado 01). 

Mas percebe-se que o que mais os incomoda, é uma situação ainda não resolvida que 

envolve dinheiro. Após a realização de um reality show, três comunidades foram premiadas 

com dinheiro, dentre elas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O recurso está com a 

Amazonastur. As comunidades teriam que acessar o recurso mediante a associação de 

moradores e como, em sua maioria, elas estão com débitos, ou seja, irregulares, não foi 

possível ter acesso ao dinheiro.  
 
Eu que acompanho a Amazonastur há muito tempo, nós passamos por um problema 
muito difícil e eu fui a que mais briguei por isso, junto com o presidente [da 
comunidade]. Amazonastur fez a gente perder um recurso de R$ 75.000,00, eu não 
gostei, ninguém gostou porque o que é nosso é nosso por direito. Simplesmente não 
ajudou a gente em nada os documento na receita, essas coisas aí, para conseguir 
nosso dinheiro que está preso lá, uma coisa que é nossa. (Entrevistado 01). 

 

  Sabe-se que a burocracia impede que esses processos fluam, mas nas representações 

desses sujeitos, a instituição não agiu corretamente ou de forma justa com a comunidade. Os 

pesquisados entendem que “[...] eles deviam facilitar as coisas, mas eles não facilitaram, eles 

complicaram mais”. (Entrevistado 01). Então o sentimento é de decepção: “[...] eu fiquei, nós 

ficamos muito decepcionados com isso. Amazonastur não precisa ficar com um dinheiro que 

é da comunidade, eles precisam é ajudar a chegar na nossa comunidade.[...] Eu achei que foi 

um descaso muito grande”. (Entrevistado 01). Para outros, o resultado foi bem diferente do 

que esperavam: “[...] nós estamos precisando. Foi uma humilhação” (Entrevistado 07). O 

recurso, segundo a instituição, está disponível desde que a comunidade apresente os requisitos 

necessários para retirá-lo. 

 “Descaso” e “humilhação” foram palavras recorrentes nos discursos. Nos rostos dos 

pesquisados também se percebia a decepção com que relatavam o fato e afirmaram que o 

ocorrido não foi apenas com a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas com 

outras beneficiadas com esse recurso que não estão com seus documentos da associação de 
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moradores regularizados, como Paricatuba e Janauary. Tentaram resgatar por meio da 

associação de artesãos, que faria a transferência do recurso, mas não obtiveram êxito. 

 Outro conteúdo que circulou na produção das representações sociais, foi definido no 

espaço social compartilhado pelos pesquisados. Esses atores sociais tiveram uma experiência 

contada com bastante entusiasmo, que foi a de receber turistas em suas casas. Isso ocorreu há 

aproximadamente três anos, desde então a atividade não se repetiu.  

 Por intermédio de uma parceria com uma agência de viagens, que já levava grupos 

para a comunidade, dez famílias foram selecionadas, entre os próprios moradores, para 

receber dois visitantes em suas casas. Nas negociações os comunitários recebiam uma cesta 

básica para mantê-los por uma semana. Segundo os pesquisados, a maior dificuldade foi o 

idioma, que se configurou como uma barreira entre ambos. Porém, um guia de turismo que 

acompanhava o grupo, ficou hospedado na comunidade e deu o suporte necessário. O guia, 

segundo os entrevistados, auxiliou os comunitários e eles próprios conseguiram 

gradativamente se comunicar com os visitantes, ainda que de forma gestual.   

 Ao serem perguntados o porquê da experiência não ter sido replicada, alguns culparam 

o órgão de turismo do Estado:  

 
[...] o turismo nas casas foi a Amazonastur que tirou, já era para nós termos. Nós 
tivemos a experiência, eles vieram, fizeram turismo na casa, eu recebi turista só que 
não foi para a frente por causa deles da Amazonastur, por causa da pousada aqui. 
Eles disseram que se tivesse turistas nas casas iria atrapalhar a vinda da pousada. Ai 
nem pousada, nem nas nossas casas, nem nada. (Entrevistado 04). 
 
 

  Mais uma vez a decepção é uma marca do discurso, o que pode ser retratado na 

seguinte fala: “[...] aí nós ficamos desanimados. Quebraram uma coisa que estava nascendo”. 

(Entrevistado 01). Segundo os sujeitos da pesquisa, os representantes do órgão alegaram que, 

como a pousada iria ser construída, não haveria necessidade de receber os visitantes em suas 

casas ou construir cômodos específicos para isso. A partir dessa orientação, não repetiram a 

atividade. No dizer de uma comunitária: “[...] aí nem pousada, nem nas nossas casas, nem 

nada”. (Entrevistado 04). 

 Por fim, pode-se resumir o que os pesquisados querem do governo “mais atenção” 

(Entrevistado 01). Para um dos participantes do grupo, “[...]. nós devemos caminhar sempre 

ao lado, mas que nosso governo não nos despreze, sempre nós vamos querer uma partilha 

maior porque está sendo muito mínimo. Está vindo muito pouco para os nossos sonhos”. 

(Entrevistado 01). 
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 Os “sonhos” dizem respeito a tornar o turismo uma atividade que possa, de fato, 

melhorar as condições de vida desses moradores. Mas não se pode descartar o que Cruz 

(2005) considera. Em sua visão, é importante superar o mito do desenvolvimento que se 

acredita ser viabilizado pelo turismo. Tanto a mídia quanto o discurso oficial tem 

responsabilidade sobre isso, e a tendência é gerar cada vez mais expectativas infundadas nos 

mais diversos atores sociais. 

 Mas o que é mais difícil é conciliar os diversos interesses que envolvem o turismo. A 

população local, o poder público, os agentes de mercado, os turistas, todos tem expectativas 

diferentes, “[...] não raras vezes divergentes” (CRUZ, 2005, p. 41). Assim, é papel do 

governo, por meio de suas políticas públicas, conciliar esses interesses. 	  

 

4.2 COMUNIDADE SÃO THOMÉ 

 

 A comunidade São Thomé está localizada a cerca de vinte minutos de distância da 

comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pode-se chegar à comunidade após uma 

viagem de uma (01) hora de carro pela AM 070, até o lago do Ubim e mais vinte minutos de 

lancha rápida (ajato). O acerto do transporte fluvial deve ser feito previamente com um dos 

moradores, pois não há lanchas à disposição para se fazer esse trajeto. 

Quanto à organização espacial, na margem esquerda do Lago do Acajatuba está a sede 

da comunidade, os demais moradores vivem em flutuantes nos arredores. No total são 54 

grupos doméstico-familiares e 226 pessoas. O foco central do estudo é a Vila, como os 

próprios moradores denominam, onde há circulação de visitantes. Na Vila moram 13 grupos 

doméstico-familiares, cerca de 26 pessoas, em casas predominantemente de madeira (Figura 

44). 

 

Figura 44 – Casa sobre palafitas desenhada na oficina “o turismo na minha comunidade”  
 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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Algumas casas na comunidade foram construídas sobre palafitas em virtude das cheias 

dos rios, e as crianças representam suas moradias dessa forma. Além disso, o rio é um 

elemento importante e que confere identidade à essa comunidade (Figuras 45 e 46) e 

influencia a vida desses comunitários. 

São Thomé surgiu de forma semelhante à criação da comunidade Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro: pela necessidade de catequizar e alfabetizar as crianças e formar uma 

comunidade. Além disso, a moradora que iniciou as atividades para cria-la é irmã da 

fundadora da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A fundadora de São Thomé, 

apesar de ter cursado apenas as séries iniciais do ensino fundamental, passou a ministrar aulas 

de forma voluntária para as crianças: 

 

[...] a primeira professora daí fui eu com 35 alunos, para alfabetizar os alunos [...]. 
Aqui era um lugar muito esquecido. Toda essa área não tinha essas casas, não tinha 
aula para as crianças, não tinha nem aula de catecismo, as crianças daqui não sabiam 
nem se benzer. Não sabiam nem o que era Deus e tão perto do município de 
Iranduba. Não tinha uma pessoa que olhasse por aqui (Entrevistado 09).  

 

     Figura 45 – São Thomé na época da seca       Figura 46 – São Thomé na cheia do rio 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.    Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

 

Este foi o início da formação da comunidade, em fevereiro de 1971. Nota-se que o 

elemento religioso está presente, e há preocupação nessa fala quanto à ausência da igreja e, ao 

mesmo tempo, uma tentativa de substituí-la. A líder era o que chamavam de “promesseira” 

(Entrevistado 10), realizando celebrações na comunidade e ministrando aulas. 

A professora passou a ser uma liderança e convocou outras pessoas para ajudarem: 

“[...] vamos fazer uma comunidade aqui, eu disse. [...]. Depois foi crescendo a comunidade” 

(Entrevistado 09). Gradativamente as pessoas foram aderindo ao chamado da antiga líder, a 
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ideia era oferecer um espaço para a formação de uma comunidade, com organização e 

trabalho coletivos.  

Inicialmente, a localidade era chamada de São José. O tio da fundadora possuía barco 

e o nome desse barco foi dado à localidade, quando eram apenas duas casas. A Vila de São 

Thomé foi fundada oficialmente em 1982, quando havia seis casas. Pouco tempo depois, mais 

quatro casas foram construídas com a ajuda de vereadores. Com a construção da escola e da 

pequena igreja de madeira, outras casas foram aparecendo. Em seguida o campo de futebol, 

para jogarem bola, ou seja, mais uma vez esse tipo de lazer mostra-se bem significativo para 

as comunidades na Amazônia. A construção do campo deu início à escolha de um time que 

pudesse representar a Vila e integrar os moradores em uma atividade esportiva. 

É importante ressaltar que em 1976, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro já dera início 

à formação da comunidade, então a fundação de São Thomé foi influenciada por esse fato: 

“[...] de lá eu já trouxe uma base de como é que se trabalhava” (Entrevistado 09). Somente em 

1982, com onze anos de dedicação, a Vila foi reconhecida como comunidade.  

O nome escolhido é o mesmo do santo de devoção da fundadora: São Thomé, 

padroeiro da localidade. Ainda que o histórico de criação guarde algumas semelhanças entre 

as duas comunidades do lago do Acajatuba, alguns problemas foram visualizados na pesquisa 

de Leitão (2007), bem como pelo trabalho de campo neste estudo. Os pontos em comum são 

apresentados a seguir: 

• Há pouca valorização das tradições como eventos, festa do padroeiro da comunidade; 

• A comunidade apresenta muita dificuldade para se organizar em coletividade; 

• Há carência no acesso à bens e serviços sociais: não há posto de saúde e a escola 

necessita de reforma para atender seus alunos. 

Quanto aos festejos, uma vez ao ano, no último sábado de fevereiro, a comunidade 

reúne-se para a confraternização do time de futebol da localidade, o Vasco da Gama. Aliás, 

para desfrutar dessa atividade os moradores contam com um campo de futebol com 

arquibancadas na área central da comunidade, sendo esta festa geradora de empolgação ao 

ponto de se reunirem para solicitar apoio da Prefeitura para a realização.  

Na segunda quinzena de agosto, a escola realiza, durante uma noite, um arraial com 

música, dança e comidas típicas do período de festas juninas. No mês de dezembro, 

aconteciam os festejos em homenagem ao padroeiro, São Thomé, até que um padre os alertou 

que as comemorações eram em julho e não no último mês do ano. Assim, a comunidade 

mudou a data da festa, que parece não ter grande relevância para seus moradores, de acordo 

com a pesquisa de campo. 
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A dificuldade para a organização em coletividade também foi notada no relato dos 

próprios participantes do grupo focal. Eles reconhecem que realizar reuniões entre eles 

mesmos é muito difícil, há muita “desunião”. Três instituições que mantém projetos e 

pesquisas naquela localidade também afirmaram que há muita dificuldade em desenvolver 

atividades em São Thomé. 

Com relação aos bens e serviços sociais, não há um posto de saúde em São Thomé. 

Nos casos mais graves, em que há risco de morte, é necessário o deslocamento do enfermo 

para a sede do município de Manacapuru ou mesmo para Manaus. Quando a ocorrência é 

mais simples os moradores se dirigem ao posto de saúde da comunidade Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro. 

A Escola Municipal São José (Figura 47) possui 72 estudantes matriculados, 

moradores dos arredores da Vila, sendo que a maioria estuda no período noturno no EJA, que 

é o Ensino de Jovens e Adultos. A escola necessita de reformas urgentes de acordo com a 

gestora e com os próprios alunos e professores. Há apenas uma pequena sala de aula, uma 

biblioteca usada como sala de aula e uma terceira sala usada como copa. Segundo relato das 

professoras e dos próprios alunos, a sala é extremamente quente. Em uma das visitas de 

campo, os alunos do período da tarde estavam tendo aulas na área externa, em uma mesa que 

fica bem em frente à escola. Não há ar condicionado, e os dois banheiros não funcionam.  

O pequeno prédio de alvenaria, foi construído pela Organização Não-Governamental 

– ONG Visão Mundial. A ONG é uma agência missionária que conta com apoio internacional 

e se mostra bastante presente nas comunidades prestando atendimento médico, doando 

roupas, calçados, brinquedos, construindo ou reformando equipamentos como escolas, igrejas 

e postos de saúde.  

Ao longo da pesquisa, havia a promessa de que seria construída uma nova escola 

pela prefeitura de Iranduba, mas até o momento a construção não foi sequer iniciada. A antiga 

sofreu uma intervenção, que foi a troca do telhado, pois todas as vezes que chovia, alagava. A 

fala a seguir expressa as representações sociais de uma professora quanto a situação 

enfrentada: “[...] tem hora que você fica triste” (Entrevistado 10).  

Wiggers (2012) garante que nas áreas rurais da Amazônia, na sua maioria, a escola, a 

igreja, o posto de saúde são os principais aglutinadores das famílias e das casas nas 

comunidades. Mas na comunidade São Thomé, a ausência, até o momento, da igreja e do 

posto de saúde são motivo de reclamação por parte dos moradores.   

Os empregos formais na comunidade são escassos, há dois vigias, um agente 

comunitário e três professores, sendo uma delas a gestora da escola. Os demais moradores 
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vivem de empregos temporários, principalmente como carpinteiros, barqueiros, camareiras e 

cozinheiras nos hotéis nos arredores da comunidade e nas pousadas do espaço comunitário. 

Há também os comerciantes. No entanto, a principal atividade para algumas famílias da 

comunidade era a pesca, até a chegada definitiva do turismo. 

Atualmente, São Thomé recebe o projeto Ecoturismo Amigo do Boto-Vermelho, 

realizado em parceria com a Associação Amigos do Peixe-Boi (Ampa) e o Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (Inpa). De acordo com a Ampa, o turismo de observação de 

animais em vida livre, neste caso do boto-vermelho (Inia geoffrensis), um mamífero 

endêmico da região amazônica, ocorre há mais de uma década.  

Desde 2014, esse projeto contemplou a comunidade e tem o objetivo de promover o 

turismo sustentável, melhorar a renda de uma comunidade ribeirinha, reabilitar e fomentar o 

bem estar de crianças portadoras de necessidades especiais. Um outro objetivo do projeto é 

contribuir com a conservação ambiental e, com base nisso, implantou-se o Flutuante Amigos 

do Boto-Vermelho (Figura 48), sob os cuidados e parceria dos comunitários da São Thomé.  

 

Figura 47 – Escola municipal  Figura 48 - Flutuante em frente à comunidade 

 

 

 

 

 

 
    
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.    Fonte: Pesquisa de campo, 2015. 
 

 

A grande reclamação dos pesquisados é que após a criação de um novo flutuante, 

antes de chegar no São Thomé, próximo à comunidade do Paricatuba, o fluxo de turistas 

reduziu bastante. Segundo eles, os visitantes não adentram mais para o lago, chegam até esse 

novo flutuante para interagir com os botos e voltam para Manaus.  

Outras construções na comunidade são o centro comunitário (Figura 49) e uma 

igreja, Assembleia de Deus. A igreja católica está em construção há mais de cinco anos, e o 

padre vai até a comunidade uma vez ao mês. Mas nem sempre isso acontece.  

O espaço comunitário abriga uma lanchonete, uma loja de artesanato (Figura 50), duas 

mercearias que vendem produtos, como bebidas e alimentos enlatados. Junto ao Bar e 
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Mercearia Moraes, há o Restaurante São Thomé (Figura 51) e uma pequena pousada com 

quatro (04) apartamentos, com o mesmo nome, com quatro (04) banheiros externos. Há ainda 

uma segunda pousada, mais antiga e conhecida, é a Pousada do Jacaré. Esta última iniciou as 

atividades em 2005 com quatro quartos. Atualmente há 40 leitos em 18 quartos, sendo 08 com 

banheiros privativos.  

A história mais recente dessa comunidade é bastante interessante, pois há a 

participação de um programa de uma grande emissora de televisão brasileira (Tv Globo), que 

contribuiu para mudar os rumos do turismo naquele espaço comunitário. No ano de 2010, um 

guia de turismo local enviou uma carta para o programa Caldeirão do Huck, para o quadro  

Lar Doce Lar, de audiência nacional, solicitando infraestrutura para a comunidade em 

benefício de todos os moradores.  

 

Figura 49 – Centro comunitário         Figura 50 – Loja de Artesanato Beija-Flor 

 
      Fonte: Pesquisa de campo, 2014.    Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

    

  Figura 51 – Restaurante e Pousada São Thomé 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

O programa construiu um píer com piscina; reformou o portal de entrada da 

comunidade; o centro social comunitário, entregando computadores e cadeiras para as 
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reuniões. Pintou todas as treze casas que havia na época na sede da comunidade, além de 

trocar as telhas e colocar caixas d’água para levar água a todas elas por meio de um poço 

artesiano já existente. Um dos moradores, que trabalha fazendo a demonstração da borracha 

para os turistas, ganhou do programa uma casa própria. Para as crianças foi construído um 

play ground, no campo de futebol ergueram uma arquibancada, e foi entregue um barco 

reformado para as atividades de pesca. Mas, segundo os moradores, assim que o barco foi 

entregue, não funcionou. O barco permanece no porto da comunidade, sem ser utilizado. 

O Programa Luz para Todos chegou até a comunidade em 2010, por meio do mesmo 

programa, quando a energia elétrica passou a atender as casas dos moradores. Até esta data 

usavam um gerador de energia movido a óleo diesel que funcionava apenas durante quatro 

horas, de 18 às 22 horas.  

Na Pousada Jacaré, um empreendimento particular já existente na comunidade, o 

programa construiu mais 04 quartos com 04 banheiros externos; um restaurante e uma suíte 

suspensa na copa de uma árvore. Além desses benefícios, reformou os quatro quartos 

existentes, entregou uma horta e todo o mobiliário e decoração. 

Após a passagem do programa pela comunidade, houve muitas mudanças na 

infraestrutura da comunidade assim como nas relações entre os comunitários. As 

representações sociais dos pesquisados da comunidade São Thomé são identificadas e 

analisadas tendo como base o contexto apresentado. 

 

4.2.1 As Representações Sociais dos comunitários 

 

 As representações sociais, sobre turismo e lazer, extraídas dos sujeitos pesquisados, 

oriundas do grupo focal e das entrevistas individuais, estão ancoradas na esperança que o 

turismo contribua para melhorar as condições de vida dos envolvidos com a atividade.  

 Da mesma forma que a comunidade anterior, as representações sociais dos moradores 

da Vila São Thomé foram divididas em três focos: representações sociais do lugar, do turismo 

e do lazer e das instituições ligadas ao turismo. 

 

• Representações Sociais do Lugar 

 

A comunidade São Thomé surge de forma semelhante à comunidade Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro. Afinal, foi influenciada pelos mesmos princípios que nortearam a 

fundação desta última. De acordo com uma das fundadoras, quando começaram a “limpar” o 
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terreno, ou seja, retirar a vegetação que cobria o espaço, “[...] era aquela alegria, parecia assim 

quando as pessoas não tem terra e estão querendo terra”. (Entrevistado 09).   

 Mas ao mesmo tempo, as declarações da antiga liderança comunitária expressam a 

dificuldade na formação da comunidade, ainda que a localidade oferecesse muitas belezas 

naturais. Segundo ela “só era mato”, tiveram muito trabalho para roçar o terreno e construir as 

duas primeiras casas:  

 
[...] tão perto do nosso município dali, mas não tinha ninguém para olhar por esse 
pessoal aqui. Porque aqui não tinha uma pessoa para chegar lá e falar para o 
prefeito: nós estamos precisando disso, disso e disso, preciso de uma ajuda para 
esses pobres que não tem roupa, não tem isso. Não tinha ninguém. (Entrevistado 
09). 

 
Há um ressentimento na fala, pois a moradora lembra que embora a sede do município 

do Iranduba fosse relativamente próxima da comunidade, eles não tinham, além dela, uma 

pessoa que se disponibilizasse a procurar as autoridades municipais e apresentar as demandas 

locais. Por outro lado, a fala retrata a carência das pessoas que necessitavam de roupas e 

eletrodomésticos: “[...] ninguém tinha fogão, só era na lenha, fogão de barro”. (Entrevistado 

09). Outro elemento que se destaca na fala é quando chama os moradores de “pobres”, isto é, 

eram pessoas carentes que buscavam um local para viver e uma casa para morar. 

Durante a entrevista, notou-se, nas declarações da fundadora, que havia, em alguns 

momentos, por parte dos demais comunitários, desânimo e descrédito se de fato aquele espaço 

poderia transformar-se em uma comunidade. Ela relata que houve muita insistência e trabalho 

coletivo. Os futuros moradores trabalhavam na forma de mutirão, enquanto uns ajudavam 

desmatando, roçando, outro grupo fazia a comida. Aquele que não podia contribuir com 

alimento, ajudava o grupo com trabalho. Todos cooperaram para tentar superar as 

dificuldades e dar ao espaço as primeiras edificações.  

A primeira líder comunitária se expressa com entusiasmo: “[...] aí eu botei aquela 

alegria em cima deles” - no que se refere à formação da comunidade. E continua: “[...] é como 

eu falo, parece assim que já vem de sangue, aí eu tinha que formar uma comunidade aqui [...], 

eles me respeitavam como se eu fosse a tuxaua. (Entrevistado 09). Ela esclarece que o fato de 

liderar a formação da Vila São Thomé pode estar relacionado à “hereditariedade”, pois seus 

irmãos e tios também já haviam passado por essa experiência.    

É interessante notar que nessa representação social, a primeira líder comunitária se 

compara a uma liderança indígena (tuxaua) ao se sentir respeitada, por conta do seu trabalho, 

pelos demais membros do grupo. Ela explicou ainda que até pouco tempo atrás quando foi à 

sede do município, Iranduba, muitos a reconhecem como presidente da comunidade São 
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Thomé, sendo que ela não ocupa mais o cargo. Mas ao mesmo tempo em que demonstra 

satisfação ao lembrar disso, percebe que para conseguir atender às demandas locais, precisou 

de muito esforço e articulação: “[...] mas eu andei muito pedindo as coisas”. (Entrevistado 

09).   

Quando se reportam ao princípio, quando a comunidade foi fundada, as representações 

sociais estão relacionadas à dificuldade. Há um esforço para demonstrar quais as dificuldades 

iniciais, bem como os responsáveis, para a formação da comunidade. Não havia poço 

artesiano, a água era muito quente, dependiam e gastavam muito com a compra de gelo. 

Também não havia energia elétrica. Aliás, este último benefício na opinião de muitos foi o 

melhor de todos. 

Percebe-se que há uma nova articulação entre o global e o local, cujo último atua no 

interior da lógica da globalização. Por sua vez, a globalização não vai destruir as identidades 

dos indivíduos, mas produzir novas identificações globais e locais. (HALL, 1997). Essa 

influência pode ser percebida na seguinte representação social: 

 
[...] agora, como eu falo, aqui já virou cidade, todo mundo tem sua geladeira. 
Aquelas pessoas que estavam aqui e que eram muito pobrezinhas foram embora para 
Manaus, porque não tinha trabalho. Uns só vivem de vender pupunha na rua e pé de 
moleque, cocada, essas coisas assim. Uns estão bem empregados. (Entrevistado 09).   
 

