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1 - Introdução 
 

O objetivo do trabalho é compreender de que forma a mobilização e a reorganização 
das relações sociais na Amazônia Brasileira constituíram capital social, tendo por base a 
organização e inserção de comunidades ribeirinhas em redes locais e regionais, de forma a 
possibilitar a inserção da dinâmica social nos processos de desenvolvimento local.    A área 
investigada localiza-se no alto rio Amazonas na região entre Manaus e Parintins, 
pesquisando-se oito comunidades nos municípios de Silves, Itapiranga e Parintins, 
tratando-se, portanto, de população ribeirinha.  A amostra de 59 famílias entrevistas em 
levantamentos de campo realizados em 1999, 2004 e 2005 representa 22% das famílias 
presentes nas oito comunidades investigadas e atinge um total de 421 pessoas, 
considerando-se o tamanho das famílias amostradas. 

A constituição do capital social na Amazônia Brasileira partiu inicialmente de ações 
religiosas articuladas à Igreja Católica na década de 1970, com a criação das Comunidades 
Eclesiais de Base na Amazônia, reunindo, junto a seus fins religiosos, objetivos sociais e 
políticos em um trabalho de conscientização da população ribeirinha sobre seus problemas 
e formas de reivindicação de serviços básicos e de pressão às administrações municipais.   

 As Comunidades Eclesiais de Base estabelecidas na década de 1970, após um 
trabalho iniciado em fins da década de 1960, criaram as raízes da organização comunitária 
encontrada hoje na Amazônia Brasileira e seu movimento pode ser referido como uma 
primeira fase na construção da identidade comunitária na região. A organização da 
população em comunidades está na base da constituição do capital social na região, 
permitindo a atuação de atores locais em torno de objetivos comuns pelo reconhecimento 
de pertencimento a um grupo em si girando em torno de interesses coletivos. Antes dessa 
organização, a população era constituída por camponeses típicos de fronteira, dispersos, 
com pouco contato entre si e com o mundo externo ao seu local de vida, desarticulados de 
toda e qualquer política regional e nacional.  A organização de comunidades fundamenta a 
constituição de capital social na região e possibilitou a inclusão da população ribeirinha no 
quadro político local, tornando-se ativos atores de pressão sobre a administração pública 
municipal.   

  A organização comunitária teve desdobramentos e é hoje reconhecida como um dos 
“instrumentos” sociais fundamentais para ações participativas de desenvolvimento 
sustentável.  A intensificação da rede intra-comunitária  ultrapassou o ato religioso e levou 
à conquista de direitos civis, seguidos da de serviços e estruturas sociais  que se 
direcionaram para a formação de capital humano.  Formaram-se, também, redes 
integradoras de diferentes comunidades.   

Dentre os resultados da investigação afirma-se a importância da organização social 
para a interação dos atores locais em  redes políticas que são constituídas conjuntamente 
com as demandas das comunidades perante a administração política-administrativa e as 
políticas municipais e estaduais para a região. Todavia, após conquistas da constituição de 
capital social e de vias para a formação de capital humano, há, hoje, limitações para novos 
avanços no campo social e político face impasses no acesso a recursos produtivos e à 
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inclusão das comunidades nos processos econômicos regionais que favorecem atores 
externos. 

Esclarecemos que o termo comunidade aqui utilizado e reconhecido na região e 
identifica um grupo de famílias articuladas entre si de um especifico lugar e típico de 
ocupação ribeirinha ao longo dos principais rios da Amazônia.   Há uma identidade do 
grupo social e sentido de pertencimento não apenas ao grupo, mas também ao lugar, lugar 
esse que passa a ser a referência do grupo e da comunidade. A comunidade é, portanto, um 
grupo social localizado e em íntima relação com o seu lugar de vida, comunidade e lugar 
se imbricam no reconhecimento de grupos sociais junto à população ribeirinha na 
Amazônia. Sua formação apóia-se em uma dinâmica endógena, mesmo que influenciada 
por elementos externos, sendo a coesão interna fundamental, o que faz com que a 
constituição da comunidade em si se confunda com a constituição de capital social na 
região. Assim sendo, comunidade não pode ser reduzida (como é comum entre agentes 
externos de instituições de governo ou não-governamentais) como uma mera localidade 
desvinculada de qualquer preocupação com as relações sociais que formam e dão 
identidade a grupos sociais.  