A comunidade virou cidade e está produzindo novas identidades, os moradores estão 

gradativamente se acostumando com as mudanças. “[...] Hoje virou Manaus, porque tudo é 

pago, a luz é paga”. (Entrevistado 09).  Ainda que considerem um dos maiores benefícios a 

chegada do Programa Luz para Todos, isso representa um custo a mais para os moradores, 

que precisam pagar todo mês a conta de energia elétrica. Mas as facilidades acompanham as 

mudanças: todos têm geladeira, assistem televisão, ouvem rádio a qualquer hora do dia. Não é 

mais necessário comprar gelo a todo momento.   

Mas na mesma fala é possível perceber que o local era carente até mesmo de emprego 

e o resultado foi o êxodo rural. Certamente, conforme o discurso do sujeito da pesquisa, 

muitos mudaram para a cidade de Manaus em busca de melhores condições de vida por meio 

de um emprego. A mudança do mundo rural para o urbano gerou subempregos, com a venda 

de frutas e doces na rua, outros podem ter conseguido um emprego, mas não foi possível 

conseguir informações mais detalhadas a esse respeito. 

 As relações laborais entre o mundo rural e o urbano são bastante distintas e exige uma 

adequação muito grande por parte daqueles que saem do primeiro para o segundo. Infere-se 

ainda que apenas com o nível fundamental de educação que havia na comunidade, as 
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oportunidades de um emprego mais especializado na zona urbana eram poucas, como afirma 

Gasché Suess e Mendoza:  

 
[…] En la ciudad, la persona está sometida a un horario laboral que regula su tiempo 
de trabajo y su tiempo de ocio. El trabajador urbano se somete a la disciplina de este 
horario. […] El marco laboral productivo urbano exige la adecuación de la persona 
al ejercicio de una racionalidad técnico-científica y económica y establece relaciones 
formales entre emprendedor y empleado, ambas sustentándose en un cultura de lo 
escrito (la “literacidad”). (2011, p. 65 e 67). 

  

As representações sociais sobre as relações sociais na comunidade podem ser 

resumidas na seguinte palavra: “desunião”. A comunidade é permeada por conflitos, 

principalmente aqueles de origem familiar. Como a maioria dos moradores estão ligados por 

algum laço consanguíneo, há problemas velados nos grupos doméstico-familiares e entre eles 

e, na maioria das vezes, difíceis de serem identificados.   

Mas há aqueles que se mostravam descontentes pelo fato da Vila não oferecer 

condições adequadas para se morar, especialmente quando não havia energia elétrica : “[...] já 

pensei muito em sair daqui, mas depois que chegou a energia para cá não me dá mais vontade 

de sair”. O mesmo sujeito da pesquisa afirma que antes de 2010,  

 
[...] logo quando não tinha luz, eu chamei muito o marido para ir embora. Ninguém 
pode assistir televisão, ninguém pode ter uma água gelada, nossos filhos não tem 
uma escola que possa estudar melhor, vamos sair daqui, a gente bota eles num 
colégio e vai trabalhar. (Entrevistado 11). 

 

Em 2010, “[...] foi o tempo que apareceu a luz pra cá e teve essa diferença na 

comunidade”. A chegada da energia elétrica é percebida como uma “diferença” e fez com que 

muitos moradores continuassem na comunidade. Por outro lado, reconhece-se que a escola é 

uma estrutura importante erigida na comunidade e valorizada pelo comunitário, de acordo 

com a fala.  

Ainda que os problemas sejam muitos, a comunidade representa um lugar “tranquilo” 

para se viver. Os recursos necessários para a sobrevivência do grupo estão no entorno. 

Utiliza-se a madeira, a palha para a construção das casas e, para a alimentação, pesca-se no 

igapó peixes como o cará, tucunaré e pirarucu. Há os caçadores, que vão para o “mato” em 

busca de veado, paca, tatu.  

As representações do lugar são de tranquilidade. Um dos pesquisados afirma que às 19 

horas já está dormindo e perguntado se deseja sair de São Thomé ele responde: “de jeito 

nenhum” (Entrevistado 15). Um outro participante da pesquisa afirma: “[...] para Manaus eu 



 

 

173 

não vou” (Entrevistado 16). Quando o espaço é familiar para os indivíduos, especialmente 

para esses atores sociais que vivem há gerações na comunidade, ele torna-se lugar, como 

afirma Tuan (1983).    

Segurança e tranquilidade são as representações de viver na comunidade: “[...] eu acho 

tão gostoso, tão bom, tranquilo. Quando quer alguma coisa vai lá em Manacapuru, vai em 

Manaus. Essa tranquilidade que em outros lugares a gente não vê mais”. (Entrevistado 11). 

Sem contar que na comunidade, os pesquisados estão numa relação mais próxima com o 

ambiente natural: “[...] quando quer um peixe vai na Onça” (Entrevistado 15). A Onça é um 

igarapé onde vão pescar. 

Diferente dos pesquisados na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os 

moradores não fazem referência à Unidade de Conservação ou à sustentabilidade. Mas 

percebem que houve mudanças na relação com o ambiente possibilitadas pela modernidade, 

especialmente pela chegada da luz elétrica. E o barulho, ou como chamam, “a zoada”, faz a 

diferença pela introdução dos equipamentos eletroeletrônicos:  

 
[...] o cachorro latia na casa do vizinho, o galo cantava, o cara escutava. Hoje em dia 
não escuta mais, porque é geladeira dentro de casa, é ventilador, não escuta mais 
não. Até quando um bicho pisava na folha, o cara escutava, agora não escuta mais 
não. (Entrevistado 15). 

 

Um dos pesquisados, em suas representações sociais do lugar, expressa as 

transformações pelas quais São Thomé e sua própria vida passaram. Nota-se traços claros dos 

elementos socioculturais do contexto em que está inserido:    

 
[...] para mim melhorou muito assim. Mesmo nessa coisa que a gente montou, vem 
gente hoje amanha não vem, mas a vida é muito mais tranquila. Aqui criei meus 
filhos, cada qual está trabalhando graças a Deus, trabalham para ganhar o dinheiro 
deles sem precisar estar com vício. (Entrevistado 11). 

 

 As condições de vida mudaram, “a coisa” a qual se refere é o restaurante que construiu 

e trabalha com os demais membros da família. E mostra satisfação ainda que a visitação seja 

sazonal: “[...] vem gente hoje amanha não vem”. Por outro lado, demonstra familiaridade e 

laços afetivos com o ambiente, pois a comunidade é o lugar onde criou seus filhos. Esses 

laços afetivos aparecem na fala da mãe de uma das moradores quando ela pensou em mudar-

se da comunidade. Ao pedir que a filha permanecesse no lugar, declara o motivo pelo qual 

não devia ir embora: “[...] a gente ama São Thomé porque foi a gente que plantou essa 

semente” (Entrevistado 10). 
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 A semente faz referência à fundação da Vila. Os atores sociais não veem a 

comunidade como um lugar de passagem, eles mantem relações com o lugar que lhes confere 

identidade, por isso desejam continuar se relacionando com aquele ambiente.   

 As representações refletem a melhoria das condições de vida na comunidade, a 

diversificação das atividades econômicas e a importância que o turismo ganhou: 

 
[...] aqui era muito parado, hoje está bom demais. Aqui tem um pouquinho do 
básico: ali tem um lanche, lá na frente tem outro comércio, ali tem praticamente um 
posto de gasolina. Então melhorou bastante a renda e algumas pessoas tem coragem 
de dizer que um não ajuda o outro, do dinheiro do turismo. Mas antes mesmo era só 
a pesca. (Entrevistado 12). 

 

 

Conforme Maldonado (2009), a participação de comunidades como esta do estudo, da 

zona rural, envolvidas com o turismo, é um assunto delicado e ao mesmo tempo complexo. É 

complexo, pois há muitos impactos gerados pelo turismo, uma atividade econômica crescente, 

globalizada, afetando comunidades tradicionais em seus espaços. É um assunto delicado 

porque ainda que o turismo represente uma oportunidade de melhorar as condições de vida 

dessas populações, pode alterar os seus padrões de produção e de consumo.  

 São Thomé experimentou uma crescente pressão do mercado turístico sobre seus 

patrimônios natural e cultural. Acostumadas com um ambiente quase remoto e a lidar com 

poucas oportunidades para aumentar seus rendimentos, o turismo apareceu como alternativa 

para dinamizar a economia local. É por meio das representações sociais que os participantes 

da pesquisa expressaram suas percepções sobre turismo e lazer. 

 

• Representações sociais de turismo e lazer 

 

Antes da chegada do programa de televisão que promoveu a comunidade em 2010, os  

turistas já circulavam por São Thomé. A localização da comunidade favorece à visitação: está 

no lago do Acajatuba, próxima do arquipélago de Anavilhanas e de hotéis de selva e pousadas 

da região. 

O artesanato sempre foi uma forma de oferecer um atrativo a mais ao turista que 

buscava conhecer a Vila e a Pousada do Jacaré. Muitas famílias passaram a complementar sua 

renda a partir dessa atividade, ainda que em todo o Lago do Acajatuba haja produção de 

artesanato, como pulseiras e colares feitos a partir de sementes. A pequena loja construída no 



 

 

175 

espaço comunitário, foi pensada e estruturada para que pudesse abrigar o artesanato 

produzido pelos diversos artesãos da comunidade. 

A partir de 1985, com a inauguração do Hotel Ariaú Towers, houve uma evolução 

significativa no número de unidades habitacionais no Amazonas, provocada pela sua 

expansão. Cavalcante (2001) garante que os indicadores de visitação e ocupação da época 

foram influenciados pela atuação desse hotel e de um outro, o Acajatuba Lodge, que encerrou 

suas atividades.  

Esse fluxo de visitantes era direcionado para a região do Lago do Acajatuba, nas 

proximidades do hotel. Esperadas, mas não planejadas, as visitas aconteciam dia após dia na 

Vila São Thomé. Dentre os pacotes oferecidos aos turistas pelo hotel, estava programada uma 

“visita ao vilarejo local”.  

De acordo com um dos pesquisados, proprietário da Pousada Jacaré, “[...] o turismo na 

comunidade quando o Ariaú estava no auge, era bem movimentado, depois das Torres 

Gêmeas caírem nos Estados Unidos, aí caiu muito”. (Entrevistado 13). O Ariaú é um dos 

primeiros e maiores hotéis de selva da região. Inaugurado em 1985, possui vinte e nove anos 

de existência. Tanto a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro quanto São Thomé, 

dependiam muito do fluxo turístico advindo do hotel, composto principalmente por 

estrangeiros. 

É interessante notar que o proprietário da pousada estabelece um marco na queda da 

visitação, que é o ano de 2001, a partir do atentado terrorista que derrubou o World Trade 

Center - WTC, em Nova York, nos Estados Unidos41. O medo de viajar de avião fez com que 

muitos potenciais turistas cancelassem suas viagens para os mais diversos destinos turísticos, 

o que inclui o Brasil. Lohmann (2004) garante que os impactos deste episódio foram sentidos 

em vários setores do turismo, como as empresas aéreas, a hotelaria, operadores e agentes de 

viagens, empresas de cruzeiros marítimos e muitos outros.   

Vulnerável ao terrorismo, o turismo se retraiu no mundo inteiro, com uma queda de 

cerca de 23,5% no tráfego internacional de passageiros em nível mundial, logo no mês 

seguinte aos atentados (LOHMANN, 2004). Certamente esta queda no fluxo turístico também 

foi sentida no Amazonas, especialmente nas comunidades que recebiam estes visitantes. 

A visita dos grupos de turistas sempre foi intensa e frequente, no entanto, a renda 

gerada para a comunidade era muito baixa ou quase nula. Um outro depoimento também 

                                                             
41  Em 11 de setembro de 2001, quarto aviões Boeing foram simultaneamente tomados por terroristas 
pertencentes ao grupo islâmico Al Qaeda. Dois aviões foram lançados contra as torres gêmeas do WTC. Cerca 
de 3.440 pessoas morreram nestes e em outros ataques neste mesmo dia nos Estado Unidos, incluindo dezenove 
terroristas.  
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ratifica essa afirmação sobre a comunidade: “[...] era movimentada pelo Ariaú, mas era aquela 

questão de caminhada, depois se tornou Vila. Tinha mais só artesanato mesmo. Alguns barcos 

paravam aqui.” (Entrevistado 12). Até 2010 os visitantes apenas caminhavam pela 

comunidade, passeavam, compravam artesanato e seguiam viagem. Chegavam por meio dos 

pacotes dos hotéis, das agências e “[...] não deixavam um tostão na comunidade” 

(Entrevistado 13).  

As representações apontam para uma atividade de lazer, chamada de turismo, que em 

nada contribuía com a comunidade. Mais uma vez recorre-se a Barretto (2004) e corrobora-se 

com suas ideias, de que o relacionamento entre visitantes e visitados apresenta um amplo 

espectro, uma ampla gama de variações nos graus de contato e nos tipos de relações 

estabelecidas entre ambos. Nas representações desses sujeitos, percebe-se que eles sentiam-se 

usados como bens de consumo sem auferir nenhum benefício econômico. 

Percebe-se que havia um turismo guiado pela lógica da sociedade capitalista: a 

agência, a operadora, o empreendimento hoteleiro ganhavam, mas a comunidade era apenas 

um instrumento nesse processo. “[...] Aconteceu muito assim, o turismo vende lá [na 

agência], vende para conhecer a comunidade e aqui já era”. (Entrevistado 12). O pacote 

estruturado para o visitante excluía qualquer participação do morador local.  

Como a representação social é um corpus organizado de conhecimento (MOSCOVICI, 

2012), as reações frente ao turismo podem ser as mais diversas e uma espécie de indicadores 

para as ações sociais dos grupos. Assim, o grupo de São Thomé percebeu que fazia parte de 

um “turismo de ver” (BARRETO, 2004) e incorporou novos elementos, novas explicações 

relacionadas a ele e, em consonância com a nova realidade, mudou sua representação social. 

Naquela situação não poderia haver um verdadeiro intercâmbio, pois um apenas observava o 

outro como se fosse uma “curiosidade”. (BARRETTO, 2004). A pseudoconvivência poderia 

ser substituída por uma relação marcada pelo encontro entre visitantes e visitados, sem perder 

o foco do turismo como negócio. 

Em 2005, a Pousada Jacaré foi construída na esperança de que os visitantes pudessem 

hospedar-se na comunidade, permanecer por mais tempo e deixar algum dinheiro. O 

surgimento da pousada é inciativa de um ex-funcionário de empreendimentos hoteleiros. 

Ainda que lhe faltassem escolaridade, escolheu empreender no turismo na intenção de que a 

atividade pudesse contribuir para melhorar sua qualidade de vida. 

A visitação nunca cessou na comunidade São Thomé. Ainda que o fluxo turístico não 

fosse intenso, havia sempre turistas a lazer ou hospedados na Pousada Jacaré. O seringueiro 

continuava contando suas histórias, vendendo peças fabricadas de látex, os artesão fabricando 
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e vendendo o artesanato. Até o ano de 2010, quando o guia de turismo enviou a carta ao 

programa de televisão, pouco havia mudado na comunidade.   

No entanto, as representações indicam que houve um terceiro marco na comunidade, 

que foi a chegada do programa de televisão. O programa abriu novos rumos ao turismo, 

gerando, inicialmente, esperança nos comunitários: “[...] eu achei que o programa ia mudar 

muito” (Entrevistado 12). A mudança esperada era por parte da comunidade: mais “união”, 

mais visitantes, emprego e geração de renda por meio do turismo.  

A esperança de um turismo que pudesse gerar renda para muitos comunitário veio da 

percepção que houve uma mudança no fluxo da visitação. Era uma simples caminhada na 

comunidade São Thomé “mas depois do programa foi melhorando, era turista todo dia aqui.” 

(Entrevistado 12). De acordo com os comunitários, o fluxo turístico melhorou bastante depois 

do programa da Tv Globo: “antes de 2010, antes de terminar o ano, deu muita gente. Era 

muita gente de manha e de tarde para visitar aqui”. (Entrevistado 12).  

Com o programa veiculado em rede nacional, muitas pessoas quiseram conhecer a 

comunidade e as transformações pelas quais passou. As agências de receptivo e os hotéis e 

pousadas dos arredores também passaram a incluir a comunidade como uma visita 

obrigatória. 

  O proprietário da Pousada Jacaré (Figura 52) afirma que “[...] o programa fez um 

restaurante bom para a gente, todo mundo veio para visitar, tinha dias que tinham 80 pessoas, 

70, para almoçar”. (Entrevistado 13). O roteiro de visitação na comunidade consistia em 

visitar um seringueiro que apresentava o processo de fabricação da borracha e contava várias 

histórias desse período no Amazonas; conhecer a escola; fazer compras na pequena loja de 

artesanato; e chegar até a Pousada Jacaré para almoçar.  

Ao observar o mapa cognitivo (Figura 53) desenhado na oficina “o turismo na minha 

comunidade”, o campo de futebol com os jogadores é um elemento central, representando a 

importância do lazer. A loja de artesanato está presente, assim como a casa de quem fez o 

desenho. É comum cada um possuir um animal de estimação, em geral, um cachorro, e ele 

está presente no desenho. O ambiente natural aparece representado pelo desenho das árvores 

no entorno das casas.  

O desenho mostra ainda que houve uma pequena diferença nas espacialidade da 

comunidade, com a inclusão de uma nova estrutura: o restaurante sobre palafitas, que será 

tratado mais adiante. 
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Figura 52 – Pousada Jacaré      Figura 53 –“O turismo na minha comunidade” 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.     Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

A quantidade de pessoas que chegava para almoçar no restaurante da pousada é 

lembrada com saudosismo pelo proprietário. Hoje a situação é bem diferente. 

O almoço era combinado previamente e o grupo esperado. Outros grupos faziam o 

mesmo roteiro, mas apenas de passagem pela comunidade e mais uma vez sem deixar 

qualquer recurso. É interessante esclarecer que não há distinção entre o que é turismo e o que 

é o lazer. Ambos são tratados pelos pesquisados como sinônimos, todos os visitantes são 

chamados de turistas. 

No ano seguinte, em 2011, oficinas e palestras foram realizadas na comunidade. O 

objetivo era contribuir para o desenvolvimento e o ordenamento do Turismo de Base 

Comunitária (TBC), de acordo com o órgão oficial de turismo do Estado.  

Nos dias 18 e 19 de janeiro de 2011, a Amazonastur realizou uma Oficina de 

Sensibilização e Planejamento do Turismo de Base Comunitária (TBC) na comunidade São 

Thomé. A oficina foi moderada por um dos colaboradores da Amazonastur, por meio do que 

se denominou metodologia participativa. Participaram da oficina 20 moradores da 

comunidade, divididos em 05 grupos, cada um com 04 pessoas. Quatro perguntas foram 

direcionadas aos grupos: quais os problemas que prejudicam o desenvolvimento do turismo 

na comunidade? Quais as possíveis soluções que podem ajudar o desenvolvimento do turismo 

na comunidade? Quais as oportunidades? Quais os projetos que podem contribuir no 

desenvolvimento do turismo na comunidade?  

Em cada uma das respostas, os moradores deveriam dizer quem seriam os envolvidos 

nas questões e qual o prazo a ser cumprido por todos. Cada quadro foi chamado de matriz e 

apresenta as conclusões dos 05 grupos participantes.  

Objetiva-se ao mostrar esses quadros que se perceba quais os principais problemas 

apontados em 2011 e se, quatro anos depois, eles foram solucionados no âmbito da 

comunidade. Mas, principalmente, porque tudo o que foi discutido no grupo está relacionado 
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ao turismo. Os resultados da oficina são apresentados nos quadros que seguem. O grupo 01 

apresentou o seguinte Quadro (8): 

 

Quadro 8 – Resultados da Matriz 1 da Oficina de Sensibilização e Planejamento do Turismo 
de Base Comunitária – Grupo 1 
PROBLEMAS SOLUÇÕES OPORTUNIDADES ENVOLVIDOS PRAZOS 

lixo 
coletar os resíduos 

na comunidade com 
mais frequência 

atração turística e saúde 

Secretaria Municipal de 
Limpeza de 

Iranduba/Hotel Ariaú e 
Comunidade 

curto prazo 

desunião oficina de 
integração 

paz na comunidade Amazonastur/Senac e 
comunidade curto prazo 

vegetação rasteira 
em excesso na 
área do porto 

limpeza do porto 
(mutirão) 

melhoria das condições 
de vida para a 

comunidade e de acesso 
para o visitante 

Prefeitura/ 
comunidade/Hotel 

Ariaú 
curto prazo 

saúde precária 
presença de um 
agente de saúde 

regularmente 

melhoria das condições 
de vida e saúde na 

comunidade 

Secretaria Municipal de 
Saúde/ Secretaria 

Estadual de 
Saúde/Amazonastur 

curto prazo 

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades da Amazonastur, 2011. 
 

Nota-se que os principais problemas apontados pelos comunitários são estruturais, no 

caso os resíduos sólidos e a saúde. O primeiro continua sem solução, não há coleta na 

comunidade e muito menos seleção do material coletado. Eles entendem que, como a 

comunidade é uma “atração turística”, é necessário mantê-la livre dos resíduos, pois isso afeta 

a visitação. Quanto à saúde, a comunidade continua sem um posto de atendimento. Os outros 

dois problemas ressaltados dizem respeito à “desunião” do grupo que não consegue se 

mobilizar até mesmo para um mutirão em prol da limpeza das áreas comuns. Nesse caso o 

porto da comunidade. 

É interessante perceber que mesmo para a resolução de problemas simples, como a 

mobilização para a limpeza da comunidade, os moradores apontam uma instituição para 

auxiliá-los. A dependência das instituições de apoio ao turismo, ou de qualquer uma outra, é 

bem clara por parte da comunidade e os moradores entendem que todas as soluções deveriam 

chegar em um curto prazo. 

O grupo 2 elaborou o Quadro que segue (9), apontando novos problemas: 
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Quadro 9 – Resultados da Matriz 2 da Oficina de Sensibilização e Planejamento do Turismo 
de Base Comunitária – Grupo 2 
PROBLEMAS SOLUÇÕES OPORTUNIDADES ENVOLVIDOS PRAZOS 

lixo coleta sensibilização comunidade/Prefeitura/Hot
el Ariaú 

curto 
prazo 

ausência de 
capacitação 

realização de cursos 
de atendimento 

qualificação profissional 
da comunidade 

Amazonastur/ comunidade curto 
prazo 

pouca 
infraestrutura ampliação da escola atender mais crianças da 

comunidade  Prefeitura/comunidade curto 
prazo 

ausência de posto 
médico 

construção de um 
posto médico Atender os comunitários Prefeitura/comunidade curto 

prazo 

ausência de 
equipamento 

aquisição de barcos 
próprios para o 

turismo  

melhoria do atendimento 
aos turistas 

Prefeitura/Estado/comunid
ade/Amazonastur 

curto 
prazo 

saneamento construção de fossa 
séptica  saúde na comunidade Prefeitura/Estado/comunid

ade 
curto 
prazo 

ausência de 
terminal fluvial 

turístico 

construção de um 
terminal fluvial 

turístico 

atendimento com 
qualidade Amazonastur/comunidade curto 

prazo 

ausência de 
capacitação 

realização de cursos 
de informática, de 
idiomas e de guias 

de turismo 

qualificação profissional 
da comunidade 

Amazonastur/comunidade/
parceiros 

curto 
prazo 

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades da Amazonastur, 2011. 
 

Os problemas apontados variam entre aqueles relacionados aos bens e serviços aos 

quais todos deveriam ter acesso, como coleta de resíduos sólidos, posto de saúde, escola e 

saneamento. Até aqueles que envolvem o turismo, quais sejam: cursos de qualificação, 

equipamentos para serem usados no transporte turístico, terminal de atendimento ao turismo. 

A ampliação da escola é uma reivindicação antiga, assim como a construção de posto de 

saúde para atender aos moradores. Até o momento não se iniciou a construção a escola. 

Os resíduos sólidos mais uma vez foram apontados pelos moradores como um 

problema. Os resíduos são enterrados, queimados ou levados até um ponto onde o carro possa 

passar e coletá-los. Não há saneamento, por isso solicita-se a construção de fossas sépticas. 

Assim como na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São Thomé os 

moradores gostariam de estudar idiomas, principalmente o inglês e o espanhol. Para eles, um 

curso poderia qualificá-los para atender o turista de forma mais “profissional”. Não há quem 

fale um outro idioma na comunidade. Um outro desejo dos moradores é possuir barcos para 

fazer o transporte dos visitantes, sempre com o intuito de “atender melhor”.  

No Quadro 10 apresenta-se um elemento que não havia sido citado nos demais grupos, 

as drogas:  
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Quadro 10 – Resultados da Matriz 3 da Oficina de Sensibilização e Planejamento do Turismo 
de Base Comunitária – Grupo 3 
 
PROBLEMAS SOLUÇÕES OPORTUNIDADES ENVOLVIDOS PRAZOS 

lixo coleta seletiva oficina de 
sensibilização 

Secretaria de Meio 
Ambiente/comunid

ade/Prefeitura 

Curto 
prazo 

saúde prevenção das doenças e 
construir posto de saúde 

melhor qualidade de 
vida para a 

comunidade 

Secretaria de 
Saúde/Amazonastur

/ Prefeitura 

Curto 
prazo 

capacitação 

realização de cursos de 
atendimento, idiomas, piloteiro, 
primeiros socorros, psicultura, 
artesanato, agricultura familiar, 
mecânica, marcenaria, 
informática 

qualificação 
profissional da 

comunidade  

Amazonastur/Ceta
m/Seduc/Senac/Sen

ar/Senai 

Curto 
prazo 

infraestrutura 

construção de um posto de 
saúde, de uma pousada 

comunitária e de um terminal 
fluvial turístico 

melhoria das 
condições de vida 

Estado/Prefeitura/A
mazonastur/comuni

dade 

Curto 
prazo 

equipamentos aquisição de barcos para o 
turismo  

melhor conduzir o 
turista 

Prefeitura/Estado/c
omunidade/Amazon

astur 

Curto 
prazo 

drogas fazer palestras  
sensibilizar os jovens 

quanto aos perigos 
das drogas 

Amazonastur/Secret
aria de Assistência 

Social/ 
Prefeitura/comunid

ade 

Curto 
prazo 

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades da Amazonastur, 2011. 
 

Os participantes do grupo citaram como principais problemas, mais uma vez, a 

ausência de posto de saúde e os resíduos sólidos. Uma questão nova no debate que aparece 

como problema são as drogas e os jovens parecem ser os mais afetados. Inclusive uma das 

pesquisadas afirmou que as drogas estavam chegando na comunidade, mas não conseguiram 

identificar quem estava levando. 

Os demais problemas citados estão relacionados ao turismo, são eles: a “qualificação 

profissional da comunidade”, a construção de uma “pousada comunitária”, um terminal 

turístico fluvial, já citado anteriormente e a aquisição de um transporte turístico. Houve a 

remoção de um terminal fluvial para a comunidade, que estava sob a responsabilidade da 

Prefeitura do Iranduba. O terminal funcionou algum tempo com uma lanchonete, já serviu 

como sala de aula e, atualmente, está fechado, sem uso. 

Neste quadro, aparece um elemento que merece um pouco mais de atenção. A 

comunidade apontava que era necessário uma pousada comunitária, uma vez que a única 

pousada existente era um empreendimento particular.  

É possível depreender com este dado e, com base na pesquisa de campo, que os 

“conflitos” na comunidade, palavra que aparece nos próximos dois quadros, começam a partir 
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desse elemento: a pousada. No entender dos comunitários, a melhoria das condições de vida 

deveria ser para “todos” e não apenas para uma família, aquela que foi “beneficiada” pela 

reforma da pousada por meio do programa de televisão.  

A busca pelo “[...] desenvolvimento local, não envolve, necessariamente, crescimento 

econômico, mas sim o alcance de melhores condições de vida pelos meios disponíveis a uma 

dada comunidade ou sociedade vivendo em um dado lugar” (CRUZ, 2009, p. 101). De acordo 

com a pesquisa de campo, muitos moradores acreditavam que seriam protagonistas de seu 

espaço, o que caracteriza o turismo de base comunitária, e não foi exatamente o que 

aconteceu.  

No penúltimo quadro (11), o grupo discutiu alguns pontos que não haviam sido 

levantados pelos três grupos anteriores, os “conflitos” e a implantação de um sistema de 

“trilhas”.  

 

Quadro 11 – Resultados da Matriz 4 da Oficina de Sensibilização e Planejamento do Turismo 
de Base Comunitária – Grupo 4 
PROBLEMAS SOLUÇÕES OPORTUNIDADES ENVOLVIDOS PRAZOS 

lixo coleta seletiva e reciclagem oficina de 
sensibilização 

Secretaria de Meio 
Ambiente/Secretaria 

de Limpeza 
Pública/comunidade 

Curto 
prazo 

conflito união da comunidade presença do turista Amazonastur/Sebrae/
Senac/Senar/Hotel 

Ariaú 

Curto 
prazo 

capacitação 

realização de cursos de 
atendimento, idiomas, 

piloteiro, primeiros socorros, 
condutor de trilhas, 

cozinheiro, informática, 
psicultura, hortaliças 

profissionalismo a 
comunidade  

Amazonastur/Cetam/
Seduc/Senac/Senar/S

enai 

Curto 
prazo 

infraestrutura implantação de um sistema 
de trilhas 

novo produto turístico 
para a comunidade Amazonastur/Cetam Curto 

prazo 
Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades da Amazonastur, 2011. 

 

No grupo 4 destacou-se mais uma vez a problemática dos resíduos sólidos, como um 

assunto preocupante. O mesmo foi percebido com o grupo focal, para um dos pesquisados 

“[...] o turista se importa muito com isso”. (Entrevistado 12). Nas representações desses 

sujeitos é necessário ter um ambiente “limpo”, mas sabe-se que quanto mais um indivíduo ou 

coletividade adquire bens materiais, mais produz poluição, seja ela dura ou suave42. 

O que está diretamente ligado ao turismo e foi citado pelo grupo era o desejo de 

“profissionalismo da comunidade”, solicitando diversos cursos com o intuito de 

                                                             
42 Serres (2011) considera poluição dura os resíduos sólidos, líquidos e gasosos e poluição suave os logotipos, 
imagens, signos da publicidade.  
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aprimoramento para melhor atender ao turista. Percebe-se que para além do aumento da renda 

e da melhoria social, o turismo de base comunitária, esperado pela São Thomé, deveria passar 

pelo encontro e pela oportunidade de compartilhar experiências (IRVING, 2009), envolvendo 

o maior número de moradores. 

Devido a essa esperança, a iniciativa local sugeriu a implantação de trilhas, como mais 

um atrativo dentro da comunidade, que pudessem ser oferecidas ao visitante. No entanto, ao 

que parece, os “conflitos” foram acentuados após a passagem do programa de televisão. 

É aceitável que as percepções sejam contraditórias e, compatibilizar todos os desejos e 

sonhos desses atores sociais, não é uma tarefa fácil. Muito pelo contrário, não existe a 

mesmidade, no dizer de Bauman (2003), especialmente quando há comunicação com o mundo 

exterior. Quando isso acontece, a ideia de unidade é desconstruída. O contato com o mundo 

exterior, aguçado pela participação no programa de televisão, fez com que muitos 

comunitários percebessem algo que não os estava agradando: um turismo que não beneficiava 

a comunidade.  

No Quadro 12, novamente aparecem problemas ainda não citados anteriormente. 

 

Quadro 12 – Resultados da Matriz 5 da Oficina de Sensibilização e Planejamento do Turismo 
de Base Comunitária – Grupo 5 
PROBLEMAS SOLUÇÕES OPORTUNIDADES ENVOLVIDOS PRAZOS 

saúde atendimento 
médico 

Melhoria das 
condições de vida da 

comunidade 

Secretaria de 
Saúde/Amazonastur/Prefeitura 

Curto 
prazo 

emprego geração de renda oficina de 
sensibilização e 

cursos 

Secretaria de Assistência Social/ 
Secretaria de Meio 

Ambiente/Amazonastur /Senac/ 
Hotel Ariaú/comunidade 

Curto 
prazo 

alcoolismo atendimento proteção aos 
moradores  

Amazonastur/Prefeitura/Assistênc
ia Social 

Curto 
prazo 

capacitação 

realização de 
cursos de idiomas, 
qualificação dos 

professores 

profissionalismo para 
a comunidade 

Amazonastur/Cetam/Seduc/Prefei
tura 

Curto 
prazo 

infraestrutura 
construção de um 

centro de 
artesanato 

novo produto 
turístico para a 

comunidade 

Amazonastur/Secretaria de 
Infraestrutura/Ministério do 

Turismo 

Curto 
prazo 

conflito união presença do turista Amazonastur/Senac/Sebrae/Senar
/Hotel Ariaú 

Curto 
prazo 

Fonte: Adaptado do Relatório de Atividades da Amazonastur, 2011. 
 

 

A saúde foi o único problema que foi citado por todos os cinco grupos. O moradores 

viam urgência na implantação de um posto que pudesse oferecer médicos e, em consequência, 

uma melhor condição de saúde para toda a comunidade. Até o momento os moradores 



 

 

184 

continuam dependentes de outras comunidades e das sedes dos municípios próximos para 

serem atendidos por um médico. O alcoolismo também foi citado pelo grupo, devido ao fato 

de existir um morador alcoólatra e precisar de atendimento por parte dos órgãos de assistência 

social. A comunidade citou ainda como um problema, a ausência de “emprego” e a 

necessidade de algo que possa gerar renda. 

A qualificação profissional é um problema recorrente e, em grande parte, está 

relacionada ao pedido para se realizar cursos de idiomas, possivelmente na esperança de se 

obter empregos no turismo. A ausência de uma infraestrutura adequada para receber um 

centro de artesanato também foi citado como problema, uma vez que há vários artesãos na 

comunidade. Mas por iniciativa própria, os artesãos construíram uma pequena loja onde 

expõem e vendem os produtos. Por fim, os participantes do grupo indicaram que o “conflito” 

existente pode ser resolvido com “união” da comunidade, e a “presença do turista” seria uma 

oportunidade de fazer isso acontecer. 

É possível inferir, a partir da matriz elaborada em 2011, que os problemas iam desde 

aqueles mais simples, como a manutenção da limpeza em uma área importante de circulação 

na comunidade, até aqueles mais complexos de serem resolvidos, como saúde pública e a 

coleta de resíduos sólidos nessas áreas rurais. Em todos os grupos, a comunidade não se 

dispôs a resolver os problemas, isoladamente, sempre indicou uma outra instituição para 

auxiliá-la na tarefa.  

A resolução dos problemas deveria acontecer sempre em curto prazo, o que mostra a 

emergência da resolução para os envolvidos. De acordo com a Amazonastur (2011), toda a 

oficina foi elaborada e discutida coletivamente, ou seja, ela expressa um processo espontâneo 

de intercâmbio de ideias, contribuindo para o resultado que a instituição esperava. 

Em maio de 2011, de acordo com o mesmo órgão, representantes da instituição 

retornaram em uma visita técnica, com alguns parceiros, dispostos a contribuir com o turismo 

na comunidade e devolver os resultados da oficina realizada em janeiro. Após a reunião, os 

comunitários se comprometeram em participar mais das atividades propostas na comunidade 

e que precisavam de ajuda na gestão comunitária no que se refere ao turismo.  

No entanto, a partir desse mesmo ano, os conflitos ficaram mais intensos e, pouco do 

que foi exposto, mudou na comunidade. A fala que segue expressa as representações sociais 

do turismo e o que vinha acontecendo na comunidade:  

 
[....] é o bom e o ruim, onde era para a comunidade se unir. [o turismo] Deixava no 
restaurante era bem pouco e eu tive uma ideia de cobrar por pessoa. Ai foi aquela 
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confusão, da minha ideia eu ia empatar o direito de ir e vir das pessoas e ai não 
aceitaram. (Entrevistado 12). 

 

Para esse sujeito da pesquisa, que era considerado um articulador na comunidade, 

havia a necessidade de se unirem, e isso significava aceitarem suas propostas, mas “[...] 

quando não aceitam nossas ideias é difícil trabalhar”. (Entrevistado 12). Devido a essa 

incompatibilidade de ideias, houve a saída de parte do grupo familiar da Pousada do Jacaré.  

Os conflitos surgem quando valores, ideias, necessidades, interesses chocam-se com a 

visão pessoal de outros atores sociais. Essa visão está pautada na religião, na cultura, nas 

informações, experiências de cada indivíduo. Um conflito é também uma “[...] expressão de 

mudança social, que reflete uma sociedade viva, com atores sociais buscando a satisfação de 

suas necessidades”. (ASSAD et al, 2009, p.17.) 

Na percepção do pesquisado, o turismo pouco beneficiava a comunidade. Assim, “[...] 

naquele tempo que eu sugeri essa ideia, era para fazer essa manutenção aqui [da 

comunidade]”. (Entrevistado 12). Segundo o entrevistado, seria feita a cobrança de uma taxa 

de visitação e o dinheiro investido na própria comunidade. Mas, a proposta não foi aceita. A 

solução encontrada para o conflito específico acerca da gestão comunitária foi afastar o 

articulador.  

Com o passar do tempo, houve uma transformação nessa percepção. Para um outro 

pesquisado, “[...] se desde o começo tivesse feito o que era para ser feito, ter cobrado uma 

taxa na subida, quem subisse aqui pagaria, deixaria uma renda para a comunidade. São coisas 

que para você voltar atrás e tentar ajeitar, você paga um preço”. (Entrevistado 14). As 

representações se transformam, dão origem a outras. Mas “[...] a representação também 

distorce, mente, ilude e confunde”. (JOVCHELOVITCH, 2004, p. 23).  

O grande fluxo de visitantes durou pouco. Hoje o que mais se ouve é que “[...] o 

turismo está devagar”. Na percepção do pesquisado, “[...] se até hoje tivesse funcionando 

aquilo, a comunidade teria um bom dinheiro, porque a quantidade de turista que entrou aqui 

só no final do ano, fora o outro ano! Depois queriam cobrar, agora não tem como”. 

(Entrevistado 12). Não há números registrados oficialmente, mas entre 70 e 80 visitantes, 

segundo os pesquisados, chegavam na comunidade para almoçar, quase diariamente. 

Atualmente, para outro pequeno empreendedor, “[...] o turismo está fraco, é do que nós 

vivemos”.  

Em setembro de 2013, o antigo articulador iniciou a construção de um restaurante e 

uma outra pequena pousada, ou seja, há uma concorrência dentro da comunidade. Essa nova 

estrutura aparece no desenho anteriormente citado (Figura 53). Como ele e sua família 
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trabalhavam, havia nove anos, servindo alimentação em uma praia nas proximidades da 

comunidade, Praia do Jacaré, resolveram iniciar um negócio: “[...] a gente tinha uma noção 

porque trabalhava lá atrás”. (Entrevistado 12).  

A pousada em que o pesquisado trabalhou passa a ser assim referida: “lá atrás” e sobre 

o porquê da saída do empreendimento a resposta é: “[...] não deu mais certo lá”. Na percepção 

dele, o proprietário “[...] não soube lidar com aquilo”. Enquanto trata do empreendimento da 

sua família, lembra: “[...] não quero que aconteça aqui o que aconteceu lá atrás”. 

(Entrevistado 12). A experiência com o turismo na pousada, de ter que lidar com o empirismo 

na administração do negócio (segundo ele, faltavam alimentação e funcionários, o 

atendimento era deficiente) e os conflitos a partir dessa relação, marcaram negativamente o 

pesquisado. 

Atualmente, ainda que a demanda seja reduzida, um dos gestores da Pousada Jacaré 

fala sobre as dificuldades enfrentadas. Afirma que recebe diferentes grupos, mas é difícil 

quando há especificidades. O exemplo é de visitantes vegetarianos: “[...] é muito ruim quando 

a gente trabalha com pessoas assim que a gente não tem o material para eles comerem”. 

(Entrevistado 09).  

Esta mesma pousada funciona apenas com três pessoas, sendo dois proprietários 

idosos e um filho adolescente que os ajuda. Não há funcionários fixos, com carteira assinada. 

Quando o fluxo é mais intenso, moradores da comunidade são contratados para trabalhar e 

recebem por diária: “[...] quando vem mais gente eu pago alguém para me ajudar”. 

(Entrevistado 09). 

Nas representações de um outro pesquisado: 

 
[...] turismo geralmente quando vem para a comunidade, vem visitar, vem almoçar, 
toda vez que vem com certeza é bom. Não todos, mas alguns ajudam a comunidade 
a comprar artesanato, almoçar, visitar, mas a coisa ruim é quando o turista vem, 
geralmente é quando vem barco grande, 70, 100 pessoas vem, e não gasta um real 
aqui dentro. Muitas vezes vem, ainda sujam e não deixa renda, não deixa nada. 
(Entrevistado 14). 

 

O ator social percebe o turismo de forma positiva, mas está preocupado com o quase 

nenhum benefício deixado e com os resíduos sólidos produzidos na visita. Para um outro 

sujeito da pesquisa, “[...] se nós tivéssemos contato diretamente com as operadoras, isso aqui 

ía lotar. Aí nós esperamos por uma agência aqui, se ela lembrar ela manda se não lembrar 

manda para outro”. (Entrevistado 13). De acordo com essas representações, o turismo, que 

chega à comunidade, é altamente influenciado por um agente externo. 
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Na representação social do planejamento do turismo descrito por Moscardo (2011), 

verifica-se que as pessoas com o poder de planejamento do turismo trabalham com os 

interesses do turismo como atividade econômica, em vez de incluir e priorizar os moradores 

de destino. Algo semelhante acontece no Amazonas e é percebido pelos comunitários. Os 

visitantes chegam à comunidade, muitas vezes em grande número, “[...] vem barco grande, 

70, 100 pessoas”, mas somente o operador ou a agência fica com os recursos. 

Uma das professoras (Entrevistado 10), observa de forma positiva as visitas na 

comunidade, especialmente porque “[...] a escola ganha muito com a visita dos turistas, as 

crianças cantam músicas de boas vindas, recebem doação de material escolar” e a doação já 

veio em forma de computador e impressora. Mesmo assim, a referida professora pensou em 

pedir a remoção da escola da comunidade, para uma outra que pudesse oferecer melhores 

condições de trabalho. Mas, segundo ela, seus vínculos com o lugar superaram a vontade de 

mudar-se.  

Outro ator social comenta que ainda que muitos problemas tenham ocorrido, “para a 

gente foi bom demais, não só falando só do turismo, mas a questão da luz elétrica que não 

tinha aqui também, era só no gelo” (Entrevistado 12). A luz elétrica mais uma vez aparece 

como um dos maiores benefícios para os pesquisados.  

Semelhante às representações da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em 

São Thomé turismo representa a possibilidade de melhorar as condições de vida. No grupo 

focal, os participantes expressaram a ideia de que “todos” podem ganhar. A palavra “todos” 

significa que os membros da comunidade podem se beneficiar do turismo, mas até o momento 

não conseguem mobilizar-se para alcançar tal objetivo.  

No entanto, para um dos pesquisados, os comerciantes, principalmente, não 

conseguem perceber como os recursos que vêm do turismo circulam na comunidade: “[...] eu 

fico chateado que as pessoas dizem que não vivem do turismo”. Para ele, “[...] o próprio 

consumo daqui é nosso”. (Entrevistado 12), pois são os donos de pousadas e restaurantes que 

movimentam a economia na comunidade, comprando os gêneros de primeira necessidade que 

são vendidos nos comércios locais.  

Nas representações desses atores sociais, turismo é um negócio. Ao se aproximar a 

Copa do Mundo de Futebol em junho de 2014, a seguinte fala surgiu durante a pesquisa: “[..] 

se é hora de ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro”. (Entrevistado 13). As percepções 

apontavam que o evento era apenas uma “porta” para divulgar o Amazonas, não a panaceia 

que muitos apostaram que seria. 
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Os sujeitos da pesquisa explicam que “[...] enquanto não entenderem que turismo não 

envolve só restaurante e pousada” (Entrevistado 12), os laços aglutinadores na comunidade 

ficarão cada vez mais fracos. Na visão de Wigger (2010), a vida social em uma comunidade 

se dá por meio dos grupos com interações sociais privilegiadas. As comunidades, assim como 

acontece em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Thomé, “[...] são organizadas em 

torno de um território e eixos de sociabilidade que dependendo do momento, do lugar e das 

relações entre as pessoas que podem tornar a comunidade ‘forte’ ou ‘fraca’”. (p.12). Caso a 

liderança comunitária não saiba trabalhar as tensões que ocorrem nesse espaço, a comunidade 

pode perder a força, o que possivelmente aconteceu em São Thomé.    

 Da mesma forma que na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em São 

Thomé há algumas instituições ligadas ao turismo. As representações sociais que emergem 

nas falas dos comunitários são apresentadas a seguir.  

 

• Representações Sociais das Instituições de Apoio ao Turismo 

 

 Somente a partir de 2010, quando São Thomé ganhou espaço na mídia, as instituições 

de apoio ao turismo se aproximaram da comunidade. De acordo com os sujeitos da pesquisa, 

as instituições ligadas à comunidade são a Fundação Amazonas Sustentável - FAS e a 

Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur.  

 Como co-gestora da Unidade de Conservação, a FAS se articula, frequentemente, com 

o departamento responsável pelas Unidades de Conservação do Estado e com a Amazonastur 

para a realização de atividades na comunidade, especialmente aquelas ligadas à cursos, 

eventos etc. Essa “parceria” foi apontada pelos pesquisados. 

 Diferente do que foi exposto pelos moradores da comunidade Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, os pesquisados em São Thomé não consideram a FAS uma instituição 

presente. Um dos sujeitos da pesquisa expressou assim o relacionamento da instituição com a 

comunidade: “[...] até hoje ainda não trouxe uma alegria bacana”. (Entrevistado 13).  

 O modo como o sujeito da pesquisa descreve a relação com a instituição se mostra 

bastante interessante, pois entende-se que ele espera mais, além do que vem sendo feito na 

comunidade. Neste caso específico, o pesquisado, em suas falas, expressa que as instituições 

deveriam fazer um papel que não cabe a ela: fechar pacotes turísticos, enviar visitantes para a 

pousada.  

 Dentre as instituições relacionadas ao turismo, os pesquisados afirmaram que “[...] a 

FAS está constante na comunidade. De vez em quando estão por aqui”. Na atualidade, “eles 
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estão mais frequentes na Vila e no Tumbira, lá é a central deles” (Entrevistado 12). A Vila a 

que se referem é a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e o Tumbira é outra 

comunidade da Reserva onde está localizado o Núcleo de Conservação e Sustentabilidade da 

FAS. Os comunitários percebem também que a FAS está mais voltada para o artesanato e que 

“esqueceu um pouco o turismo”. (Entrevistado 13). Para eles, a comunidade São Thomé “é 

passagem” (Entrevistado 14). 

 É bem diferente a relação que essa comunidade mantém com a FAS, se comparada 

com a da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em nenhum momento os 

pesquisados ressaltaram suas atividades ou demonstraram proximidade. A percepção é que há 

momentos em que a instituição passa pela comunidade, mas suas atenções estão voltadas para 

outras áreas. Não parece haver um processo de integração e entendimento com a instituição.  

 Quanto à Amazonastur, logo após a passagem do programa de televisão a instituição 

ofereceu apoio à gestão comunitária e realizou oficinas, além de cursos e atividades em outras 

comunidades no Lago do Acajatuba, para as quais os moradores foram e continuam sendo 

convidados a participar. Nota-se que as atividades desenvolvidas são muito pontuais, não há 

continuidade na maioria das vezes. Assim, há um distanciamento e, por vezes, um descrédito 

no órgão. A Oficina de Planejamento Turístico de Base Comunitária, explicitada 

anteriormente, foi realizada in loco em 2011 e é um exemplo disso.  