  
2 - Capital Social – Discutindo o Conceito 
 

Capital social tem se tornado um conceito central aos modelos de desenvolvimento 
local e expressa a necessidade de se inserir variáveis sociais no processo econômico, 
tratando-se de questões sobre capacidades, comportamento e  interação  da sociedade civil 
na base dos processos econômicos de desenvolvimento.  É o elo na articulação do local, 
representado pelos seus atores organizados, com outras escalas do sistema político e 
econômico do mundo globalizado.  

O conceito na forma como vem sendo aplicado pelas instituições de 
desenvolvimento, e por influência do Banco Mundial, está associado à discussão dos 
trabalhos de Coleman (1988), de Helliwell e Putnam (1995) e de Putman (1993).  Uma 
série de publicações editada pelo Banco Mundial comprova o interesse em relacionar 
capital social a desenvolvimento, a exemplo de Baron et. al. (2000) e de  Dasgupta e 
Serageldin (2000). A idéia central da relação entre capital social e desenvolvimento é de 
que as redes de interações em torno de objetivos comuns do grupo social, seguindo metas, 
comportamento, valores e princípios coletivos, inserem variáveis sociais e não-materiais no 
processo de desenvolvimento. O desenvolvimento passa a ser resultante de um contexto 
que está além dos interesses exclusivamente econômicos, buscando unir o social com o 
econômico, ampliando as questões  da economia pelo comportamento de mercado, 
produção e consumo, e com maior eficiência das instituições que regulam o mercado, pela 
inserção da participação da sociedade organizada nos processos de desenvolvimento.  

Vislumbra-se com esse procedimento, aproximar a economia abstrata e dos modelos 
matemáticos e estatísticos ao mundo real, como destaca Fine (2001), de forma que o 
comportamento econômico resultaria não apenas do mercado livre, neoliberal, mas 
também de variáveis sociais que influenciam a economia. Haveria  maior eficiência 
econômica e, em decorrência,  as possibilidades de desenvolvimento seriam ampliadas.  

Segundo Fine (2001), em momento de forte neoliberalismo e de minimização do 
Estado, o Estado Mínimo, o capital social atuaria na intermediação da economia com o 
mundo real,  a sociedade civil  participando dos processos econômicos. Seria essa a busca 
dos promotores do capital social ao  inserir o social nas explicações dos processos  
econômicos. Entretanto, Fine é um ferrenho crítico do capital social, sobressaindo a 
insuficiência de se considerar variáveis sociais sem que sejam  entendidas as estruturas e a 
dinâmica social que está na base das relações sociais, um jogo de conflitos, disputas, 
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discriminações, poder, questões que o conceito de capital social não abarca, ao contrário da 
Economia Política que é a vertente teórica que o autor defende e que contrapõe ao capital 
social.    

Sem dúvida, a  relação capital social e desenvolvimento, deve  ser vista com cautela, 
uma vez que desenvolvimento pressupõe acesso a recursos materiais e não materiais que 
são disputados entre grupos sociais desiguais e que por sua vez também geram 
desigualdades, constituindo ou fortalecendo grupos mais fortes e menos fortes do ponto de 
vista político e econômico em relações de dependência.   

Bourdieu (1977, 1983), um dos primeiros críticos do capital social, antes mesmo da 
popularização do conceito, aborda o acesso desigual aos recursos e as diferenças nas redes 
de poder local, reforçando e dando legitimação às relações sociais de grupos dominantes 
sobre grupos subordinados, tratando das diferenças de classe e o papel simbólico das 
relações de mercado e de poder. Esse comportamento, reproduzido na dinâmica 
econômica, resultaria em desenvolvimento com desigualdade. Desenvolvimento ou  
crescimento econômico desigual? Um sério problema do passado que se mantém como  
desafio do  presente. 