 Segundo um dos entrevistados, a Empresa Estadual “[...] já esteve muito aqui atuando, 

mas hoje, acho que mais lá na Vila, talvez” (Entrevistado 12). A Vila é a comunidade Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro, mais uma vez citada. Nesse contexto ela tem tradição com o 

turismo e centraliza as ações das instituições que desenvolvem trabalhos nessa área do rio 

Negro. No entanto, como também foi verificado nas representações dos atores sociais daquela 

comunidade, a Amazonastur está ausente. 

Em São Thomé os pesquisados também percebem que a instituição se mantém 

afastada da comunidade: “[...] eu acho que está na hora de visitarem as comunidades”. 

(Entrevistado 13). É notório que os sujeitos da pesquisa se sentem mais seguros e satisfeitos 

quando a instituição está apoiando as atividades e cobram dela tal postura. 

 Quanto ao CEUC, praticamente não há referência de atividades ou trabalhos na 

comunidade, um dos pesquisados afirmou: “[...] só vejo falar do CEUC no Tumbira”. 

(Entrevistado 12). Durante o grupo focal ouviu-se mais de uma vez essa mesma fala, isso 

significa que não há relação de aproximação entre a comunidade e o órgão gestor da Unidade 

de Conservação. 
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  Nas representações sociais dos pesquisados sobre a relação com a Prefeitura de 

Iranduba, eles são invisíveis e esquecidos pelo poder público. A lembrança que eles têm da 

época em que o programa de televisão visitou a comunidade é a seguinte: “[...] o prefeito 

antigo veio para se promover na época do programa e a comunidade não deixou ele se 

aproximar”. (Entrevistado 12). Está claro que o prefeito da época quis aproveitar a mídia e se 

promover, usar a comunidade como palanque político. As representações soam como a defesa 

do espaço comunitário dessa situação.  

 Para o mesmo sujeito da pesquisa, “[...] ele [o prefeito] queria aparecer, não deixaram 

ele fazer o que ele queria, aí ele saiu fora”. (Entrevistado 12). O resultado dessa ação é que a 

prefeitura “[...] abandonou praticamente a comunidade”. (Entrevistado 12). As instituições 

agem dessa forma, “[...] não é de admirar que elas nos recrutem facilmente para que nos 

juntemos à sua autocontemplação narcisista”. (DOUGLAS, 2007, p.98). 

 No momento do grupo focal quando esse assunto foi levantado, todos riram e 

concordaram que a situação havia acontecido, de fato. Um outro participante completou a 

fala: “[...] era para a prefeitura ajudar a gente que trabalha com turismo”. (Entrevistado 13). 

Nessa representação, fica claro que para o pesquisado a instituição pública deve ajudar, apoiar 

o desenvolvimento do turismo. Mostra-se mais uma vez a dependência que se forma em torno 

das instituições, “[...] ainda que as soluções que elas ofereçam provêm unicamente da limitada 

gama de sua experiência”.  (DOUGLAS, 2007, p.98). 

 Na escala municipal há muitas dificuldades para apoiar as iniciativas de turismo. 

Faltam recursos, experiência, conhecimento local, e isso é percebido nos interiores do 

Amazonas. Mas não é somente o turismo que sofre com esse descaso, a educação também é 

um reflexo disso na São Thomé: “[...] não apoia nem os professores, a escola não foi feita até 

agora”. (Entrevistado 12). A educação, como um elemento de extrema importância também 

nas áreas rurais, não consegue apoio da prefeitura local para a construção de uma nova escola, 

que possa oferecer uma melhor estrutura aos seus usuários. 

 Um dos pesquisados entende que “[...] se todo mundo se juntar [...]” (Entrevistado 13), 

talvez algumas mudanças poderiam acontecer em prol do desenvolvimento local. Nessa 

representação social reflete-se que é necessário unir esforços em torno de um objetivo 

comum, que é o desenvolvimento do turismo na comunidade.  

 No entanto, alguns entraves nas políticas públicas de turismo podem ser notados na 

Amazônia e se aplicam perfeitamente à realidade do Iranduba e das comunidades do estudo: a 

demanda turística ainda orienta as ações de investimento governamental; o enfoque 

econômico é o parâmetro de desenvolvimento escolhido para o turismo; os programas 
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propostos desconsideram empreendimentos privados de pequeno porte. (SANSOLO, 2013). 

Esse último é o exemplo mais claro do que acontece em São Thomé. 

 

4.3 COMUNIDADE DE PARICATUBA 

Paricatuba, distrito do Iranduba, está localizado a pouco mais de vinte quilômetros da 

cidade de Manaus e é banhada pelo rio Negro. Atualmente, o acesso pode ser feito por via 

fluvial ou por via terrestre, este último por meio do ramal do Paricatuba com 10 Km de 

extensão (com pavimentação parcial de 7 Km), aberto no ano de 1992. A referência de 

entrada é o Km 21, margem direita da estrada Manoel Urbano – AM 070 – que liga o distrito 

de Cacau Pirêra43 ao município de Manacapuru.  

O distrito do Paricatuba, com uma população de aproximadamente 1.071 habitantes 

(SECRETARIA DE SAÚDE, 2014), é formado pelas seguintes comunidades: Nova 

Esperança, Bom Jesus, Fé em Deus, Lago do Mudo, Novo Israel, Cachoeira do Castanho e a 

Vila do Paricatuba. O locus da pesquisa é a Vila, muito maior que as duas outras comunidades 

estudadas, a população local é de aproximadamente 675 habitantes e 171 grupos doméstico-

familiares (SECRETARIA DE SAÚDE, 2014). 

Pode-se fretar um pequeno barco que sai do porto no centro da cidade de Manaus até o 

Paricatuba ou utilizar barcos maiores denominados recreio, que levam as pessoas às praias, 

principalmente, na época da vazante, com valores que variam de acordo com a embarcação. 

Há um transporte coletivo que faz o transporte dos moradores da Vila até a sede do município 

de Iranduba somente nos finais de semana ao valor de R$ 7,00; os moto-taxistas cobram R$ 

12,00; os taxistas cobram R$ 80,00 para o Iranduba e R$ 100,00 para levar os moradores até 

Manaus. 

Parte do ramal e das vias públicas da comunidade foi asfaltada após muitos anos de 

reivindicação junto ao poder público, até uma manifestação foi feita e culminou, em 2013, 

com o fechamento da estrada, por algumas horas, por parte dos moradores. Durante o período 

das chuvas, o tráfego ficava bastante prejudicado e, por causa do buracos, os moradores 

ficavam praticamente isolados. Além da dificuldade de chegar até à Vila, a lama se espalhava 

por toda a comunidade.  

Diferente das comunidades do Lago do Acajatuba, muitas casas (Figura 54) na Vila 

são de alvenaria. Parte dessas casas são usadas como segunda residência, ocupadas somente 

no período de férias ou finais de semana. As comunidades do interior, próximas dos grandes 
                                                             
43 Cacau-Pirêra é um dos quarto distritos do município de Iranduba, os outros são Ariaú, Lago do Limão e 
Paricatuba. 
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centros urbanos, passaram a ser uma opção de refúgio para a população das áreas urbanas 

próximas.  

Mas as características rurais prevalecem. As moradias assemelham-se a sítios, nas 

quais pequenas criações como galinhas e patos são criadas nos quintais das casas ou soltos, 

atravessando a rua, além de ser possível ouvir o barulho dos barcos cruzando o rio Negro, que 

se estende bem em frente à comunidade. Carros, motos, pequenos caminhões trafegam pela 

Vila e, em frente ao edifício em ruínas, há o centro comunitário (Figura 55). 

 

Figura 54 – As moradias da Vila                      Figura 55 – Centro comunitário 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.                                      Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

A água chega até as casas por meio do reservatório, abastecendo todas casas da Vila, 

não há um sistema público responsável por esse serviço. A localização e a extensão do ramal 

dificultam a prestação dos serviços, assim os moradores pagam um valor mensal para obter 

água em suas casas. Os esgotos são depositados em fossas não sépticas, constituídas por um 

buraco na terra (buraco negro), ou os efluentes são dispostos no ambiente, a céu aberto. Como 

a comunidade cresceu bastante, a falta de planejamento para prestação desses serviços afeta 

os moradores do ponto de vista ambiental e de saúde. 

Um outro problema identificado, citado durante a realização do grupo focal, é a 

incorreta destinação dos resíduos sólidos. A coleta é realizada semanalmente pela prefeitura, 

mas ainda persiste a prática da queima/enterra e descarte a céu aberto. Comumente há 

resíduos sólidos espalhados nas ruas e nos barrancos próximos à praia. 

 A comunicação pode ser realizada por meio da telefonia fixa e móvel. Ainda que 

apresente algumas dificuldades e muitas vezes não funcione, como nas duas outras 

comunidades, já houve uma ampliação significativa nesses serviços. Os moradores e até a 

Vila possuem páginas nas redes sociais mais acessadas da atualidade. Há ainda uma voz 
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comunitária possibilitando que os moradores recebam notícias e informes diversos de 

contextos externos. 

Para o envio de correspondências, há um posto da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, não sendo possível realizar pagamentos. Quanto ao fornecimento de energia, a 

distribuição é feita pela Companhia Energética do Amazonas - CEAM, desde 1997. 

A Vila possui a Unidade Básica de Saúde – UBS Antônio Alves de Lima (Figura 56) 

com ambulatório e farmácia, centralizando o atendimento de saúde de todo o distrito. Há um 

médico, do programa Mais Médicos, um dentista, um enfermeiro, três auxiliares de saúde, um 

auxiliar administrativo, um microscopista e sete agentes de saúde na área de abrangência do 

distrito, sendo que na Vila há a atuação de três agentes. Um assistente social e um 

fisioterapeuta fazem o atendimento quinzenalmente. De segunda a sexta-feira, a equipe de 

saúde visita todas as comunidades do distrito, com um cronograma acertado junto à secretaria 

de saúde do município.   

A Escola Municipal Cícero Monteiro (Figura 57) possui 214 alunos matriculados, do 

ensino fundamental ao ensino de jovens e adultos. O nível médio é oferecido por meio do 

ensino tecnológico, ou seja, as aulas são transmitidas à distância, pela televisão, aos alunos 

com a presença de um professor-tutor. A escola não informou o número de alunos 

matriculados, pois a cabe a outro distrito a coordenação de matrículas do ensino médio. A 

estrutura da escola é a seguinte: são 06 salas de aula com ar condicionado, 01 sala da 

diretoria, 01 cozinha e 03 banheiros. 

 
Figura 56 – UBS do Paricatuba  Figura 57 – Escola municipal 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014.     Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

 
As igrejas estão presentes em grande número na comunidade, sendo seis protestantes e 

uma católica. Segundo os entrevistados, as igrejas protestantes realizam cultos e eventos 

regularmente e procuram envolver a comunidade. A única igreja católica é da mesma época 
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da construção do asilo-colônia, conservando algumas características originais. As celebrações 

acontecem todos os domingos, organizadas por um grupo da própria igreja católica, a 

presença do padre é esperada sempre na última quarta-feira do mês, realizando uma missa. 
Com relação à economia local, diversos comércios de pequeno e médio portes como 

mercearias, lanchonetes, bares, restaurantes, pizzaria, movimentam a comunidade. Os 

comércios oferecem gêneros alimentícios, bebidas, material para higiene e limpeza e outros. 

Há ainda agricultores, prestadores de serviços autônomos (pedreiros, carpinteiros, diaristas, 

caseiros e outros) e de serviços turísticos (cozinheiras, camareiras), atendentes nos bares e 

restaurantes e os servidores públicos da escola e do posto de saúde. Eventualmente, algumas 

dessas pessoas são contratadas para atenderem barcos de pesca, hotéis e pousadas. 

Em 2006, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Gasoduto Coari-Manaus44, 

investiu recursos em infraestrutura no Paricatuba, como compensação da área de influência do 

gasoduto, dentre as benfeitorias destacam-se: a reforma da escola, iluminação pública, 

perfuração de poço artesiano e construção de um reservatório com 80 mil litros de água, 

pavimentação do caminho que liga a praia às ruínas, construção de uma casa de farinha e de 

um banheiro público com reator ecológico para atender aos visitantes. (SILVA, 2008). Esta 

última construção, localizada entre a praia e as ruínas, devido ao fato de permanecer muito 

tempo sem a devida manutenção e, praticamente, abandonada, ficou deteriorada e foi retirada 

pelos moradores. Além da infraestrutura, diversos cursos foram ministrados na comunidade.  

Dentre as obras que receberiam recursos e que estavam planejadas para o Estado do 

Amazonas, estavam a reforma de rodovias, a construção de portos e projetos de eletrificação 

rural. (SOUSA, 2013). Havia muita expectativa de que os recursos investidos pela Petrobrás, 

por meio do gasoduto, fossem direcionados para o prédio do Paricatuba, com intuito de 

construir um centro cultural ou algo semelhante, mas nada foi feito. 

Quanto aos eventos, estes também não são um ponto forte da comunidade. Não há 

eventos que a identifiquem ou movimentem os moradores. A igreja católica organizava a festa 

de Santa Terezinha, mas hoje não existe mais essa comemoração: “[...] no tempo antigo, até 

uns quinze, vinte anos atrás, o povo católico era mais avançado do que o evangélico no 

Paricatuba. Eles cultivavam a festa de Santa Terezinha, todo ano eles faziam a festa. Aí, 

deixaram de cultivar”. (Entrevistado 17). Com a instalação de várias igrejas protestantes com 

                                                             
44 De acordo com Sousa (2013), o traçado do gasoduto abrange oito municípios amazonenses: Coari, Codajás, 
Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba e Manaus, perfazendo uma extensão de aproximadamente 
670 quilômetros e foi proposto no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), sendo construído 
somente no governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010).  

 



 

 

195 

cultos regulares, a igreja católica perdeu espaço na comunidade. A Festa da Padroeira, que era 

Santa Terezinha, enfraqueceu a ponto de desaparecer. Há somente pequenos eventos 

organizados pelas igrejas protestantes.  

No final na década de 1990, a Associação de Moradores do Paricatuba foi formalizada 

por meio de um estatuto. Durante as reuniões da associação, são discutidas as demandas e os 

problemas da comunidade, buscando-se soluções baseadas em consenso na coletividade. As 

reuniões acontecem na sede social, próximo ao edifício em ruínas. Como as outras duas 

associações de moradores das comunidades deste estudo, a do Paricatuba também não está 

regularizada.  

Informalmente, a comunidade contava com uma Associação dos Produtores Rurais de 

Paricatuba, de acordo com os entrevistados, ela ficou apenas no papel. Um equipamento 

construído para a associação foi uma casa de farinha com recursos do gasoduto, que deveria 

ser comunitária. Mas a construção foi feita em uma propriedade particular no ramal, em uma 

área distante da Vila, e não foi utilizada pelos moradores. Um outro grupo informal é a 

Associação de Barraqueiros, composta por 20 moradores que, durante o período da vazante 

do rio Negro, entre os meses de setembro a dezembro, montam suas barracas na praia e 

vendem alimentos e bebidas.  

As barracas são improvisadas com madeira e cobertas com lona, sem condições 

satisfatórias de higiene e funcionam, geralmente, durante os finais de semana e nos feriados, 

quando o fluxo é mais intenso. A permissão para a montagem fica por conta do presidente da 

comunidade, e alguns conflitos surgem porque os moradores que tem a permissão, ainda que 

não montem suas barracas, não querem a abrir mão do “seu espaço” para que outros possam 

prestar os serviços. Esses barraqueiros, como são chamados, também são responsáveis por 

limpar a praia.   

Não há associação ou grupo de artesãos estabelecido no Paricatuba. Durante a 

pesquisa, foram citados alguns moradores que fazem entalhe em madeira e outros trabalhos 

manuais como bordado e crochê. Até 2010 existia um grupo de condutores capacitados pelo 

Serviço Nacional do Comércio – SENAC e pela Amazonastur45. O grupo abordava os 

visitante e apresentava a Vila e as histórias do prédio. Por falta de articulação junto aos órgãos 

de fomento ao turismo e entre os próprios moradores, a atividade acabou. 

Em 2013, tentou-se criar um cooperativa de turismo na Vila. As representações sobre 

a formação da cooperativa exprimem descontentamento por não ter sido um processo 

                                                             
45 Os cursos abordavam temas como turismo receptivo, educação ambiental, cozinha regional, técnicas de 
condução de grupos (SILVA, 2008). 
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participativo e, possivelmente, essa tenha sido a razão do fracassado da iniciativa logo após o 

surgimento:  
[...]  a cooperativa é independente de associação, não tem vínculo nenhum com a 
associação comunitária de Paricatuba. A associação surgiu a partir dos cursos que 
foram promovidos pelo SENAR e pelo Piatam. Esses cursos eram para ser 
oferecidos para os barraqueiros, os ambulantes que vendem aqui na praia. Como 
eles não se interessaram o gestor ficou responsável por chamar os alunos do colégio 
para fazer esses cursos. Era para os barraqueiros e posteriormente seria formada a 
cooperativa. Então, tinha algumas pessoas da comunidade que não eram alunos. Eu 
perguntei para o gestor qual era o critério e ele falou que não tinha alunos suficiente 
para as vagas que tinham disponibilizado no curso. Então ele abriu exceção para 
alguns comunitários. No dia que vieram fazer o lançamento da cooperativa, as 
pessoas já estavam selecionadas porque foram as pessoas que fizeram o curso. 
(Entrevistado 18). 

 

O projeto Jovens Empreendedores do Amazonas, que deu origem à Cooperativa 

Jovem de Acolhimento ao Turista - Coopatur, foi uma parceria entre o Instituto de 

Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia - PIATAM, a Federação da Agricultura 

e Pecuária do Estado do Amazonas e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR. 

Elaborado por um professor da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, o objetivo do 

projeto era possibilitar capacitação profissional e cursos de empreendedorismo aos moradores 

da Vila de Paricatuba, agregando valor ao produtos locais, como o beneficiamento de frutas, a 

valorização do artesanato e do turismo. 

Em julho de 2013, a cooperativa foi fundada com a presença de representantes de 

órgãos vinculados ao município, do governo estadual como o superintendente do SENAR, 

parlamentares do município, o gestor de turismo do município e membros da comunidade 

local. A criação da cooperativa possibilitou que, inicialmente, 45 moradores recebessem 

treinamento do SENAR para a produção de alimentos, doces e conservas. A falta do 

entendimento do significado de uma cooperativa, falta de integração entre os membros e de 

conhecimento mais aprofundado da comunidade sobre a cooperativa, são alguns dos motivos 

do insucesso da iniciativa. 

A comunidade aparenta tranquilidade, e é movimentada com o turismo que se 

apresenta em escalas diversificadas: de um lado muitos visitantes durante os finais de semana, 

principalmente para um dia de lazer nas praias em frente à comunidade; e de outro, a visitação 

esporádica de turistas brasileiros e estrangeiros, conduzidos por guias, para conhecer o grande 

atrativo local, as ruínas de um prédio histórico, chamado pelos moradores de “casarão”. A 

inauguração da Ponte Rio Negro facilitou o acesso até a Vila de Paricatuba e desta para 

Manaus a partir de 2011. 
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Durante o grupo focal, quatro moradores relataram que possuem quartos preparados 

para receber visitantes. Há ainda uma pousada comunitária, nos mesmos moldes da que está 

sendo construída no Acajatuba. No entanto, a pousada não está pronta, e a localização é um 

elemento complicador: são doze minutos de carro por um ramal que oferece poucas condições 

de trafegabilidade, principalmente no período de chuvas. A obra deveria ter sido entregue em 

2013, mas até o momento não foi finalizada. Há também, vindo do distrito do Cacau Pirêra, 

um Terminal Turístico Fluvial, desativado. 

Ainda que seja bastante afetada pelas ações antrópicas, a Vila de Paricatuba 

compreende em seu ecossistema uma diversidade de fauna e flora, uma cachoeira nas 

proximidades e as já citadas praias. Abriga ainda sítios arqueológicos com características 

importantes para a arqueologia da Região do Baixo Rio Negro, sugerindo uma longa 

cronologia de ocupação da área. Com a implantação de um sistema hidráulico, que abriu valas 

pelas principais ruas e vielas da comunidade, foram identificados e coletados materiais 

cerâmicos e líticos. A área central do sítio arqueológico, onde estão localizados a escola, a 

igreja e o campo de futebol, perdeu parte do componente arqueológico pela terraplenagem da 

área. (LIMA, 2008).  

A história da formação da Vila de Paricatuba difere bastante das demais tratadas nesse 

estudo. Esse é contexto que será apresentado a seguir e toma como referência as 

representações sociais dos moradores pesquisados.  

 

4.3.1 As Representações Sociais dos comunitários 

 

 As representações sociais sobre turismo e lazer obtidas com base no grupo focal e nas 

entrevistas individuais, de certa maneira indicam traços negativos. Da mesma forma que as 

duas comunidades anteriores, as representações sociais foram divididas com base no lugar, no 

turismo e no lazer e nas instituições ligadas ao turismo. 

 

• Representações Sociais do Lugar 

 

A história do Paricatuba inicia com a construção de um prédio que deveria ser uma 

hospedaria para receber imigrantes no final do século XIX, em 1898, auspiciada pelo 

governo. De acordo com a historiadora Adriana Cabral (2010), por ordem do governador do 

Estado na época, Sr. José Cardoso Ramalho Júnior, uma hospedaria foi construída para 

receber imigrantes italianos, onde muito dinheiro dos cofres públicos foi empregado. 
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O Jornal Commercio do Amazonas de 29 de julho de 1898, noticia que estariam 

assinados na Secretaria da Indústria os contratos para a construção da represa e obras 

complementares para abastecimento de água na hospedaria de imigrantes do Paricatuba, e 

autoriza entregar a planta da construção e a relação de utensílios necessários para as obras ao 

contratante. Em 26 de agosto do mesmo ano o jornal noticia a autorização para a construção 

da metade da hospedaria (COMMERCIO DO AMAZONAS, 1898).  

O prédio estava localizado a duas horas da cidade de Manaus, chegando-se ao local 

apenas de barco. Como a obra não foi finalizada e nunca abrigou imigrantes, o governador 

seguinte, em 1903, indicou que mais recursos fossem empregados para finalizar a cobertura e 

limpar a área ao redor do prédio. 

Em outubro de 1905, o governador Antonio Constantino Nery, por meio da Lei n0 487, 

ordena o término da construção para a instalação do Instituto Agrícola-Industrial do 

Amazonas (MESQUITA, 1999). A criação do instituto foi uma tentativa de promover o 

desenvolvimento da agricultura e da indústria pastoril do Estado, bem como dar ocupação ao 

grande número de menores que perambulavam pelas ruas da cidade. (PESSOA, 2010). 

O educandário formava meninos, preferencialmente indígenas, nas artes e ofícios, tais 

como marcenaria, sapataria, alfaiataria, horticultura, agricultura e indústria pastoril; a 

inauguração aconteceu no dia 27 de junho de 1906 e passou a denominar-se, oficialmente, 

Instituto Agrícola-Industrial Affonso Penna (MESQUITA 1999; CABRAL 2010). O internato 

masculino possuía a seguinte estrutura física: casa da diretoria, capela, secretaria, salas de 

aula, refeitórios, dormitórios, salas de banho, cozinhas, pátios para recreio, jardins e outros 

espaços (PESSOA, 2010). 

Dirigido por professores da Congregação do Espírito Santo, os espiritianos, o instituto 

atendia 50 alunos e a demanda os fez aumentar mais 30 vagas. No ano seguinte, também 

funcionou uma oficina de encanador e uma tipografia, além de aulas do curso primário, 

música, desenho, agricultura, exercícios e evoluções militares; em 1912 havia 160 alunos 

matriculados. (CABRAL, 2010). 

Em 1914, o instituto encerrou as atividades no Paricatuba de acordo com o decreto do 

governador Jonathas Pedrosa, alegando que a escola não havia atendido às expectativas se 

comparado aos recursos investidos. Na visão de Mesquita (1999), a escola pretendia formar 

profissionais em várias oficinas, capazes de atender as carências da cidade de Manaus nas 

áreas de formação, no entanto, os espaços inadequados, a falta de professores e 

administradores com qualificação insuficiente para o exercício da atividade e a desatualização 

das metodologias aplicadas nas oficinas, foram decisivos para os resultados desalentadores.  
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A Lei n0 815 de 10 de outubro de 1915, do mesmo governador, autorizou a 

transferência da Casa de Detenção do Estado para o edifício na localidade do Paricatuba. 

Rocha Pombo (1910), em suas Notas de Viagem, ao chegar ao Paricatuba, relata que era uma 

colônia correcional convertida em detenção e colônia agrícola. Segundo as notas, os detentos 

executavam todos os serviços, eram tanto lavradores quanto artesãos e trabalhavam por uma 

diária, viviam em liberdade, permanecendo na localidade até cumprirem suas respectivas 

penas. Assim, entre 1916 e 1924 o prédio foi uma casa de detenção.  

Entre 1890 e 1920, “[...] para dar conta dos pobres e desocupados que transitavam pela 

cidade, e que passam a incomodar, e até mesmo ameaçar a ordem com suas presenças [...]”, as 

estratégias usadas pelo poder público para a cidade de Manaus foram amplas:  “[...] reclusão 

em ambientes afastados e fechados como penitenciárias, hospitais, asilos de mendicidade, 

hospício e colônias agrícolas”, foram algumas delas (DIAS, 2007, p.121). Em 1921, pelo 

decreto 1.426 de 29 de dezembro, o governo estadual transferiu à União o Serviço Sanitário, e 

assim foi instalado em Manaus o Serviço de Profilaxia Rural, chefiado por Samuel Uchôa. O 

Inspetor de Lepra e Doenças Venéreas, o médico Alfredo da Matta, imediatamente 

intensificou o censo dos doentes de hanseníase, pois se percebia que eles aumentavam a cada 

dia (SOUZA-ARAUJO, 1956).  

De acordo com Dias (2007), o Hospital da Caridade, localizado na área central da 

cidade de Manaus, deveria ser substituído por outro em uma localidade mais afastada, um 

hospital-colônia havia sido proposto para a reclusão dos que sofriam de hanseníase.  

 
[...] A fundação de asylo-colônia no Amazonas, em uma das suas ilhas, previamente 
estudada sob o ponto de vista da topographia e salubridade, uma <leprosaria 
flutuante> resolveria, em minha opinião, [...] tão delicado e gravíssimo problema de 
hygiene social no Amazonas [...], o problema do isolamento” (MATTA,1916, p.79 e 
81). 

 

 Dessa forma, de acordo com o Decreto 1479 de 10 de julho de 1924, coube a Turiano 

Meira, presidente da Assembleia Legislativa e governador do Estado, ceder Paricatuba ao 

Serviço de Saneamento Rural, a cargo da Comissão de Profilaxia Rural no Amazonas, para 

que nele fosse instalada “[...] uma leprosaria, de accordo com as indispensáveis condições  

hygienicas nas suas adaptações e trabalhos de instalação”, de acordo com os relatos de Uchôa. 

(CAVALCANTI, 1926, p.19). 

 Uchôa (1926), escreveu sobre o fato ao Inspetor da Lepra e das Doenças Venéreas, 

prestando informações sobre o local, tais como:  

 



 

 

200 

[...] fica a duas horas de lancha de Manaós, na margem oposta do Rio Negro, e 
possue uma grande predio, bastante deteriorado, campos de cultura, e uma pequena 
casa para residencia do administrador. Tambem possue algumas arvores fructíferas e 
está livre da acção das enchentes. [...] O predio, com uma grande área no centro, tem 
espaço suficiente para pharmacia, laboratorio, lavanderia e officina. 
(CAVALCANTI, 1926, p. 27).    

 

 O próprio Samuel Uchôa (1926), em sua administração frente ao Serviço de 

Saneamento Rural, esclarece que a entrega de Paricatuba ao Serviço ocorreu no final de 

janeiro de 1925, com a remoção dos presos para a penitenciária na cidade de Manaus, mas as 

obras no prédio iniciaram somente em fevereiro, embora poucos anos antes tivessem sido 

empregados dois mil contos de réis para recuperá-lo. 

 
[...] O predio, de grandes proporções, desaparecia no matagal; era uma “capoeira”; a 
escadaria de desembarque desmoronou-se. O edifício inspirava piedade, as paredes 
aluíam á  acção da chuva, que penetrava pela cobertura destelhada: as columnas de 
suporte ruiam; o assoalho não resistia á passagem de uma pessoa. [...] E uma nova 
Paricatuba surgiu dos escombros, tal qual existe hoje, em suas linhas harmoniosas, 
na disposição das casas, na abertura dos campos, no cuidado das plantações, - na 
esthetica geral do melhoramento. Foram construidos 5 predios  novos e reparados 
tres, sendo que dois – o central e o da administração, estavam em ruinas 
(CAVALCANTI, 1926, p.39 ). 

 

 O Jornal O Estado do Amazonas apresenta uma matéria (de 07 de maio de 1925), 

durante a remodelação do Paricatuba, denominada Excursão a Paricatuba: a matéria 

apresenta uma visita proporcionada pela comitiva do governador do Estado Ephigênio de 

Salles ao embaixador Japones e sua comitiva ao Paricatuba, tudo devidamente registrado pelo 

pioneiro do cine-documentário no Amazonas, Silvino Santos. (CAVALCANTI, 1926).  

Em 10 de janeiro de 1926, Ephigênio Ferreira de Salles assumiu o governo do Estado, 

e passou a dar prioridade ao problema da imigração, revertendo o Paricatuba novamente a 

uma hospedaria. Decidiu ainda construir o leprosário em uma outra localidade denominada 

Paredão, na margem esquerda, distante 9 km de Manaus46. O Paredão “[...] custou ao Estado 

1.200 contos e foi abandonado antes de receber o 10 doente!” (SOUZA-ARAUJO, 1937, p 

.32). 

O decreto 149 de 31 de dezembro de 1927 deu o nome do sanitarista, divulgador do 

saneamento rural brasileiro, ao leprosário: Vila Belisário Penna (Figuras 58 e 59). (SOUZA-

ARAUJO, 1956). Em 1929, Souza-Araujo (1937) relata que as obras no prédio do Paredão, 

onde iria ficar o novo leprosário, foram finalizadas mas o prédio foi condenado para esse fim 

e os doentes transferidos por ordem do governador Dorval Porto para o Paricatuba em 10 de 

                                                             
46 Mensagem do Presidente do Estado do Amazonas Ephigenio Ferreira de Salles à Assembléia Legislativa, lida 
na abertura da 1a sessão ordinária da 14a legislatura, 1929. 
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julho de 1930, a nova Vila Belisário Penna. 

De acordo com Souza-Araujo (1933, p.184), o terreno pertencente ao leprosário no 

Paricatuba, além de vasto, era “[...] bonito, bem ventilado e salubre”. Havia a casa de 

máquinas que fazia a captação de água e onde ficava a usina de luz e força, a casa do médico 

e a farmácia. “[...] Moram ali, em casa anexa á uzina, os únicos dous empregados sadios do 

estabelecimento: o machinista e o foguista [...]”. 

Na chamada “zona dos doentes”, havia (SOUZA-ARAUJO, 1933):  

1) Edifício central - uma grande construção quadrada de alvenaria, cercada de 

varandas, com piso cimentado, cobertura com telhas e no centro um  grande pátio. O edifício 

abrigava: “[...] 10 salões dormitórios, com 280 doentes, 1 sala de musica, 1 sala biblioteca-

escola, 1 salão refeitório geral, 1 cozinha-geral (fogão a lenha e 3 cozinheiros leprosos 

inactivos), 1 refeitorio para os empregados e 3 chuveiros e 3 latrinas em cada uma das quatro 

alas.” (p.185); 

 

Figura 58 – Vista do prédio central           Figura  59 – Foto dos internos do Belisário Penna 

Fonte: Cavalcanti, 1926.                                               Fonte: Souza-Araujo, 1933. 

   

2) Pavilhão S. Lazaro (Figura 60) – sob os auspícios das Damas Protetoras do 

Leprosário, o pavilhão era todo em madeira sobre pilastras de alvenaria, cercado de varanda e 

coberto de telhas francesas. Havia 20 quartos, luz elétrica, mas sem água corrente nem 

instalações sanitárias. Schweickardt (2009) esclarece que a reforma no Paricatuba contou com 

o apoio fundamental da sociedade amazonense, por meio de doações e promoções, e que o 

próprio Samuel Uchôa liderou várias campanhas para arrecadar recursos. Cabral (2010) 

ratifica esta informação, afirmando que por intermédio da imprensa escrita, surgiu o grupo 

das Damas Protetoras do Leprosário, em 1923, com o objetivo de arrecadar fundos para a Vila 

Belisário Penna; 

 

3) Casas em madeira (Figura 61) – 12 delas foram construídas numa única fileira, à 



 

 

202 

direita do edifício central, para os casais “leprosos”. As casas tinham água encanada, luz 

elétrica, fossa e terreno para horta e jardim; 

4) Uma capela; 

5) Uma sala para curativos junto à capela; 

6) Uma lavanderia manual, atrás do edifício central, com dez tanques e água corrente.  

 

 

Figura 60 - Pavilhão S. Lazaro 

 

 

 

 

 

 
                  

        Fonte: Souza-Araujo, 1933. 

 

Figura 61 – Casas construídas no Paricatuba  

 

 

 

 
 
                 
 Fonte: Souza-Araujo, 1933. 
 

 

De acordo com o Relatório de Inspeção de Souza-Araujo (1933), no dia 21 de janeiro 

de 1933, “[...] havia 309 leprosos asylados, na maioria (90%) casos avançados e activos, dos 

quaes os mais graves (cerca de 50), estavam na enfermaria.” (p.185). Havia ainda 

atendimento feito por dois enfermeiros, “doentes”, todas as manhãs. O médico não era 

residente e o diretor do Serviço Sanitário do Estado visitava o leprosário uma vez por semana. 

O regimento interno, segundo o mesmo relatório, era muito severo. “[...] Os doentes 

aparentam aspecto triste, infeliz, mas são disciplinados e trabalhadores. Nos arredores do 

estabelecimento têm eles grandes plantações. O terreno é todo fértil.” (p.186).   

Na década de 1940, segundo Ribeiro (2011), o governo de Estado decidiu transferir os 
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doentes para outra área mais próxima da cidade de Manaus, “[...] esta localização satisfazia as 

autoridades e a população, pois não haveria mais a possibilidade de contaminar a cidade. 

(p.72). Para Guimarães (2012), os próprios moradores relataram que houve intensa 

depredação no prédio, o que inclui a venda dos materiais utilizados para a construção, o corte 

no fornecimento de água e outros atos, sob o aval do governador da época. No entanto, há 

divergências de informações quanto à desativação da leprosaria de Paricatuba. Nas mensagens 

de governo o período é entre 1960 e 1965; nas informações da Missão Pistóia o asilo-colônia 

foi desativado em 1980 (CABRAL, 2010), essa data é tomada como referência.  

Na década de 1980, a Missão Pistóia da Igreja Católica, constituída por missionários 

italianos, reconstruiu parte do prédio do Paricatuba e, em 1982, houve a formação da primeira 

associação na comunidade. Como não havia escola e a comunidade precisava de uma, então a 

Escola Santa Terezinha passou a funcionar no “casarão”, mais comumente conhecido entre os 

moradores, sob a tutela do Estado. Somente em 1993 a Escola Municipal Cícero Monteiro 

iniciou suas atividades e a do casarão foi desativada. 

Um dos pesquisados relata como a Missão Pistóia chegou até o Paricatuba. Ele foi um 

dos internos do hospital e viveu os momentos mais significativos do prédio até a formação da 

comunidade: “[...] foi um dia de domingo que a gente estava reunido ali na beira, encostou o 

padre, quatro pessoas, aí ficaram conversando. Perguntaram qual era a necessidade da 

comunidade e aí a comunidade falou e começou”. (Entrevistado 20).  

Nessa representação, aparece a figura da igreja como central, responsável pela 

organização de mais uma comunidade no rio Negro. O mesmo sujeito da pesquisa 

complementa seu relato:  

 
[...] na outra semana vieram, trouxeram as coisas, já foi feito um chapéu de palha. 
No final de semana veio o pessoal do Tupé fazer a limpeza, aí reunia o pessoal. 
Vinha de Manaus, o pessoal doente, aí trazia muita comida aí a gente assava dia de 
domingo aqui, todo mundo trabalhava. De outras comunidades, todo mundo aqui, a 
gente fazia um assado, caldeirada, todo mundo participava aqui da comunidade. 
Aqui era uma parceria, ninguém cobrava nada não. Assim que começou. 
(Entrevistado 20). 

 

É possível perceber, por meio de sua fala, que no início houve esforço e união para a 

“limpeza”, isto é, a retirada de toda vegetação rasteira, ou capinar a comunidade. No 

entendimento do informante (20) foi necessária a ajuda de muitos para a formação da 

comunidade. A união de pessoas até mesmo de outras áreas, como do Tupé e de Manaus, foi 

fundamental para fortalecer o grupo e fundar a Vila. Outro elemento interessante é que eles se 

reuniam em mutirão, da mesma forma que foi citado pelas duas comunidades do Acajatuba. 
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Todos levavam um pouco de comida, trabalhavam voluntariamente e se confraternizavam 

fazendo uma refeição coletiva. 

Ainda com relação à formação da comunidade, percebe-se um outro grande esforço da 

coletividade que foi a abertura do ramal no início da década de 1990. Até então o acesso ao 

Paricatuba era apenas fluvial, um dos pesquisados relata que “[...] não tinha recreio, não tinha 

passagem nenhuma, para a gente ir para Manaus era a remo, de canoa, era uma noite 

remando”. (Entrevistado 17). 

Os moradores, cansados da situação que enfrentavam constantemente, após algumas 

discussões, reuniram-se para que um outro acesso, por estrada, fosse viabilizado. “[...] Já 

morreu quem chamou a gente para fazer o serviço dessa estrada, foram umas vinte pessoas 

para abrir o ramal, um levava conserva, o outro levava outra. Essa estrada foi aberta no 

terçado, no machado. A gente voltava dez da noite ” (Entrevistado 20).  

O relato do informante expressa mais uma vez a importância do mutirão nas relações 

sociais. Houve muito esforço, solidariedade e companheirismo de vinte moradores para abrir 

um ramal de dez quilômetros, sem máquinas, apenas com terçados e machados, comendo 

enlatados e trabalhando por horas para garantir um acesso alternativo à comunidade. Não 

houve apoio governamental para a execução da obra. A realização de mutirão é um forte traço 

da cultura cabocla, evoca o sentido de organização e mescla atividades produtivas, 

organizativas e de lazer. Como uma variação do trabalho coletivo, auxilia no processo de 

organização política na área e instrumento de gestão comunitária. (CHAVES, 2001).   

Nas comunidades rurais, esse serviço para a coletividade é bastante utilizado e o 

resultado do trabalho é para o usufruto de todos os membros. Esse foi o caso da abertura do 

ramal de acesso ao Paricatuba por estrada. Até hoje, o mutirão acontece nas três comunidades. 

Em agosto de 2013, no Paricatuba, houve um mutirão para a limpeza do casarão. Aqueles que 

não puderam comparecer contribuíram com lanches e materiais utilizados para a retirada dos 

resíduos das ruínas. 

Mas, ainda que os mutirões aconteçam, a participação social nas atividades coletivas é 

conseguida com muita insistência. Para um sujeito da pesquisa, “[...] está faltando mais união 

da nossa comunidade” (Entrevistado 21). A falta de “união” é mais uma vez citada como a 

falta de integração e mobilização na comunidade. 

 Como as conversas espontâneas no grupo focal fazem emergir as representações 

veiculadas na vida cotidiana, o presidente da comunidade e sujeito da pesquisa, expressa a 

dificuldade em mobilizar a comunidade na seguinte fala: 
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[...] na formação dessa comunidade aqui, lançavam um convite, não tinha jornais por 
aqui, não tinha voz comunitária. Era alguém pescando por ai, avisando por ai. Vinha 
gente do Tupé, do Tarumãzinho e da Cachoeira. Todo mutirão para limpar o 
Paricatuba era gratuitamente. Eram pessoas analfabetas, que não tinham cultura, 
nunca tinham sentado em um banco de aula, nem o nome sabia [assinar], mas tinha 
um espírito voluntário. Quando marcavam um mutirão, vinha e participava. Hoje 
você avisa, pode colocar até no jornal, manda ofício, duvido se aparece um 
voluntário. (Entrevistado 17).  

 

Nota-se que a mobilização das pessoas mudou bastante desde a formação da 

comunidade e que há um movimento de retorno ao passado sempre que se trata da “união” do 

grupo. Segundo os pesquisados, havia maior interesse e união para os trabalhos coletivos, 

hoje o engajamento e o compromisso são mais difíceis de serem conseguidos. Chama a 

atenção o pesquisado afirmar que “eram pessoas analfabetas”, “que não tinham cultura”, ou 

seja, não tinham contato com a educação formal, porém precisavam de muito pouco para 

estimular a humanidade de sua união. Bauman (2003), entende que as perspectivas da 

humanidade parecem brilhar quando há segurança. Nesse contexto, isto parece acontecer 

quando há união. 

Quando o sentido da homogeneidade, da mesmidade (BAUMAN, 2003) começa a 

evaporar, expresso na fala do pesquisado – “[...] não tem mais o cuidado, a cultura de zelar 

pelo que é seu” (Entrevistado 17) -, as defesas da comunidade ficam abaladas. Em grande 

medida isso ocorre pelo advento da informática, com o grande fluxo de informação. “[...] O 

entendimento comum só pode ser uma realização, alcançada (se for) ao fim de longa e 

tortuosa argumentação e persuasão, e em competição com um número indefinido de outras 

potencialidades [...]”. (BAUMAN, 2003, p.19).    

Um outro elemento importante e que está presente nas representações é a hanseníase, 

chamada de “doença”. O participante do grupo focal, expõe que as pessoas “doentes” vinham 

de Manaus para colaborar voluntariamente na comunidade. Sabe-se que esse deslocamento 

era para encontrar amigos e parentes que permaneceram no Paricatuba e resistiram em sair da 

comunidade. Muitos que haviam passado pelo asilo-colônia retornaram à localidade e se 

estabeleceram. 

As lembranças dos parentes de internos do “casarão”, sujeitos da pesquisa, revelam: 

“[...] nós já fomos muito discriminados”. (Entrevistado 17). Ainda que não tenham tido 

hanseníase, somente o fato de morarem na Vila era motivo de serem estigmatizados. Segundo 

dois entrevistados, as pessoas se afastavam deles ao saberem que moravam na comunidade, e 

esse fato é relatado com certo descontentamento. Goffman (2012), ao tratar dos estigmas, 

ajuda a esclarecer que, neste caso, os pesquisados pareciam estranhos menos desejáveis, até 

mesmo pessoas más, perigosas ou fracas. A vergonha e, até mesmo a tristeza, foi percebida 
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como uma possibilidade central na perspectiva deles. “[...] Quer estejamos em interação com 

pessoas íntimas ou com estranhos, acabaremos por descobrir que as marcas da sociedade 

ficam claramente impressas nesses contatos [...]. (GOFFMAN, 2012, p.63). 

 Um dos pesquisados revela ainda: “[...] os professores daqui todos eram doentes” 

(Entrevistado 20). Nessa representação, por se tratar de um pesquisado que também foi 

interno, percebe-se que não se quer depreciar a imagem dos professores, mas considerá-los 

como iguais. O passado, conhecido por este pesquisado, forma sua identidade pessoal47 e 

daqueles que conviveram com ele. Não se percebeu a tentativa de esconder ou encobrir os 

fatos. 

É necessário compreender que muitos chegaram ao Paricatuba quando crianças, onde 

buscaram assistência e foram acolhidos, ainda que fosse um lugar de controle dos grupos 

sociais. Estavam internados no asilo-colônia pessoas que a sociedade manauara não queria 

por perto ou próximas às suas vistas. 

As memórias estigmatizadas e, até certo ponto, desvalorizadas do Paricatuba de 

antigamente, contrastam com o “lugar” que nenhum dos entrevistados quer deixar. Os 

participantes do grupo focal foram unânimes em afirmar que não desejam sair da Vila, 

sacudindo a cabeça negativamente e dizendo “eu não”. 

 
[...] Eu estou há 9 anos aqui na comunidade do Paricatuba, estou gostando daqui 
porque eu gosto de silêncio, aqui é calmo. Eu morava lá em Manaus e era muito 
agitado. Eu fui assaltada em casa, por isso que eu vim para cá porque eu não queria 
mais ficar em casa, eu tinha pavor mesmo. Meu marido passava o dia fora e eu 
ficava sozinha em casa, eu ficava o tempo todo com aquele medo. Ai eu fiz a cabeça 
dele para vir para cá e graças a Deus a gente está se dando bem aqui. (Entrevistado 
18). 
 

 As representações dos participantes do grupo focal fazem referência ao Paricatuba 

como um lugar ideal para se levar uma vida tranquila, que oferece a sensação de segurança. 

Bauman (2003, p.129) afirma que “[...] sentimos falta da comunidade porque sentimos falta 

de segurança, qualidade fundamental para uma vida feliz [...]”.  

Um outro pesquisado disse não querer deixar a Vila, e se percebe que ele está 

fortemente ligado a ela em face de suas vivências anteriores, desde a sua infância: “[...] eu 

moro a vida toda”. (Entrevistado 17). Paricatuba tornou-se para muitos sujeitos da pesquisa 

um lugar de afetividade, construído sob a égide de uma história de vida marcada pela 

hanseníase, seja na família ou nos amigos. 

                                                             
47 A ideia de identidade pessoal defendida aqui é a que explica que existe uma combinação única de itens da 
história de vida que são incorporados ao indivíduo com o auxílio de outros apoios para a sua identidade. 
(GOFFMAN, 2012).  
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As representações sobre a Vila seriam o contrário do que representa a cidade de 

Manaus, evidenciada como barulhenta, agitada e violenta. A cidade representaria o medo da 

violência, Paricatuba seria lugar “pacato”, “calmo” e silencioso, onde não há violência. 

Em outro fragmento, o pesquisado expõe que o turismo seria um possibilidade de 

investimento, mas há outras preocupações que chegam com os visitantes: “[...] por ser uma 

Vila pacata, chegam aqui, jogam lixo onde eles querem. Eram pessoas para ter uma cultura, 

só que acultura deles é negativa”. (Entrevistado 22).  

 As representações revelaram também a cidade de Manaus como um lugar de compras, 

tão urbanizada que muitos preferem viver longe da sua agitação: “[...] eu gosto de Manaus 

para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Mas nem para dormir assim muitas 

vezes, passar muitos dias, já não me acostumo mais”. (Entrevistado 19). A cidade tornou-se 

estranha para esse pesquisado. Para outros, deslocar-se para Manaus somente em caso de 

necessidade: “tem coisas que é necessário ir para Manaus”. (Entrevistado 22).  

A proximidade com Manaus e a facilidade de se comprar tudo que se precisa, faz com 

que os moradores se desloquem até a capital. Porém, antes da construção da Ponte Rio Negro 

em 2011, quando o trajeto Manaus-Iranduba era feito apenas por via fluvial, por meio das 

balsas, os relatos são muito semelhantes quanto às dificuldades enfrentadas: “[..] a travessia é 

que acabava com a gente”. (Entrevistado 22). Um outro pesquisado relembra: “[...] no dia que 

eu fui pegar uma mudança, eu passei 10 horas na fila” (Entrevistado 17).  

A ponte é vista como um facilitador para a vida dos sujeitos da pesquisa do 

Paricatuba, uma obra necessária e esperada. O estudo de Sousa (2013) aponta que, embora 

essa grande obra tenha contribuído para a interação espacial entre Manaus e Iranduba, 

interferiu na reprodução do espaço promovendo desigualdades socioespaciais, concentração 

de renda e conflitos regionais. São citados como exemplo o surgimento dos condomínios e 

loteamentos, a cobrança nos balneários, as ocupações ilegais de terra e o aumento do custo de 

vida tanto no Iranduba, quanto no município vizinho, Manacapuru. 