O grau de inclusão social atingido em políticas de desenvolvimento  depende da 
democratização do acesso, uso e benefícios dos recursos materiais e não-materiais 
disponíveis à sociedade, promovendo oportunidades iguais a todos os grupos sociais 
presentes. Sem isso, a manutenção de relações desiguais de poder  se perpetua e em nada 
adianta inserir capital social nas análises econômicas.  Alvarez, Dagnino e Escobar (1998) 
corroboram com o argumento de que “os embates democratizantes, abrangendo uma 
redefinição não apenas dos sistemas políticos, mas também das práticas econômicas, 
sociais e culturais, ... moldam o futuro do “desenvolvimento” e a erradicação de 
desigualdades sociais” (p.2).  

Nessa perspectiva, será que o capital social é um aporte teórico que pode contribuir 
para entender esse conflito de poder uma vez que conectando indivíduos e redes sociais 
fortalece a participação política da sociedade civil organizada? O problema é com o 
conceito ou em como o mesmo é usado e aplicado? 

 A organização de grupos sociais direcionados a  objetivos comuns é sem dúvida 
importante à tomada de decisões e estímulo a ações de desenvolvimento e pode trazer 
benefícios mais amplos a todo o  grupo e não a  indivíduos específicos ou 
empreendimentos isolados. Assim sendo, capital social, entendido pelas relações  e 
formação de redes sociais organizadas em torno de metas coletivas, pode trazer uma 
expressiva contribuição ao permitir identificar a estrutura das relações sociais, seus atores, 
agentes, bem como a interpolação de redes de diferentes atores e em diferentes escalas. 
Porém, identificar a estrutura de redes é insuficiente para compreender a dinâmica social 
interna das relações e, nesse sentido porque não associar capital social a outras análises 
sociais qualitativas e avaliativas do tecido social e do contexto que envolve os atores em 
redes.  Até que ponto as abordagens são excludentes ou podem se complementar?     

Na geografia, capital social traz uma importante contribuição às análises sócio-
espaciais,  uma vez que é um conceito que fornece um aporte teórico-metodológico que 
conecta escalas inter-relacionando processos políticos e econômicos de macro e micro 
escalas. Macro-enfoques de desenvolvimento geralmente têm seu foco nas escalas regional 
e nacional, analisando resultados gerais dos setores econômicos, enquanto que micro-
enfoques concentram-se no comportamento de firmas e empresas individuais cuja soma de 
diferentes firmas compõe a economia local e a  soma de diferentes economias locais vêm 
constituir a macro-economia. Capital social vai além do indivíduo econômico 
demonstrando a importância das redes sociais e políticas e dos atores para o 
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comportamento econômico, bem como identificam grupos sociais transversais que 
atravessam e unem escalas. 

Três processos de formação de capital social são identificados por Woolcock (2001) 
considerando o grupo social envolvido, a interação e a abrangência das relações: 1) capital 
social por relações de bonding,  por elos e vínculos próximos; 2) capital social por relações 
de bridging, que se estendem e agregam e 3)  capital social por relações de linking, que 
articulam. Capital social do tipo bonding envolve laços próximos que existem entre 
indivíduos como relações de parentesco, amizade e vizinhança.  Capital social do tipo 
bridging envolve laços intermediários de proximidade entre pessoas semelhantes como 
conhecidos de trabalho, de lazer e de atividades da comunidade e da igreja.  Capital social 
do tipo linking conecta pessoas de diferentes bases sociais, de diferentes comunidades e 
lugares, permitindo acesso a uma gama de recursos mais amplos do que os disponíveis 
localmente, facilitando troca de informação e o desenvolvimento de capital humano e 
econômico necessário para desenvolvimento geral.  Capital econômico refere-se aos 
recursos produtivos clássicos, que consiste de objetos físicos da produção, como 
ferramentas, maquinário, equipamentos e plantas, como também dos recursos financeiros 
de suporte à atividade produtiva, enquanto que capital humano consiste de habilidades, 
conhecimentos e capacidades acumulados pelos indivíduos.  