Alguns problemas persistem como em qualquer outra comunidade na Amazônia. Eles 

dizem respeito ao acesso à remédios ou à ausência de médicos: “[...] a dificuldade também 

aqui é remédio. O médico passa um remédio, as vezes não tem aí e tem que ir comprar no 

Iranduba. A dificuldade é que se não tiver R$ 80,00 não chega lá não”. (Entrevistado 20). 

Ainda que tenham médicos, faltam medicamentos, então os doentes precisam de dinheiro para 

fazer o deslocamento e, também, para adquirir os remédios. 

Dependendo da compra que precisem fazer, os moradores de Paricatuba dirigem-se 

para Iranduba ou Manaus. Com relação aos alimentos, o frango por exemplo, é mais fácil de 
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se adquirir na comunidade e consumido com maior frequência do que o peixe ou a carne 

vermelha. A fala que segue expressa o que foi constatado durante a pesquisa: “[...] apesar da 

gente ser uma comunidade ribeirinha, é difícil a gente ter peixe. São poucas as pessoas que 

pescam. Carne só tem dia de domingo aqui na feira”. (Entrevistado 18).  

Percebe-se que a pesca já não é uma atividade tradicional na comunidade, ela foi 

substituída por outras atividades como a prestação de serviços, por exemplo. A carne 

vermelha pode ser comprada apenas uma vez por semana, aos domingos, durante a realização 

de uma feira de produtores rurais promovida na comunidade pela Secretaria de Produção 

Rural – SEPROR, que começou a funcionar em 2013.  

A aquisição de verduras e legumes também segue a mesma regra, pois são comprados 

na feira. No ano de 2013, cerca de trinta moradores fizeram um curso de Técnicas de 

Horticultura, com o apoio da Amazonastur. O resultado do curso foi uma horta plantada ao 

lado do casarão mas, sem a devida manutenção, ela foi abandonada e o capim tomou conta do 

espaço. Um sujeito da pesquisa lembra com pesar do projeto: “[...] a horta não existe mais, 

talvez tenha ficado o conhecimento”. (Entrevistado 18). 

Nota-se que na percepção dos pesquisados que viver no “interior” é bom e ninguém 

quer sair dele, mas é preciso ter dinheiro. Os informantes sentem a falta de serviços e 

produtos básicos. Mas também gostariam de maior integração da comunidade para dar 

continuidade aos projetos que são iniciados em prol da coletividade. Mesmo diante das 

dificuldades, e entendendo que o futuro é incerto, os pesquisados não tem pretensão de deixar 

a Vila: “[...] a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas no momento eu não pretendo 

sair do Paricatuba” (Entrevistado 23).  

Não houve qualquer referência quanto à área protegida ou como isso interfere no dia a 

dia da comunidade ou mesmo a importância do ambiente natural, declaradamente. Mas um 

dos moradores afirmou: “[...] eu estou vivo morando no paraíso”. (Entrevistado 24). Sua fala 

surgiu em meio a uma conversa que revelava a beleza do seu quintal: a vista do lago e da 

floresta da porta da casa do pesquisado. Para esse sujeito da pesquisa que, desde os quatorze 

anos de idade foi para tratar-se de hanseníase e vive no Paricatuba até hoje, aquela paisagem é 

parte de sua história de vida, de suas lembranças, mostra-se envolvido inconscientemente com 

o ambiente e engendra afeição em sua relação com o lugar em que está inserido. 

Tuan (1983) garante que as experiências pelas quais os indivíduos passam se revelam 

como um componente importante na formação de seu sentimento de pertencimento, de 

afeição e apego ao lugar. Dependendo de sua relação com o ambiente, há sentimentos 
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enraizados que a qualquer momento podem vir à tona, como ocorreu nas conversas formais e 

informais com os sujeitos da pesquisa. 

Percebe-se que pela falta de trabalho e renda na comunidade as pessoas mudam em 

busca de melhores condições de vida, principalmente para Manaus. A Vila de Paricatuba, um 

espaço socialmente construído, foi gradativamente transformando-se em lugar para os sujeitos 

da pesquisa, os quais demonstram uma elevada carga de afetividade, ainda que enfrentem 

dificuldades de deslocamento, emprego e com a ausência de infraestrutura básica e de 

serviços.  

Essa afirmação corrobora com a fala que segue: “[...] a  nossa comunidade não é uma 

simples comunidade, é uma comunidade famosa, falada”. (Entrevistado 25). Essa jovem de 

dezenove anos, ancorou suas representações sociais a um espaço onde são produzidas 

interações e comunicações diariamente. Ela demonstra certo orgulho do lugar por afirmar não 

ser “uma simples comunidade”; reconhece que vive em uma coletividade ao utilizar o 

vocábulo “nossa”; e reconhece também que há uma vinculação com o turismo quando afirma 

que se trata de uma “comunidade famosa, falada”, ou seja, muitos a conhecem ou deveriam 

conhecer.  

Sob o olhar de uma jovem pesquisadas, a Vila, que é seu lugar de nascimento, precisa 

oferecer melhores condições de vida: “[...] eu quero ver melhoria na minha comunidade, no 

meu Paricatuba. Eu digo que é meu porque eu já estou aqui há 19 anos morando aqui. Tem 

muito potencial, existe turismo aqui, mas a gente não sabe por em prática, a gente não sabe 

usufruir do que nós temos aqui”. (Entrevistada 26). O sentimento de pertencimento está 

presente neste relato, há uma apropriação do lugar quando utiliza o vocábulo “meu” 

Paricatuba. A pesquisada também reconhece o “potencial” turístico da Vila, mas 

dialeticamente uma certa incapacidade por não saber utilizá-lo, explorá-lo.  

Em que pesem todos os problemas e os elos de afetividade com o Paricatuba, os 

moradores não possuam o título definitivo de propriedade da terra que ocupam. A compra e 

venda de terrenos na comunidade é efetivada por meio de recibos. Em 1988, o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por meio da portaria 1.314 de 28 de 

setembro, celebrou com o Centro Social de Paricatuba um Contrato de Direito Real de Uso, 

denominando-o de Lote Vila Paricatuba. O terreno é remanescente do Projeto Integrado de 

Colonização Bela Vista (Iranduba), destinado à expansão da Colônia dos Hansenianos, sendo 

a área de posse e administração da União (DOU, 05/10/1988).  

O estudo de Silva (2008) aponta que a partir de 1990 Paricatuba foi incluída nos 

roteiros turísticos de agências de viagens e hotéis dos arredores. Os visitantes buscam 
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conhecer, principalmente, o prédio, a história da localidade e a praia na margem do rio Negro. 

Atualmente, o prédio, em ruínas (Figuras 62 e 63), encontra-se abandonado. Tomado pela 

vegetação e resíduos sólidos, ele é tombado como patrimônio histórico e como área de 

preservação ecológica de acordo com a Lei Orgânica da Câmara Municipal de Iranduba 

(Capítulos VI e VII) de 2010. 

Figura 62 – Ruínas do edifício  Figura 63 – Parte interna do edifício 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014.      Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

• Representações Sociais de Turismo e Lazer 

 

O turismo e o lazer acontecem no Paricatuba desde o final dos anos de 1990. Durante 

o grupo focal, na oficina de planejamento do turismo ou nas conversas informais, não se 

percebeu uma distinção entre estas palavras, elas são usados como sinônimos pelos sujeitos da 

pesquisa. Já houve mais de uma tentativa para tentar organizar minimamente a atividade na 

comunidade, mas ela permanece sem qualquer controle ou interferência por parte dos 

moradores locais. 

Na visão dos sujeitos da pesquisa, os principais atrativos da Vila são: “a praia”, “a 

história”, “o lugar”, “o que tem na comunidade”. Um dos pesquisados afirmou que “o 

principal é o prédio”, “quando não tem praia eles [os visitantes] se encaminham direto para o 

prédio”. As representações desses sujeitos sugerem um retorno ao passado. Os atrativos 

citados na Vila estão fortemente ligados às vivências anteriores, apontando para um “lugar” 

de pertencimento, dotado de uma história de vida que se forjou com base em uma teia de 

relações e identidades. O “prédio” e a “história” são citados frequentemente, eles fazem 

referência ao passado da comunidade, e os moradores entendem que é necessário que todos 

conheçam. 
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Com base na Oficina de Planejamento para o Turismo moderada em 2013, como uma 

das etapas da pesquisa de campo, foram apontados pelos 23 participantes, os atrativos que 

eles consideram capazes de atrair visitantes. Com algumas poucas exceções, como a 

cooperativa que estava em formação na ocasião da oficina e que não é um atrativo, os mais 

citados estão relacionados à história local (Quadro 13):  

 

Quadro 13 - Atrativos para o turismo apontados pelos moradores da Vila do Paricatuba 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

as lendas e árvores 
(históricas), casa de 
farinha, trilhas, 
restaurantes, caixas 
d’água, plantas 
medicinais, praia, ruínas, 
sítios arqueológicos, 
caldeiras, sumidouro, 
igarapés, igreja católica, 
necrotério. 

Coopatur, praias (rio), 
ruínas, frutas (mangas), 
restaurante, a feira, 
caldeira, sítio 
arqueológico. 

prédio, praia, farol, sítio 
arqueológico, caldeira. 

ruínas, trilhas, 
restaurantes, Ponta de 
Pedra, plantas medicinais, 
pousada, caldeiras na 
praia, urnas, lago da 
fertilização, passeio de 
bicicleta. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013.  
 
 

Os demais elementos caracterizam a Vila e fazem parte do cotidiano dos moradores, 

como a praia, o sítio arqueológico, as árvores frutíferas, as plantas medicinais, igarapés e 

lagos. Os restaurantes fazem parte da nova configuração da comunidade e são percebidos 

como importantes para o turismo e um potencial a ser explorado na Vila. Ao longo do tempo, 

o número de estabelecimentos que serve refeições vem aumentando, assim os restaurantes 

foram citados como atrativos por três dos quatro grupos da oficina.   

Outro elemento que chama a atenção é o fato dos participantes citarem a casa de 

farinha, as trilhas e a “pousada comunitária”. Eles reconhecem a importância dos três 

“atrativos”, os quais fazem parte dos seus imaginários, no entanto, o primeiro não é utilizado 

pela comunidade, a trilha pegou fogo e a pousada, até o momento, não foi entregue. As 

representações criadas adotam elementos que os moradores gostariam que fossem explorados 

pelo turismo, mas são objetos de crítica, especulação e indefinição na comunidade. O próprio 

sítio arqueológico não está disponível para visitação. Existem registros, peças, mas não há 

como observá-las.  

Todos os elementos que os moradores consideram atrativos para comunidade e que 

estão destacados no Quadro 13, estão relacionados ao prédio e as histórias que fazem parte 

desse contexto. Até mesmo elementos como o “sumidouro” alimentam o imaginário dos 

participantes e são compartilhadas por muitos. Segundo eles, tratava-se de um espaço em que 
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os doentes graves ou aqueles que eram castigados por algum motivo, na época do asilo-

colônia, eram postos. Os participantes afirmaram que essas são algumas das “lendas” do 

prédio e não há como provar ou comprovar as histórias.   

As representações sobre a visitação/turismo na comunidade estão ancoradas em dois 

eixos: o passado e o presente. Esse fragmento de um relato expressa o duplo entendimento do 

turismo:   
 
[...] Na realidade, o povo que vinha em uma época passada, eram uns turistas mais 
de qualidade, hoje tem mais número de pessoas e menos qualidade. Porque quando 
existia o chapéu de palha e a associação, vinha um grupo de turistas, eles paravam 
no chapéus de palha, as vezes eles convocavam, convidavam a comunidade, parte da 
comunidade para ouvir a palestra deles, depois contribuíam, entravam, faziam os 
filmes necessários, o que eles queriam fazer, o roteiro deles, depois agradeciam e 
iam embora. Existia um respeito deles procurarem a comunidade, alguém da 
comunidade, hoje não. Hoje vem micro-ônibus, vem barco, entra e não dá nem bom 
dia. (Entrevistado 17).  

 
 
 Há uma certa nostalgia ao se falar de como era o turismo na comunidade: havia 

“qualidade”, “respeito”, “contribuição”, os visitantes “procuravam a comunidade” e ao que 

parece davam satisfação sobre os seus objetivos na Vila. Percebe-se que havia uma maior 

proximidade com o visitante e um controle sobre a visitação, o que hoje é inexistente. Os 

pesquisados se mostram invadidos pelas mudanças que a comunidade vem sofrendo com a 

presença do turismo - “mais pessoas, menos qualidade” - e pela perda do poder que existia em 

seu espaço. O poder é percebido aqui como uma forma de controlar a visitação, saber o 

roteiro e o objetivo de cada visitante. 

A incorporação de Paricatuba pelo turismo criou um estranhamento entre os anfitriões 

e os visitantes no presente. “[...] Eu estava roçando aqui, para ajeitar a comunidade, chegou 

um micro-ônibus, o cara veio de lá mandar eu parar a máquina porque ia atrapalhar a 

gravação deles e não deixa nada para a comunidade”. (Entrevistado 17). Este relato é bem 

elucidativo quanto ao estranhamento entre ambos. Os visitantes chegam e acabam por 

atrapalhar a rotina da comunidade, neste caso a limpeza das áreas comuns. As representações 

são bastante negativas e o relato foi complementado com o seguinte: “só lixo”. (Entrevistado 

19). Isto é, além de não haver contribuição financeira como os informantes esperam ou 

gostariam, eles ainda são obrigados a recolher os resíduos deixados pelos visitantes.  

As representações são compartilhadas, um dos pesquisados se expressou assim quanto 

a essa situação: “[...] existe essa falta de respeito, tem coisas que acontecem aqui e não 

avisam. Chegam, eu vou fazer e acabou-se”. (Entrevistado 22). Nota-se irritação e 

unanimidade quando esse assunto é tratado, pois as representações estão ancoradas em um 
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uso do espaço que incomoda e que, sequer, deixa algum benefício à comunidade. Esse mesmo 

pesquisado afirma que o visitante tem uma “cultura negativa” por deixar “lixo” na 

comunidade.   

As ruínas do prédio são usadas para diversos fins. Segundo um dos pesquisados, não 

há como saber a quantidade de visitantes, “[...] é um número variável: um dia todo que eu 

estava aí vieram 80 visitantes durante o dia todo”. (Entrevistado 18). Há as agências de 

viagens que levam os visitantes com interesse cultural nas ruínas, outros chegam em seus 

carros com amigos e parentes para conhecer a Vila: “[...] a maioria vem de agências de 

viagem, encosta aqui na beira, sobe. Muitos vem de carro mesmo, encostam aqui”. 

(Entrevistado 18). Mas um dos usos mais frequentes é para filmar, fazer clips, fotografar 

(Figura 64) noivos e noivas para o álbum de casamento tendo como cenário as ruínas: “aí eles 

fazem filme, clip, tiram foto, fazem casamento”. (Entrevistado 18). 

 

   Figura 64 – Ensaio fotográfico nas ruínas do casarão 

 
   Fonte: Pesquisa de campo, 2013.  

 

 

A liderança comunitária relata o que ocorreu em uma das abordagens que fez a um 

grupo que tinha o objetivo de fotografar nas ruínas: “[...] eu fui abordar o ônibus que estava 

cheio de turista fazendo casamento, aí já estava com uma autorização da Secretaria de Cultura 

de 20 mil reais”. (Entrevistado 17). O sujeito da pesquisa finaliza afirmando que Secretaria de 

Cultura do Amazonas nunca fez nada pela Vila ou pelo prédio e que o dinheiro que, 

supostamente, foi pago, nunca chegou até a comunidade. Situações como essa desencadeiam 

um sentimento de impotência e até mesmo de invisibilidade nos pesquisados. 

 Há outros equipamentos que geram controvérsias na comunidade e são entendidos 

como o presente nas representações sociais. Em 2008 a Amazonastur, representando o 
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Governo do Amazonas, iniciou a implantação do projeto Planejamento e Estruturação do 

Ecoturismo, por meio de um convênio entre Ministério do Meio Ambiente e o Projetos 

Corredores Ecológicos. O objetivo do projeto era implantar uma “trilha sustentável” em 

Paricatuba, Acajatuba e Janauary. Trata-se do mesmo projeto implantado na comunidade 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nomeada de Acajatuba. De acordo com o Portal da 

Transparência (2014), foram liberados R$ 240.770,00 para esse projeto. 

Na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como já foi relatado, a trilha foi 

abandonada devido a falta de uso. No Paricatuba, “[...] a trilha pegou fogo. Pensaram em 

reabrir a trilha, com novos recursos, com sustentabilidade para que não venha criar impacto, 

que venha gerar renda para a nossa comunidade”. (Entrevistado 25). Todo o investimento 

feito em ambas as comunidades foi desperdiçado.  

Na fala dessa pesquisada aparece pela primeira vez a palavra “sustentabilidade”, que 

está relacionada à proteção do espaço natural visando o mínimo impacto e à possibilidade de 

geração de renda para a comunidade. As representações apontam que o espaço natural deve 

ser conservado pela importância que o turismo assume. Pode-se constatar, por meio da 

pesquisa, que não há recursos para recuperar a trilha e, ainda que houvesse, não há integração 

suficiente entre os comunitários para desenvolver o turismo sem o apoio de uma instituição 

externa, seja governamental ou não. 

Um segundo equipamento que vem gerando discussões é a pousada comunitária, 

assim denominada pela Amazonastur. O terreno cedido para a construção fica na Vila, mas 

em local afastado. Segundo os informantes, a caminhada até o local leva mais de uma hora, de 

carro são doze minutos em um trecho bastante acidentado que tem que ser feito a 20 

quilômetros por hora. Em 2014, um funcionário da obra faleceu em face de um choque 

elétrico.  

Em 2007, a Amazonastur assinou um contrato com o Ministério do Turismo no valor 

de R$ 536.250,00 para a construção de 01 central de artesanato na comunidade Janauary e 02 

pousadas comunitárias, sendo 01 na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e 01 no 

Paricatuba (BRASIL, 2014). A pousada comunitária com aporte de recursos na ordem de R$ 

177.124,72 no Paricatuba, ainda não foi finalizada, e a obra está parada. A pousada deverá ter 

uma recepção, um pequeno refeitório, 06 (seis) apartamentos que comportam um total de 24 

(vinte e quatro) leitos e 02 (dois) banheiros coletivos, sendo um feminino e o outro masculino.  

Os sujeitos da pesquisa, em determinado momento, concordam que o Paricatuba está 

preparado para receber e gerenciar a pousada, tendo em vista os vários cursos que foram 

feitos na comunidade: “[...] já foram treinadas pessoas para trabalhar lá”. (Entrevistado 18). 
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Mas, há momentos de discordância e percepção que necessitam de apoio. 

 No Quadro 14 apresentam-se as atividades realizadas na comunidade entre 2008 e 

2013 pela Amazonastur. 

 

 

 

Quadro 14 – Atividades realizadas na Vila de Paricatuba pela Amazonastur 
Comunidade Atividade Data da 

Realização  
Número de 
qualificados 

 
 
 
 
 
 
 
Paricatuba 

Oficinas de Sensibilização para a Educação 
Ambiental; Reciclagem e Aproveitamento de 
Lixo; de Planejamento para Implantação de 
Sistema de Trilhas; Participativa para Análises de 
Impactos Ambientais e Curso de Monitor em 
Ecoturismo 

28/09 a 

12/10/2008 e 16 

a 24/11/2008 

 

152 

Garçom 13 a 18/04/2009 26 

Camareira 27/04 a 

02/05/2009 

33 

Gestão Hoteleira 25 a 30/05/2009 28 

Monitor de Ecoturismo 01 a 06/06/2009 23 
Oficina de Planejamento Turístico para 
Elaboração do Plano de Gestão Municipal do 
Turismo 

2012 20 

Curso Turismo de Base Comunitária com ênfase 
em Excelência no Atendimento ao Turista 

2013 30 

Curso Gestão de Negócios Turísticos 2013 30 
Curso de Técnicas de Horticultura 2013 30 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 
 

 Todos os cursos estavam relacionados à implantação da pousada ou da trilha, e os 

recursos empregados para a realização deles faziam parte do projeto citado anteriormente. O 

grande problema é semelhante ao que acontece na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro (Acajatuba), há muitos cursos e oficinas realizados, mas não há como nem onde 

empregar tudo que foi aprendido. Não há articulação na própria Vila para receber os 

visitantes, não há trilha para guiá-los ou pousada comunitária para hospedá-los.   

 Para alguns pesquisados importa saber quais os “benefícios” que teriam ao envolver-

se com a pousada. Outros afirmam: “[...] eu não tenho nenhum interesse em trabalhar 

diretamente na pousada, tenho sim interesse em trabalhar indiretamente, com parceria, esse é 

meu propósito”. (Entrevistado 23). Por ser proprietária de um restaurante, a informante 

prefere cuidar do empreendimento que entende como certo, de onde vem sua renda, ao invés 

de enfrentar a incerteza de uma obra que sequer está pronta. Nesse sentido, os interesses 

individuais prevalecem aos coletivos. 
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 Mas há um outro discurso que pede parcerias para o gerenciamento da pousada. Os 

comunitários em reunião com a Amazonastur, chegaram em um entendimento que o ideal 

seria ter apoio de terceiros para iniciar as atividades: 

 
[...] já teve turma que se formou de garçom, camareiras, guias, excelência no 
atendimento. Então, já tem mão de obra qualificada. Claro que a gente não tem tudo 
que vai precisar na pousada, mas a gente queria aproveitar essas pessoas porque a 
nossa comunidade não tem assim uma estrutura para oferecer empregos para os 
nossos comunitários, então essa seria uma porta a mais que a gente queria trazer 
para a nossa comunidade. Ai a gente sugeriu que a gente poderia fazer essa 
concessão com alguma empresa, por um ano, dois anos, até a gente ver qual era o 
tempo necessário que a nossa comunidade pegava o conhecimento, adquiria assim 
recursos para comandar sozinha, fazer com que a pousada andasse sozinha. 
(Entrevistado 18). 

 

 Ainda que muitos cursos tenham sido ministrados, há uma percepção da necessidade 

de apoio à gestão da pousada. Nota-se ainda que a sua implantação é vista como uma saída 

para gerar “empregos” na comunidade, mas que os comunitários precisam de “recursos” e 

“conhecimento” para administrá-la até que eles possam ser independentes e protagonistas na 

gestão.   

 O Centro Receptivo Fluvial Turístico – CRFT é um outro equipamento que, da mesma 

forma que no Acajatuba, não está funcionando no Paricatuba. O CRFT teve o projeto 

autorizado pelo Ministério do Turismo em 2004 e recebeu investimentos de R$ 330.000,00 

para implantação em três comunidades: Acajatuba, Paricatuba e Janauary (Portal da 

Transparência, 2014). Somente em 2013 o CRFT chegou ao Paricatuba e, de acordo com um 

dos pesquisados, “[...] oficialmente não foi entregue para a comunidade. O flutuante está lá na 

beira se acabando”. (Entrevistado 17). 

 Segundo relatos, o CRFT chegou até a Vila em uma madrugada, vindo da prefeitura 

de Iranduba. Não pode ficar em frente à comunidade pois o banzeiro iria danificar ainda mais 

a estrutura, que conta com 02 quiosques e 02 banheiros. Desde então está atracado “lá 

dentro”, nas proximidades do lago, sem uso.  

 
[...] A gente tem condições de administrar só que a gente não poderia receber uma 
coisa que esta inacabada. Foram 246 mil reais tirados do governo, da Petrobrás, para 
fazer esse flutuante. Já veio danificado, faltando terminar o telhado, a fossa veio 
quebrada, veio sem a caixa d’água e o motor de luz interno que era para ter, que está 
no projeto, não tem. (Entrevistado 17). 
 
 
 

De acordo com a pesquisa, deveria acontecer uma entrega oficial do terminal fluvial 

por parte da prefeitura. Segundo a Amazonastur, a estrutura foi entregue para a prefeitura e 
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esta é responsável pelo repasse para a comunidade. Percebe-se que não há uma comunicação 

efetiva entre os três envolvidos: órgão estadual, municipal e comunidade.  

 
[...] É de 2005 esse projeto do flutuante do CAT. Em julho agora que chegou. Eu 
assinei o papel recebendo mas a fossa está quebrada [...], como que a gente vai usar 
isso daí? Ninguém fez uma entrega oficial para a comunidade e como eu vou me 
responsabilizar por uma coisa para a comunidade que já veio danificada de lá? 
(Entrevistado 17). 

 

O presidente da comunidade e os demais pesquisados notam que houve muito 

investimento, porém a estrutura chegou com problemas sérios, sem condições de ser 

recuperada pela comunidade. Sem contar que o tempo de espera do terminal na Vila, 08 anos, 

desmotiva os envolvidos a investirem no empreendimento. 

De forma geral, é importante salientar que as representações sociais de turismo e lazer 

na Vila estão apoiadas em sistemas de referência que o classificam como atividade econômica 

de importância para alguns na comunidade. Da mesma forma, os visitantes são percebidos 

como fonte de recursos, a lógica do dar-receber-retribuir, da hospitalidade como dádiva, é 

substituída pelo comércio (CAMARGO, 2007). O pior é que nesse comércio quem menos 

ganha (ou não ganha nada) é a comunidade. Nas duas falas que seguem, ao se discutir sobre o 

turismo e o visitante, evidencia-se essa visão: “[...] direta e indiretamente ele deixa recursos 

aqui, para mim não, mas para meus vizinhos é importante sim”. (Entrevistado 22). “[...] Para 

mim, particular, não tem, para a comunidade tem parcial.” (Entrevistado 18). 

Para um outra informante, proprietária de um pequeno restaurante nas margens do rio, 

o turismo é importante principalmente para os que possuem comércio ou restaurante. No 

entanto, não são percebidas melhorias na comunidade em relação ao turismo: “[...] as boas 

ideias são muitas, falta colocar em prática”. (Entrevistado 23).  

As representações sociais dos sujeitos da pesquisa que partilham o mesmo espaço e 

estrutura social, apresentam, predominantemente, visões negativas do turismo. O trecho de 

uma das falas ilustra claramente essa percepção: 

 
[...] Para a comunidade toda no geral, os visitantes hoje tem mais pontos negativos 
do que positivos. Eles tem mais vantagens vindo na comunidade do que a 
comunidade em receber eles. A comunidade não tem praticamente vantagem 
nenhuma, pelo contrário, tem muita desvantagem. Deixam lixo, não respeitam os 
moradores que moram aqui. Eu vejo que isso é culpa nossa mesmo, se a gente fosse 
um povo mais unido, manter o bem comum da comunidade e organizar. 
(Entrevistado 18). 
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Os argumentos baseiam-se na falta de união do grupo, na ausência de benefícios 

econômicos e no desrespeito aos moradores da Vila. A união é necessária para haver 

organização, planejamento e, consequentemente, ganhos financeiros. O desrespeito está em 

chegar na comunidade, adentrar nas ruínas, usar o espaço sem que haja pelo menos uma 

permissão dos moradores. Nas representações sociais dos sujeitos da pesquisa, o turismo - e o 

lazer implícito e agregado à atividade - é considerado “desorganizado” e “aleatório”. Esses 

dois vocábulos foram repetidos inúmeras vezes, tanto na oficina quanto no grupo focal.  

“[...] Hoje tem mais pontos negativos do que positivos” (Entrevistado 18) e, para que 

essa situação seja revertida, o turismo “[...] tem que contribuir com alguma coisa com a 

comunidade”. (A.P., 2014). Nota-se que essa percepção negativa do turismo está relacionada 

às questões econômicas: a atividade não deixa benefícios. 

Para os sujeitos da pesquisa, visitantes dos carros e motos que circulam na 

comunidade, e dos barcos que param em frente à Vila, não têm qualquer contato com a 

comunidade. Os que chegam se apropriam do espaço, utilizam o casarão, sem qualquer 

interferência ou permissão. Não há planejamento na visita, e esta não deixa “nada” (nenhuma 

contribuição) para a comunidade. Os informantes entendem que quem ganha são os visitantes, 

usufruindo dos atrativos da Vila. 

Os pesquisados percebem que o que fica são os resíduos sólidos produzidos durante a 

estada dos visitantes. Quando alguém da comunidade vai se posicionar contra a atitude ou 

abordá-los, há insatisfação e desaprovação por parte dos mesmos. Este trecho da fala de um 

dos sujeitos da pesquisa mostra essa situação: “[...] o turismo hoje, apesar de já ter dado o 

primeiro passo com a cooperativa, está desorganizado, porque não está deixando nenhum 

beneficiamento para a nossa comunidade” (Entrevistado 18). 

A esperança dos comunitários estava no planejamento do turismo pela Coopatur, a 

cooperativa criada em 2013. A ideia inicial era recepcionar os visitantes na chegada à 

comunidade por meio de um Centro de Atendimento ao Turista - CAT em terra firme, e um 

outro no CRFT e guiá-los na Vila. Um outro objetivo era unir os empreendedores da 

comunidade propiciando uma maior comunicação entre os mesmos. 

No entanto, há um sentimento de frustação pelo fato da inciativa não ter conseguido se 

estabelecer. No relato que segue é possível perceber isso: “[...] a gente estava com uma 

expectativa muito grande aí de repente murchou”. (Entrevistado 23). Até bicicletas foram 

doadas para que os visitante fizessem passeios pela comunidade. Para um dos entrevistados, a 

ganância foi um dos gargalos que impediu que a cooperativa se estabelecesse: “[...] tinha 

gente achando que ía entrar na cooperativa amanhã e ía ficar rico”. (Entrevistado 17). Durante 
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a pesquisa de campo percebeu-se que não houve liderança, integração, conhecimento e 

persistência para que a cooperativa pudesse funcionar.  

Nas representações extraídas dos sujeitos da pesquisa, os maiores problemas na 

comunidade são a falta de “união” e “comunicação”, “[...] porque ela quer colher hoje e 

plantar amanhã. As coisas no turismo não funcionam assim”. (Entrevistado 18). Para eles, por 

não existir “união” entre os moradores da Vila, o turismo permanece desorganizado e “sem 

gerenciamento”.  

Um outro discurso difere dos demais e se assenta em elementos que compreendem o 

turismo como uma “possibilidade de renda”, ainda que falte visão de futuro e reconhecimento 

da potencialidade local: “[...] muitas vezes as pessoas do Paricatuba não tem aquela visão e as 

pessoas lá de fora tem”. (Entrevistado 27).  

Nessa perspectiva, o turismo pode incrementar a renda de muitos moradores, mas é 

necessário “conservar o meio ambiente e o prédio” (Entrevistado 21). Essa representação 

relaciona o ambiente natural e o construído e defende que a manutenção de ambos é uma 

garantia de um futuro mais promissor para a geração atual e para as próximas gerações. Isto é, 

as representações sociais do patrimônio natural e cultural, elementos da vida cotidiana da 

comunidade, surgem ancoradas nas ideias de sustentabilidade como uma possibilidade de 

exploração econômica pelo turismo.  

O grupo percebe o turismo como uma possibilidade de renda com a cooperação da 

Amazonastur, da cooperativa e das pessoas que se envolvem diretamente com a atividade na 

Vila. Entendem que há potencial e que o turismo na comunidade é algo muito “forte”, mas 

segundo eles, o fluxo fica direcionado para outras comunidades.  

Observa-se que a comunidade demonstra uma grande dependência para dar 

continuidade às ações. Os pesquisados citaram bastante a Amazonastur e a cooperativa, como 

se esta última, principalmente, fosse resolver todos os problemas referentes ao turismo. O 

relato que segue é bastante representativo nesse sentido: “[...] a comunidade está procurando 

alguém para se apegar e a gente pensava que era a cooperativa. A gente pensava que a 

cooperativa ia ser o cérebro do turismo dentro da comunidade”. (Entrevistado 18). 

Observa-se que, sob o olhar dos sujeitos da pesquisa, existem vários atrativos e várias 

possibilidades de explorá-los, porém não se sabe como fazê-lo. Por outro lado, existe um 

contexto histórico ancorado em representações muito fortes de “doença”, de “histórias de 

vida” que conferem identidade àquela comunidade. Nesse sentido, é papel das políticas 

públicas, por meio dos órgão vinculados ao turismo, articular e conciliar os diversos 

interesses no ordenamentos desses espaços pelo e para o turismo.  
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• Representações Sociais das Instituições de Apoio ao Turismo 

 

Ao estudar as representações sociais, busca-se manifestar o entendimento e o 

sentimento dos indivíduos frente à realidade, as ações e informações reunidas que se 

transformaram em uma teoria do senso comum. Araújo (2008) esclarece que essa teoria do 

senso comum está apta para explicar a realidade do indivíduo e a si mesmo. Em vista disso, é 

por meio da representações sociais que se pretende conhecer, à luz dos relatos dos 

interlocutores da Vila de Paricatuba, as instituições atuantes nas questões que envolvem o 

turismo.   

É possível inferir, com base na pesquisa de campo, que as instituições que se 

mantiveram mais próximas da comunidade, são a prefeitura e o órgão estadual de turismo, a 

Amazonastur. As representações sociais dos sujeitos da pesquisa acerca dos agentes públicos 

que atuam na comunidade por meio do turismo podem ser resumidas pela seguinte palavra: 

descrédito. Os pesquisados citam a Amazonastur e a prefeitura quase que simultaneamente, 

pois na percepção deles as decisões, no que se refere ao turismo, são tomadas em conjunto.   

O fragmento a seguir foi retirado do relato de um dos pesquisados e mostra um pouco 

da indignação do pesquisado com o órgão estadual de turismo, ao comentar sobre as obras da 

pousada comunitária:  

 
[...] na oficina com os órgãos competentes, Petrobrás e Amazonastur, iam pegar da 
comunidade toda a mão de obra e não trabalhou um daqui! Porque veio gente de 
fora fazer. Não gerou trabalho para a comunidade, não gerou emprego aqui e da 
forma que está lá, está mais para acabar do que para continuar. Não tem resposta 
nenhuma, a comunidade não tem como terminar a obra. (Entrevistado 17).  
 

 

Pelo relato, nota-se que o sujeito da pesquisa sente-se enganado, primeiramente 

porque o combinado, segundo os relatos, era utilizar mão de obra da comunidade na 

construção da pousada. Notou-se uma contradição na fala deste mesmo pesquisado, pois em 

seguida ele evidencia que aqueles que trabalharam não receberam: “[...] as pessoas que 

trabalharam lá reclamam para mim que até hoje não receberam”. (Entrevistado 17). Um dos 

sujeitos da pesquisa se identificou neste momento do grupo focal e esclareceu que trabalhou e 

não recebeu. Ou seja, alguns comunitários trabalharam nas obras da pousada porém, não 

receberam o que havia sido combinado. Mas o relato comprova que as relações estão 

desgastadas entre a comunidade e os representantes do turismo no governo. 

De acordo com o responsável pelo Departamento de Infraestrutura Turística da 
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Amazonastur, a construção da pousada foi uma demanda da própria comunidade. A previsão 

da instituição era entregar a pousada em 2013, depois foi adiada para 2014, e até o momento 

não foi nem finalizada e nem entregue. Para um dos pesquisados, “[...] a Amazonastur é 

totalmente desacreditada”. (Entrevistado 18). 

Em 2013, por meio de uma acordo com a Amazonastur, a Rede Record realizou o 

Reality Amazônia e deixou um recurso de R$ 300 mil que deveria ser repassado para quatro 

comunidades: Janauary, Beija Flor, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Acajatuba) e 

Paricatuba. Seriam R$ 75 mil para cada uma das comunidades apoiadas pelo órgão de 

turismo. 

Tanto a comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro quanto o Paricatuba 

reclamam que, até o momento, não receberam o recurso e que se foi empregado na pousada 

ou nos terminais flutuantes, eles não tem conhecimento. Essa foi uma das reclamações nas 

duas comunidades, que a Amazonastur “ficou com o dinheiro”. Esses relatos ecoam na 

comunidade. 

Um dos pesquisados sugere que antes da aprovação dos projetos que a comunidade 

seja ouvida e exponha suas necessidades: “[...] foi 237 mil gasto pela Amazonastur naquele 

projeto do flutuante. Deveria muito bem ter feito esse CAT aqui, se tivesse ouvido a 

comunidade, decidido com a comunidade”. (Entrevistado 17). Para o pesquisado, o centro de 

atendimento ao turista deveria ter sido construído em terra firme, pois muito dinheiro foi 

gasto e não atendeu aos anseios e necessidades da Vila. 

 
[...] O que é melhor, o que é prioridade para dentro da comunidade? Seria um 
flutuante lá na beira, para ser roubado, destruído pelo banzeiro, quebrado? Ou para 
fazer como aquele que ficou no Cacau, cinco anos à toa!? Ou procuraria um local 
aqui dentro da comunidade, fazia um prédio, alguma coisa, para recepcionar o 
turista ou da melhor forma possível escolhido pela comunidade? 

 

 

Os representantes do órgão estadual de turismo, por meio de entrevista, se defendem 

afirmando que todas as atividades e obras nas comunidades surgem a partir da demanda dos 

próprios moradores. São realizadas reuniões com as lideranças e moradores que, a partir de 

um diagnóstico, identificam o que é prioridade. O passo seguinte é a instituição captar os 

recursos e encaminhar os projetos. Mas há alguns obstáculos que atrasam as obras, segundo a 

instituição, um deles é a titularidade da área e a burocracia de forma geral dos financiadores.  

De acordo com o representante, o comunitário não tem ideia do quanto é difícil e 

demorado identificar uma área, atrair os recursos necessários e aguardar a liberação desses 
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recursos. A instituição realiza uma reunião com a comunidade, faz a apresentação do projeto, 

mas os moradores não tem acesso ao cronograma com a previsão de entrega da obra. Eles 

também não são avisados a esse respeito. 

Com a aprovação do projeto, a instituição se promove, divulga nos meios de 

comunicação, os políticos tentam se envolver e se promover junto à comunidade. Mas a 

espera é muito longa para a concretização desses projetos, alguns já se arrastam por quase 

uma década (é o caso das pousadas e dos flutuantes). O resultado é o surgimento de muitas 

críticas voltadas para a instituição, que tenta se fazer presente investindo em cursos e 

atividades, conforme foi apresentado anteriormente. Mas surge um outro problema, a maioria 

dos participantes dos cursos não tem onde aplicá-los e outros deixam a comunidade em busca 

de melhores condições de vida, levando consigo o que aprenderam, ou seja, tudo cai no 

esquecimento. 

 A linha temporal é tão grande que a descrença vira indiferença. Segundo os 

representantes do órgão estadual de turismo, os moradores não tem interesse em participar dos 

cursos, é preciso muito esforço para reuni-los e fechar uma turma, por exemplo, de vinte 

alunos. Percebe-se que há um desinteresse por parte dos moradores das comunidades porque 

não se vê retorno das ações: “[...] tem dezenas de pessoas aqui que foram capacitadas na 

teoria, mas na prática ninguém faz”. (Entrevistado 17). 
É importante compreender que o planejamento governamental efetuado nessa 

comunidade, com suas obras inacabadas e ações sem grande impacto, “[...] é um processo 

político-ideológico, que exprime anseios, objetivos e visões de mundo dos sujeitos sociais que 

o conduzem” (CRUZ, 2005, p.39), priorizando alguns territórios pelo turismo com obras e 

negligenciando outros. 

Os sujeitos da pesquisa percebem a necessidade de uma ação governamental de 

intervenção nas ruínas do prédio, porém compreendem que esta não é uma prioridade e nem 

mesmo um objetivo da iniciativa pública:  

 
[...] se tivesse um pouco de visão dos nossos governantes aqui, dava para recuperar 
esse prédio, montar uma história por trás dele e ao mesmo tempo utilizar ele como 
um recursos para a educação. Fizesse um centro de tempo integral, fazia uma sala 
tipo um museu, contando a história dele e tal. Dava para fazer tudo isso. Seria uma 
referência. (Entrevistado 18). 

 
 Para o pesquisado, o que falta ao poder público é “visão”, há uma grande diferença 

entre as suas ações e as necessidade reais da Vila. A “recuperação do prédio” é percebida 

como muito importante a ponto de tornar-se uma “referência” para outras comunidades. Os 

pesquisados valorizam a história que forja a identidade da Vila e se mostraram preocupados 



 

 

223 

em manter suas raízes. A restauração do prédio seria um alternativa para utilizá-lo na 

educação patrimonial, unindo “história”, “educação” e “museu”, como sugere o pesquisado.  

 É interessante notar o desejo de ver o casarão transformado em algo diferente do que 

foi no passado. Ao tentar dar uma outra finalidade ao prédio, o pesquisado reafirma uma nova 

identidade e busca superar o estigma a partir da restauração do mesmo.   

 A iniciativa pública anuncia que toda demanda parte das comunidades, mas diante do 

desconforto e dos relatos dos sujeitos, é possível inferir que essas demandas não estão sendo 

atendidas satisfatoriamente: “[...] uma prioridade nas outras comunidades não é prioridade na 

nossa comunidade, nós vivemos realidades diferentes”. (Entrevistado 17). Nota-se nos relatos 

e nas expressões do pesquisado o descontentamento com o órgão estadual de turismo. Cada 

vez que isso acontece, os interesses individuais se sobrepõem ao coletivos. Ainda que surjam 

muitos questionamentos por parte dos sujeitos, não há mudanças significativas nas relações 

que envolvem o turismo na comunidade. 

Outro sujeito da pesquisa expressa sua percepção de que é necessário fazer 

investimentos de modo que se possa gerar emprego e renda para “prender” o jovem na Vila, 

ou seja, mantê-lo na comunidade sem que precise sair em busca de melhores condições de 

vida: “[...] eu sou muito preocupado com a evasão de alunos. O ensino médio completou, a 

primeira coisa que o aluno pensa: vou morar em Manaus! Eu acho uma coisa muito negativa, 

não dele. Temos que se preparar para prender eles aqui e não sair daqui”. (Entrevistado 22).  

 A todo momento os pesquisados fazem referência ao terminal flutuante e à pousada 

como um mal investimento: “[...] fazia uma cozinha comunitária, ali naquele lugar você ia 

oferecer o alimento, curso para as pessoas que estão chegando aqui na comunidade, eu 

acredito que seria muito melhor do que fazer um flutuante ficar lá a toa ou uma pousada dois, 

três, quilômetros daqui de distância.” (Entrevistado 17). Os representantes do governo 

rebatem que houve a assinatura de um documento, e que a comunidade aceitou as obras por 

meio de seu presidente, portanto, não há do que reclamar. 

  Em outro fragmento, a fala do representante da comunidade expressa insatisfação e 

mostra mais uma vez que há uma notória negligência das políticas públicas com os espaços e 

com as populações locais. Como não há retorno econômico nas ações do órgão de turismo do 

Estado que possam estimular uma resposta mais positiva por parte da comunidade, restam 

alguns questionamentos: “[...] a culpa é de quem? Da Prefeitura? Da Amazonastur? De quem 

gerencia esses trabalhos? Eu não sei, só sei que a comunidade é obrigada a receber as coisas 

de cima para baixo e se virar nos trinta para resolver”. (Entrevistado 17). 
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 O entendimento é que as propostas deveriam ser mais coletivas, pois o que vem 

ocorrendo são decisões “de cima para baixo”, que desconsideram o que de fato é importante 

para a comunidade na opinião de seus moradores. O resultado desse processo é insatisfação e 

ter que “se virar” para resolver, ou seja, resolver problemas, lidar com reclamações e 

cobranças de todos os tipos.  

 O relato a seguir retrata mais uma vez a necessidade de um diálogo aberto entre 

Amazonastur e a comunidade, no sentido de promover um entendimento sobre as questões 

que norteiam o turismo:  
[...] A minha vontade é conversar de frente com a presidente da Amazonastur e dizer 
para ela: qual é a sua intenção no Paricatuba? Ai vai ter um compromisso do 
presidente ou qualquer pessoa que esteja aqui. Porque é você colocar em prática o 
que você decide, o que você concorda. É você trazer para dentro da comunidade 
qual é sua opinião e discutir qual é a opinião da comunidade. 

  

Ao que parece, há muita imposição do que é melhor para o planejamento 

governamental. Porém, os governantes devem abdicar dos seus projetos individuais, superar 

suas vaidades e buscar um projeto coletivo priorizando o diálogo (CRUZ, 2005). 

E quanto à prefeitura do município de Iranduba, o informante afirma: “[...] a prefeitura 

está ausente daqui da comunidade. [...] Há coisas que tem acontecido na nossa comunidade 

que é decidido entre a Amazonastur e a prefeitura de Iranduba, que não é a realidade”. 

(Entrevistado 17). Essa ausência implica, de acordo com a pesquisa, em reivindicação por 

uma melhor infraestrutura de serviços e saneamento básico. Afora esse tipo de cobrança, as 

ações da prefeitura estão subordinadas ao órgão de turismo do Estado e, portanto, não há 

propostas relevantes para a comunidade em termos de turismo ou que tenham surtido efeito. 

  

4.4 COMPARANDO AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

Estudar o campo das representações sociais é compreender a relação entre o sujeito e o 

objeto e suas influências sociais, é trabalhar a dialética entre o domínio público e a esfera 

privada. É no domínio público que as representações sociais emergem e se assentam. Dessa 

forma, com base na realidade social, os indivíduos das três comunidades do estudo 

direcionam suas ações e os grupos se diferenciam. 

Os quadros (15, 16 e 17) apresentam uma comparação entre as representações nas 

comunidades estudadas. Os sujeitos da pesquisa, ao se relacionarem uns com os outros, 

formam as representações que podem ser explicadas por meio das condições socioestruturais 

e sociodinâmicas em cada contexto.  

O quadro 15 resume as percepções do lugar em cada uma das três comunidades. 
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Quadro 15 - Representações Sociais do lugar 

Comunidades 

 
Representações Sociais do lugar 

 
Representações Sociais 

sobre a cidade de 
Manaus Na formação da comunidade Atualmente 

 

 

 

Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro 

Respeito, união e 
solidariedade 

“Antes era um amor para a 
gente trabalhar [...], não 
tinha certos costumes, gente 
que se respeitava”. 

Conforto, mudanças 
tranquilidade, pertencimento 

“A vida social tem outro 
conforto mas mudou muito” 

“É muito tranquilo, eu gosto 
de viver aqui no meio da 
natureza. É muito bom.” 

Barulhenta, movimentada, 
poluída 

“correria” e calor (“ar 
abafado”) 

 

 

 

 

     São Thomé  

Invisibilidade e união 

“Não tinha uma pessoa que 
olhasse por aqui” 

“Era aquela alegria, parecia 
assim quando as pessoas não 
tem terra e estão querendo 
terra”. 

Mudanças, tranquilidade, 
pertencimento 

“Agora, como eu falo, aqui 
já virou cidade, todo mundo 
tem sua geladeira”. 

“Essa tranquilidade que em 
outros lugares a gente não vê 
mais”. 

“A gente ama São Thomé 
porque foi a gente que 
plantou essa semente” 

Barulhenta, não confere 
identidade aos pesquisados 

“zoada” 

“Para Manaus eu não vou” 

 

 

 

 

Vila de Paricatuba 

Solidariedade, união, 
estigma  

“nós fomos muito 
discriminados” 

“Todo mutirão para limpar o 
Paricatuba era gratuitamente. 
[...] Tinha um espírito 
voluntário”. 

 

Desunião, lugar de 
pertencimento, retorno ao 
passado 

“Hoje você avisa, pode 
colocar até no jornal, manda 
ofício, duvido se aparece um 
voluntário”. 

“pacato”, “calmo”, “paraíso” 

“o principal é o prédio” 

Lugar de compras, de 
estranhamento, de violência 

“eu gosto de Manaus para 
comprar alguma coisa, para 
fazer alguma coisa, [...] já 
não me acostumo mais”. 

 
 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
 

 

 Alguns pontos de vista, nas três comunidades, são bastante semelhantes. As palavras 

que as identificam são pertencimento, tranquilidade e mudança. Na formação de cada uma 

delas prevalecia o respeito, a união e a solidariedade, e suas trajetórias históricas repletas de 

problemas e muitos desafios. A união dos moradores foi um ponto forte na formação das três 

comunidades, com pouco ou nenhum apoio governamental. Os pesquisados que enfatizaram 

em seus relatos que a união é algo distante e difícil de ser alcançado, foram São Thomé e 
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Paricatuba: as palavras mais citadas pelos sujeitos pesquisados foram desunião e conflito. 