Capital econômico e capital humano estão imbricados com o capital social, 
dependem dele, ao mesmo tempo, que o influencia e o qualifica. O capital social, definido 
apenas pelas relações entre as pessoas e a estrutura social em redes e seguindo normas 
conectando indivíduos e envolvendo confiança inter-pessoal, é insuficiente, um conceito 
vazio para a análise social.  Mas isso se altera quando capital social passa a ser tratado em 
conjunto com o capital econômico e o capital humano, que lhe imprime conteúdo social, 
assumindo papel de recurso valioso entre a dinâmica econômica e de desenvolvimento. 

Os três processos de formação de capital social e sua relação com o capital humano e 
econômico estão claros na  trajetória política recente da população ribeirinha da Amazônia 
Brasileira.  Nos últimos quarenta anos, a população ribeirinha passou de uma situação de 
famílias dispersas, camponeses de fronteira, marginalizados, para uma situação de 
formação de grupos coesos, dos mais bem organizados da Amazônia, definem uma 
identidade social coletiva, buscam reconhecimento político e participam na formação de 
capital humano.  Atuam pressionando governos locais por serviços sociais para a formação 
de capital humano, como educação e saúde, e buscam atingir à formação de capital 
econômico, este, contudo, com fortes limitações externas para ser alcançado. 

As dificuldades econômicas, após conquistas sociais junto à população ribeirinha, faz 
com que retomemos Bourdieu (1977, 1983), considerando que o capital social pode ter um 
lado negativo quando grupos específicos de uma elite mobiliza as redes sociais e políticas 
para garantir privilégios às custas da sociedade maior.  Esse é um entrave do momento 
entre os ribeirinhos frente outros grupos sociais da Amazônia que melhor se inserem nas 
políticas econômicas regionais. 

    
3 -  Organização Comunitária na Amazônia: da Religião à Ação Política 

 
Anteriormente à organização de comunidades, a população consistia-se  de 

camponeses dispersos para a exploração da seringa e não havia um reconhecimento de 
grupos, haviam apenas relações familiares e fracos laços de vizinhança.  Ocorria pouco 
contato externo mesmo com a sede municipal, uma vez que a população raramente ia à 
cidade, o que limitava qualquer contato fora de seu local de residência.  Não se tinha 
acesso a instituições públicas e a população era politicamente marginalizada.  Assim 
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sendo, baixa formação de capital humano e de capital social se retro-alimentavam 
impedindo e mantendo as precárias condições sociais e econômicas da região.  

Atualmente, a situação mudou radicalmente.  Através dos anos, a população 
camponesa tradicional da região, após processos migratórios locais, aproximando famílias 
que passaram a residir ao longo dos rios criando laços de vizinhança, organizou-se em 
grupos sociais constituídos em comunidades e adquiriu consciência política, tornando-se 
paulatinamente mais participativa nas demandas por atendimento às necessidades coletivas 
da comunidade.   As comunidades, hoje, são reconhecidas pelos governos locais e altos 
níveis da administração pública e têm sido importantes para a demanda e o acesso da 
população ribeirinha a serviços sociais e à infra-estrutura para a comunidade.  As 
comunidades na Amazônia passaram gradualmente a organizações políticas locais, 
surgindo primeiro como resultado da interação entre a população  e a Igreja Católica e, 
depois,  se direcionando à formação de capital social.   

A organização em comunidades tem sua origem na política da Igreja Católica de 
1960 relacionada aos princípios gerais da Teologia da Libertação, introduzida no Segundo 
Conselho Ecumênico do Vaticano de 1962 a 1965 e da Conferência de Bispos em Medellín 
na Colômbia em 1968 nos quais as ações da Igreja Católica favoreciam a população pobre, 
que na América Latina representava a massa da população visto a forte polarização social 
existente nos países latinoamericanos.   

Essa orientação da Igreja Católica no Brasil teve, inicialmente,  suas atenções na 
região Nordeste, densamente povoada, menos desenvolvida e com uma pobreza acentuada.  
Mais tarde, seguindo os modelos e as experiências do Nordeste, as ações da Igreja Católica 
com base na Teologia da Libertação foram aplicadas à região amazônica brasileira, 
mantendo junto aos objetivos da evangelização e da prática dos atos religiosos a 
conscientização e a mobilização política.  Entretanto, ao contrário do confronto Igreja-
Estado como ocorreu no Nordeste pela forma e linguagem da atuação da igreja tratando a 
pobreza pelo conflito de classes e, ainda, pela eclosão de conflito armado dos movimentos 
sociais da época e o decorrente momento de repressão política por parte do Estado, fez 
com que a igreja mudasse seu discurso e forma de atuação entre os pobres. Sendo assim, a 
igreja católica redirecionou sua atuação para a Amazônia e priorizou a organização de 
comunidades religiosas, além de alterar a linguagem radical do confronto de classes ricas e 
pobres.  Deu-se continuidade ao trabalho de conscientização política das classes menos 
favorecidas, mas direcionado agora à orientação na organização social pró-ativa, visando 
pressionar o Estado, representado pelas administrações municipais, para atender as 
demandas locais das comunidades, como o estabelecimento de serviços de educação e 
saúde (de Kadt 1969).  

 A organização comunitária, iniciada a partir da igreja católica, se mantém até os dias 
de hoje, porém a comunidade em seus objetivos sociais se desprendeu da igreja, passou a 
ter passos próprios, ampliou seu escopo de demandas e foi se integrando e articulando ao 
“mundo externo” formando novas alianças e  parceiros, se inserindo na política local e 
regional.  Nesse processo, podem ser identificadas quatro fases características do 
movimento da comunidade: 1) o surgimento da comunidade religiosa, 2) a comunidade 
sócio-religiosa, 3) a comunidade sócio-política e 4) a comunidade político-econômica. 
 
3.1 - Organização de Comunidades na Amazônia 
 
a) A comunidade religiosa 

 
   Durante a primeira fase do surgimento da comunidade religiosa na década de 1970 

as relações religiosas eram centradas em torno de um padre que visitava a localidade uma 
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vez por ano para rezar missa e realizar casamentos e batizados.  Essas visitas resultaram 
em uma mudança de um espaço de orações em residências para um espaço comunitário 
com a construção de uma capela.  O espaço da capela tornou-se o lugar de encontro da 
comunidade para discussões e festividades e as relações sociais em torno da capela deram 
origem à identidade da comunidade.  O santo padroeiro tornou-se o nome da comunidade e 
a festividade anual no dia do padroeiro marcou o reconhecimento e a identidade do grupo.  

 No contexto das reuniões religiosas com ou sem a presença do padre, problemas 
sociais e necessidades locais e das famílias eram discutidas e o líder religioso e  guardião 
da capela tornou-se o porta-voz político da comunidade.  Uma mudança de identidade se 
observa na referência pessoal dos indivíduos à sua residência e local de vida.  Em vez da 
referência  “eu moro no  Rio Limão”, passou a ser dito  “eu moro na comunidade São José 
no Rio Limão”. Estes dois pontos representam a  contribuição dessa fase para a 
constituição do capital social,  o estabelecimento das raízes para a formação de um grupo 
com questões específicas e identidade própria que o distingue de outros.  
 
b) A comunidade sócio-religiosa 
  
          Numa segunda fase, a da comunidade sócio-religiosa, durante a década de 1980, as 
comunidades foram se direcionando em torno de objetivos coletivos frente a riscos ao 
grupo.  Os laços religiosos e a ação de conscientização por parte dos padres definiram e 
concretizaram a formação de redes comunitárias.   Ações coletivas são fortalecidas 
ampliando a interação das famílias e da comunidade frente a riscos e necessidades comuns, 
como os mutirões para a mudança do lugar de casas ameaçadas pelas enchentes,  a 
organização de festividades, a busca por escola, etc, alimentando sempre o espírito 
comunitário.  