Ainda que os conflitos e a desunião estejam presentes, nota-se nas percepções dos 

informantes que, há uma ligação afetiva com suas comunidades. As três comunidades 

demonstram laços de afetividade por seus espaços, percebem um antes e um agora com uma 

distinção clara: o antes representa união, amor, respeito; o hoje é permeado por conflitos, mas 

não há interesse em mudar das comunidades, pois segurança e tranquilidade são elementos 

que figuram como fundamentais para seus moradores permanecerem em seus espaços, onde 

podem viver tranquilos e longe da violência..  

O cotidiano mudou com a inserção de novos equipamentos e tecnologia, propiciados 

pela energia elétrica e internet. A energia elétrica, principalmente, é vista de forma bastante 

positiva e representou mudança nos hábitos alimentares, no armazenamento de alimentos, nas 

atividades do cotidiano.  

Enquanto as comunidades são espaço de pertencimento, a cidade de Manaus desperta 

um sentimento de estranheza nos informantes. A cidade não confere identidade aos moradores 

das comunidades e o deslocamento até ela é feito apenas quando há necessidade de se 

comprar algo, visitar parentes ou buscar atendimento médico. 

Na Vila de Paricatuba, devido a existência do antigo leprosário, as representações são 

afetadas por estigmas, um atributo depreciativo, nesse caso. No entanto, os sujeitos valorizam 

o passado e desejam ver o prédio em ruínas revitalizado.  

 No Quadro 16, as representações estão centradas no turismo e no lazer. É importante 

esclarecer que nas três comunidades, não há distinção entre essas palavras.  
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Quadro 16 - Representações Sociais de turismo e lazer 
 

Comunidades 

 

Representações Sociais de Turismo e Lazer 

 

Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro 

importância da interação humana, a 
hospitalidade como dádiva no turismo 

“Todo tipo de pessoa, do município, 
de fora, todo tipo de pessoa para mim 
é bom receber.”. 

turismo como comércio 

 “eu acho muito bom quando os turistas vem 
visitar a nossa comunidade, comprar artesanato, 
[...] as vezes deixam alguma coisa para mim, eu 
gosto.” 

 

 

 

São Thomé  

Havia fluxo turístico sem benefícios à 
comunidade 

 “era movimentada pelo Ariaú [...]. 
Alguns barcos paravam aqui.” 

“não deixavam um tostão na 
comunidade” 

Esperança e decepção com a intervenção de um 
programa de televisão; desunião; fluxo turístico 
não beneficia a comunidade 

“eu achei que o programa ia mudar muito” 

“é o bom e o ruim, onde era para a comunidade se 
unir”. 

“Muitas vezes vem, ainda sujam e não deixa 
renda” 

 

 

 

Vila do Paricatuba 

Respeito no passado, invisibilidade no 
presente 

“Na realidade, o povo que vinha em 
uma época passada, eram uns turistas 
mais de qualidade, hoje tem mais 
número de pessoas e menos 
qualidade.” 

“qualidade”, “respeito”, 
“contribuição” 

Turismo e lazer são sinônimos de 
desorganização; não há benefícios econômicos; 
possibilidade de melhorar as condições de vida   

“desorganizado” e “aleatório”. 

“tem que contribuir com alguma coisa com a 
comunidade” 

“possibilidade de renda” 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 Nas representações sociais de turismo e lazer, os pesquisados da comunidade Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro percebem a hospitalidade como uma dádiva. Mostram muito 

interesse em receber os visitantes na comunidade e afirmam gostar de fazê-lo. Mas, 

dialeticamente, turismo também é comércio e a atividade econômica deve gerar renda para os 

envolvidos. Os pesquisados são defensores do turismo, verdadeiros entusiastas e conseguem 

mobilizar o grupo para desenvolver seus trabalhos. Há preparação para receber os visitantes 

sem encenação, com a percepção dos efeitos positivos e negativos do turismo. 

As percepções em São Thomé são mais pessimistas e não se há o mesmo entusiasmo 

que na outra comunidade do Acajatuba. Os informantes mostram-se preocupados com o 

futuro do turismo e afetados pela falta de integração dos membros da comunidade. Os 

anfitriões de hoje eram o atrativo, há pouco tempo atrás. Um turismo excludente era a marca 

dessa comunidade, que diante de muitas dificuldades tenta superar seus problemas e melhorar 

o atendimento e aumentar o fluxo de visitantes. 
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Os informantes da Vila de Paricatuba valorizam o turismo que acontecia no passado, 

eles se sentiam mais envolvidos e com maior poder para controlar das visitas no espaço 

comunitário. No presente, há dificuldade de se trabalhar coletivamente, permanecem céticos. 

Os sujeitos entendem que o turismo não beneficia a comunidade e está desorganizado. Um 

grupo percebe o turismo como gerador de renda, ainda que não saiba como lidar com essa 

atividade em seu espaço. Mas de forma geral, as palavras mais usuais relacionadas às visitas 

na Vila são: desrespeito, invasão e estranhamento.  

As percepções dos atores sociais das três comunidades se aproximam no momento em 

que os pesquisados consideram o turismo como uma atividade geradora de renda, que tem a 

possibilidade de contribuição para a melhoria da qualidade de vida de cada um deles.  

No Quadro 17, as percepções sobre as instituições de apoio ao turismo são bastante 

semelhantes, com exceção da percepção que os pesquisados de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro têm da Fundação Amazonas Sustentável - FAS.  
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Quadro 17 - Representações Sociais das instituições de apoio ao turismo  

Comunidades Representações Sociais das Instituições de Apoio ao Turismo 

 

Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro 

FAS – parceria, presente 

 

“[...] a FAS está envolvida com a 
causa” 

Amazonastur – decepção e descaso; má 
utilização do dinheiro público 

“[...] eu fiquei, nós ficamos muito 
decepcionados [...]” 

“[...] Eu achei que foi um descaso muito 
grande”. 

 

 

São Thomé  

FAS – São Thomé é somente local de 
“passagem” 

“a FAS está constante na comunidade. 
De vez em quando estão por aqui”. 

 

Amazonastur - ausente 

“já esteve muito aqui atuando, mas hoje, 
acho que mais lá na Vila, talvez” 

Prefeitura municipal – a comunidade se 
percebeu como palanque político 

“ele [o prefeito] queria aparecer, não 
deixaram ele fazer o que ele queria, aí ele 
saiu fora”. 

 

 

 

Vila de Paricatuba 

Prefeitura municipal – ausente 

 

“a prefeitura está ausente daqui da 
comunidade”.  

Amazonastur – descrédito, visão 
impositiva, má utilização do dinheiro 
público 

“[...] de cima para baixo” 

 “[...] uma prioridade nas outras 
comunidades não é prioridade na nossa 
comunidade, nós vivemos realidades 
diferentes”. 

“[...] a Amazonastur é totalmente 
desacreditada”. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

A FAS é a única instituição percebida como parceira e está presente de forma positiva 

nos relatos dos sujeitos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em São Thomé, a instituição 

não tem grande representatividade na percepção dos sujeitos. Não há atuação da instituição na 

Vila de Paricatuba. 

A Prefeitura e a Amazonastur, na visão dos sujeitos das três comunidades, são 

instituições ausentes. No entanto, em Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e em Paricatuba, o 

órgão oficial de turismo do Estado precisa de uma atuação mais incisiva. Atualmente, 

descrédito e distanciamento despontam nas falas dos atores sociais pesquisados. A 

insatisfação com a atuação da Amazonastur é notória, principalmente nessas duas 

comunidades, e a acusação de que o órgão faz mau uso do dinheiro público foi citado pelos 

pesquisados e comprovado pela pesquisa.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esse estudo foi pautado pelo entendimento que o encontro entre dois ou mais sujeitos, 

por meio da cultura, da linguagem e da comunicação, vivendo em sociedade - neste caso em 

comunidades rurais - dialogam e, consciente ou inconscientemente, produzem representações 

sociais. Não somente suas palavras, mas suas histórias de vida, cultura, práticas foram os 

suportes desta investigação.  

Estudar as representações sociais dos moradores de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, São Thomé e Paricatuba, possibilitou conhecer cada grupo social e como constroem 

seus saberes sobre o turismo e o lazer. As três comunidades presenciaram, e ainda 

presenciam, o Iranduba passar por ciclos distintos: em um primeiro momento, sua base 

econômica foi o cultivo de frutas, hortaliças e a agropecuária; depois investiu na indústria 

oleira-cerâmica e, por fim, elegeu o turismo como uma atividade que pode aliar 

desenvolvimento econômico, sustentabilidade e bem estar às populações locais, pelo menos 

nos discursos políticos. Atualmente, todas essas atividades oferecem sua contribuição ao 

município.  

A situação do turismo no Iranduba é, em parte, a expressão da insustentabilidade: os 

atrativos locais permanecem com pouca ou nenhuma estrutura para receber os visitantes; as 

comunidades ressentem-se da ausência de bens e serviços sociais; as comunidades que 

recebem visitantes em seus espaços recebem pouco ou nenhum apoio para o turismo; os 

comunitários envolvidos em programas de capacitação têm poucas chances de atuar nas 

comunidades ou no próprio município. A pressão humana consolidada sobre as áreas naturais 

na região é intensa, mesmo em área protegidas, e não há a devida preocupação e o cuidado 

com o patrimônio histórico-cultural. É necessário fortalecer e investir no turismo que vem se 

desenvolvendo nas comunidades. Esses são apenas alguns elementos que podem ser 

elencados e sinalizam as condições do turismo no município.  

Em termos de novas estruturas, a construção da Ponte Rio Negro, pelo Estado, pode 

resolver sérios problemas de escoamento da produção, deslocamento, de acesso aos roteiros, 

aos atrativos e equipamentos turísticos. Ela foi muito bem vista e aceita pelos pesquisados nas 

três comunidades. No entanto, com o aumento da demanda, é possível que se comprometa o 

ambiente natural e a qualidade do turismo na margem direita, caso não haja planejamento 

adequado e envolvimento das comunidades locais nas ações governamentais. 
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Quando os indivíduos das três comunidades estudadas apresentaram, descreveram ou 

caracterizaram um lugar ou o objeto de estudo, fizeram recortes e classificações. Em seus 

discursos, por meio da linguagem e da comunicação, emergiram as representações que foram 

reveladas, e formularam-se realidades e universos simbólicos que têm significado para esses 

sujeitos. 

Os universos simbólicos aqui revelados, orientam a prática social dos grupos sociais 

investigados nas três comunidades do rio Negro. Em cada comunidade, há diferentes 

percepções e representações sociais do turismo e do lazer, do lugar e das instituições que 

apoiam o turismo. Em determinados momentos, essas visões coadunam, mas os conflitos 

internos, o contexto sócio-histórico, suas visões de mundo, diferenciam-se em cada uma 

delas. 

Ao atender os objetivos específicos, o trabalho inicialmente descreveu cada uma das 

comunidades do estudo, caracterizou o uso dos espaços pelas atividades turísticas, 

reconstituiu como o turismo e o lazer surgiram nas três comunidades, identificou as 

representações sociais sobre as instituições que apoiam o turismo naquela região do rio Negro 

e, por fim, apontou algumas sugestões ao mesmo tempo que propôs práticas aos comunitários, 

com o intuito de contribuir para o turismo local. A infraestrutura, os moradores, os hábitos, as 

relações sociais foram observadas e serviram de matéria-prima do estudo. As três 

comunidades apresentam semelhanças e diferenças nas suas representações e, por meio do 

senso comum, criado e recriado em seus grupos, vão forjando novas representações. 

Os sujeitos da pesquisa na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro são 

considerados, neste trabalho, defensores e entusiastas do turismo. O espaço comunitário é ao 

mesmo tempo moradia e espaço de trabalho. Os visitantes circulam pelas casas, igreja, campo 

de futebol, escola e loja de artesanato, sob a observação atenta de um grupo de artesãos que 

há trinta anos recebe visitantes em seu espaço.  

Os membros da associação de artesanato são bastante articulados e protagonistas 

quando o assunto é turismo. Não se percebe o envolvimento ativo de todos os membros da 

comunidade no planejamento, desenvolvimento e gestão da iniciativa, e sim apenas de 

grupos. A loja de artesanato, por exemplo, é um empreendimento particular no espaço 

comunitário e referência no Lago do Acajatuba. O saber-fazer desses artesãos, retratados em 

colares, pulseiras, bolsas, entalhes em madeira, é uma expressão de “amor” pelo trabalho e o 

artesanato produzido é o que tem atraído visitantes à comunidade. 

Considera-se que o TBC existe na comunidade, ainda que não envolva todos os 

moradores. A hospitalidade é vista tanto como comércio quanto como uma relação humana 
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necessária e integradora. Ambas se encaixam nas representações sociais dos sujeitos, de 

forma dialética.  

A percepção que se tem da comunidade é de um lugar de pertencimento, em que os 

laços afetivos se fazem presentes. Poluição, barulho e agitação fazem parte do contexto 

citadino, bem diferente da vida na/em comunidade, onde há elementos raros como segurança 

e tranquilidade, ainda que em determinados momentos falte união entre seus membros. 

O fato de morarem em uma área protegida também é um fator de extrema importância 

para os entrevistados. Há uma valorização do ambiente natural em que estão inseridos. A 

“sustentabilidade” é citada nos discursos e percebida como a proteção dos recursos e a 

salvaguarda destes para as atividades turísticas futuras. Para os pesquisados, a criação da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável possibilitou que seus moradores se organizassem 

melhor e tivessem mais consciência da importância do ambiente natural. Bem como 

consideram um “privilégio” ter tanto ar puro e área verde ao seu redor. 

As preocupações nessa comunidade estão centradas nos resíduos sólidos, percebidos 

como pontos negativos do turismo. Por outro lado, percebem o turismo como atividade 

importante e concordam que ele deve permanecer da forma como está: apenas de passagem, 

ainda que entendam que receber turistas “é muito bom”. 

O ponto de concordância se assenta sobre a necessidade das instituições públicas, 

como o órgão estadual de turismo, cumprir seu papel, que é contribuir para o 

desenvolvimento do turismo, o que não vem acontecendo sob o ponto de vista dos 

pesquisados. Das três comunidades pesquisadas, considera-se que Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro recebe um pouco mais de atenção da Amazonastur, tendo em vista que a instituição 

vem investindo no artesanato da região em seus programas. Mas as relações mostram-se 

bastante desgastadas e a visão sobre o órgão é bastante negativa, “descaso” e “decepção” são 

palavras recorrentes nas falas dos pesquisados. 

Em se tratando da comunidade São Thomé, as representações sociais que emergem 

dão conta de constructos que indicam preocupação e pessimismo com relação ao turismo. A 

atividade que vem se desenvolvendo, influenciada pelo programa de televisão que promoveu 

a comunidade, causou um certo desgaste nas relações entre os grupos sociais. Houve 

insatisfação e percepção de que apenas alguns haviam se beneficiado com a presença do 

programa. Como os membros da comunidade possuem, em sua maioria, laços consanguíneos, 

os conflitos foram acentuados ao ponto de serem criadas duas estruturas de turismo (uma 

pousada e um restaurante) que concorrem, no mesmo espaço comunitário, com outras duas 

estruturas mais antigas. É possível inferir que faltam visitantes para utilizarem as estruturas. 
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Após a experiência da formação da comunidade, que representava “invisibilidade” e 

“muito trabalho”, o sentimento de pertença é unânime, principalmente após a chegada da 

energia elétrica. Alguns equipamentos também trouxeram “mudanças” ao cotidiano e 

aproximaram o rural do centro urbano, como geladeiras, televisores e aparelhos telefônicos. 

“Desunião” e “conflito” são palavras recorrentes nos discursos e na organização social 

de São Thomé, segundo seus próprios atores sociais. Embora a união faça falta para o 

fortalecimento da coletividade, os sujeitos não cogitam a ideia de saírem da comunidade. São 

Thomé representa um lugar que oferece “tranquilidade” e “sossego”, de onde seus moradores 

não pretendem sair. O que se deseja na comunidade é um maior envolvimento da coletividade 

e o fortalecimento dos laços comunitários.  

Os investimentos em suas pousadas e restaurantes demonstram esforço dos atores 

sociais locais em busca de sucesso por meio do turismo. No entanto, uma maior participação 

local no turismo demanda de esforço e articulação, o que é necessário entre os mesmos.  

Os atores sociais de São Thomé são quase invisíveis aos olhos das instituições que 

apoiam o turismo. Não há investimentos significativos, continuidade das ações e 

fortalecimentos dos pequenos empreendimentos. Ainda há forte dependência em relação aos 

visitantes hospedados nos hotéis dos arredores e das agências de viagens, que frequentemente 

levam pequenos grupos para conhecerem a comunidade. As instituições que ainda atuam na 

comunidade reclamam que falta envolvimento dos moradores nas atividades desenvolvidas.  

Com relação a FAS, o Bolsa Floresta não conseguiu melhorar de forma eficaz as 

condições de vida das populações atendidas pela instituição. Mesmo porque outras políticas 

púbicas como as de saúde, educação e saneamento, por exemplo, não acompanharam o 

programa. O PBF compensa mas não totalmente, trata-se de uma ferramenta promissora, 

sendo fundamental ouvir as principais limitações relatadas a partir do ponto de vista dos 

moradores. (ELFVING, 2010).  

Ainda que a comunidade faça parte do Roteiro RDS Rio Negro, faltam mais parcerias 

e negociações para receber os visitantes. Os membros não se mostram proativos para 

estabelecer estratégias que venham beneficiá-los e o protagonismo fica por conta de cada 

indivíduo, e não na coletividade.  

A trajetória das atividades de turismo e lazer nas comunidades selecionadas foi 

contada uma a uma, e na Vila de Paricatuba, essa trajetória foi longa, diferenciada e marcada 

por estigmas que perduram indefinidamente. A história da Vila foi marcada pela construção 

de um prédio, hoje em ruínas, que abrigou estudantes, presidiários, doentes e não serviu aos 

seus fins primeiros, que era uma hospedaria para abrigar imigrantes. 
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 A Vila, como é um distrito de Iranduba, recebe muitas influências da área urbana. No 

entanto, possui várias referências da área rural. O potencial turístico é refletido nas suas 

praias, sítios arqueológicos e na história da comunidade.  

Paricatuba é visitada durante todos os dias da semana e não há qualquer controle de 

visitantes. Não se sabe quantas pessoas circulam pela comunidade buscando conhecer as 

ruínas do leprosário ou a praia durante a vazante dos rios. 

Os sujeitos da pesquisa são céticos quanto ao turismo, percebendo-o mais como um 

elemento negativo, principalmente por não oferecer retorno financeiro para a comunidade. 

Nota-se que os moradores sentem-se “desrespeitados” pelo fato das pessoas adentrarem a 

comunidade, usarem o prédio para fazer locação de fotos e filmes sem que haja qualquer 

contato com os moradores. Nesse sentido, o sentimento despertado também é de impotência e 

invisibilidade, pois apenas assistem à chegada e saída dos visitantes, sem qualquer 

interferência. 

Ainda que os estigmas existam, as ruínas do prédio são motivo de orgulho, a história 

do prédio confere identidade aos atores sociais da comunidade. Os informantes desejam ver a 

transformação do espaço: pensam em utilizar o prédio como um museu, escola, centro 

cultural ou algo semelhante. 

Em muitos relatos os informantes expressaram que há “desunião” na comunidade, mas 

não desejam deixá-la. Os laços afetivos são fortes, especialmente porque muitos dos 

moradores são descendentes de internos do leprosário. A comunidade oferece tranquilidade, 

segurança e calmaria. 

A Amazonastur, nos últimos anos, promoveu vários cursos na comunidade, mas a 

visão que os sujeitos da pesquisa tem do órgão de turismo do Estado é muito negativa. Tanto 

no Paricatuba quanto na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, os investimentos 

em pousadas comunitárias e nos terminais turísticos flutuantes foram vultosos e sem qualquer 

retorno. A construção das pousadas já se aproxima de uma década, sem ser finalizada. Os 

terminais turísticos flutuantes foram entregues quase com o mesmo tempo e estão 

subutilizados e, nesse caso, nas três comunidades. Não há outros investimentos em turismo 

nas comunidades.  

As percepções do turismo e do lazer caminham juntas e dão conta que são atividades 

geradoras de renda, embora aqueles que não estão envolvidos diretamente não se deem conta. 

O protagonismo por meio do turismo é notório na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro. São Thomé mantem a esperança que os visitantes vão chegar até a comunidade, 



 

 

235 

ainda que não haja articulação nesse sentido. E a Vila de Paricatuba precisa resolver seus 

conflitos internos e decidir se o turismo é uma prioridade. 

Por fim, é possível inferir que as representações sociais identificadas são 

extremamente úteis por possibilitarem compreender quem são os atores sociais, o que eles 

sabem do turismo, como eles sabem, como usam seus saberes na cotidianidade. Por meio da 

pesquisa, pode-se refletir e superar situações-problema que se revelam em cada espaço 

comunitário, ainda que existam muitas lacunas a serem exploradas na investigação dos 

fenômenos. A natureza das representações  dos atores locais expressa a natureza do universo 

consensual de cada espaço comunitário. 

 A partir do que foi diagnosticado no trabalho de tese, o estudo se propõe a fazer 

algumas recomendações e elencar práticas de turismo e lazer aos moradores das comunidades, 

que devem sustentar a atividade e contribuir com as políticas públicas: 

• é necessário que o governo conclua as obras das pousadas e entregue-as às 

comunidades, dando continuidade na ação estatal;  

• planejar coletivamente as ações de turismo envolvendo as pousadas comunitárias. É 

necessário um esforço coletivo, uma colaboração entre as comunidades, o governo, as 

diversas instituições e as universidades no sentido de pensar a gestão dos bens 

coletivos;  

• fortalecer os roteiros de turismo da RDS que incluem as comunidades. Sob o ponto de 

vista dos moradores, identificar as principais atividades a serem desenvolvidas nas 

comunidades;  

• quantificar e conhecer, por meio de pesquisas, o perfil dos visitantes dessas 

comunidades; 

• investir nos planos de manejo e de uso público das áreas protegidas; 

• fortalecer as associações e pequenos empreendimentos nas comunidades. 

Algumas práticas recomendáveis podem ser trabalhadas inovando nas parceria com as 

universidades, instituições governamentais e não-governamentais: 

• implementar um registro de visitantes; 

• oferecer cursos de gestão de meios de hospedagem; 

• elaborar um guia de conduta para as atividades de turismo nas comunidades, sob a 

coordenação dos comunitários; 

•  reunir os pequenos empreendedores dessas comunidades para trocarem informações, 

ideias e construírem redes de relacionamento, compartilhando experiências;  
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• difundir a lista de necessidades das comunidades, no que se refere ao turismo, para 

que se possa atuar atendendo aos seus anseios; 

• oferecer soluções para o tratamento dos resíduos produzidos nas comunidades; 

• apoiar as comunidades oferecendo palestras educativas e difundindo boas práticas 

sobre o turismo; 

• oferecer aos visitantes a oportunidade de produzir artesanato junto aos membros da 

associação; 

• criação de mapas, sob a orientação dos moradores, com roteiros dentro de cada 

comunidade; 

• apoiar, especificamente no Paricatuba, projetos que façam o resgate histórico e 

cultural do prédio Belisário Penna, com vistas a beneficiar a comunidade por meio da 

visitação. Um exemplo é a utilização do Plano Interpretativo, um plano preliminar 

para a interpretação do patrimônio arqueológico local proposto na tese de Guimarães, 

(2010). 
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ANEXO B – FOLDER DE DIVULGAÇÃO INCLUINDO O SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE 

PARICATUBA NO PLANO INTERATIVO (GUIMARÃES, 2010). 
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Ilustração IV.26  (frente e verso). Layout de um folder turístico 

promocial do município de Iranduba, caso sejam implantadas 

as propostas contidas nessa tese.
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