Muito importante e com participação da igreja foi a constituição dos movimentos de 
defesa dos lagos.  Um movimento organizado de comunidades para proteção de recursos 
pesqueiros frente a pesca predatória comercial que  ameaçava os viveiros dos lagos, local 
de reprodução dos peixes. Um movimento social organizado com base nas comunidades, 
com o embate e mobilização de forças impedindo o acesso de embarcações pesqueiras de 
porte aos grandes lagos presentes no sistema do alto Amazonas. Venceram as forças locais, 
as comunidades.  Por seu sucesso as comunidades passaram a atrair organizações não 
governamentais de cunho ecológico que se colocaram como parceiras de várias 
comunidades em projetos ambientais. 

A população ribeirinha organizada em comunidades estive particularmente ativa em 
pressionar o governo municipal por direitos universais para infra-estrutura básica e 
serviços, como educação e saúde.  Haviam poucas escolas primárias e as que existiam 
eram distantes da maioria das famílias e os serviços de saúde consistiam de poucas e 
esporádicas visitas de agentes de saúde de instituições religiosas e militares.  No início, 
suas reivindicações  tiveram pouca repercussão e eram raramente atendidas em suas 
demandas. 

Entretanto, as comunidades passaram a ser representadas perante instituições 
municipais. Líderes locais acessam o governo municipal, reúnem-se com prefeitos e 
secretários municipais. A tensão do embate pelos  recursos pesqueiros muito contribuiu 
para essa aproximação das comunidades com o poder público municipal.  Essa 
representação aumentou significativamente com o retorno do regime democrático no Brasil 
e particularmente com a Constituição de 1988 que estendeu o direito de voto a analfabetos.  
Políticos começaram a se interessar e visitar comunidades em busca de suporte eleitoral o 
que passa a ser negociado em troca de serviços públicos de interesse à coletividade.   
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c) A comunidade sócio-política 
 

Na terceira fase, a da comunidade sócio-política, de fins de 1980 e estendendo-se 
pela década de 1990, a interação política se ampliou institucionalizando-se a comunidade e 
com isso, possibilitou-se a intensificação de relações externas.  A comunidade passou a ser 
tratada como se fosse uma instância administrativa na estrutura municipal e, na própria 
comunidade, foi estabelecida uma estrutura interna, constituindo-se de um presidente, um 
vice-presidente, um secretário e um tesoureiro e o presidente da comunidade é quem 
representava de maneira formal a comunidade externamente.  

Assuntos não religiosos e reuniões comunitárias passam a ocorrer em local próprio, 
separando-se formalmente do espaço da igreja. O lugar de encontro é transferido da capela 
para um espaço comunitário leigo, com a construção de centros comunitários onde 
ocorreram reuniões regulares e atividades de lazer.  

 A maior parte das comunidades conseguiram a instalação de uma escola primária no 
sistema de uma sala e uma professora atendendo várias séries ao mesmo tempo, facilitando 
o acesso escolar e a freqüência de maior número de alunos uma vez que essas escolas se 
localizaram  a uma distância de possível alcance a pé das residências das famílias da 
comunidade. Conseguiram, também, o estabelecimento de um serviço regular de agentes 
de saúde municipais que passaram  a fazer visitas mensais nas comunidades.  

O espaço físico da comunidade se altera com a presença de novos prédios. A igreja 
mantém-se como o centro da organização espacial, à frente do qual está um pátio de 
recreação onde as pessoas da comunidade se encontram para se socializar, onde há jogo de 
futebol e festividades.  As demais construções são localizadas em torno do pátio e da igreja 
de forma que esta área, o pátio e as instalações tornaram-se o espaço comunitário (Figura 1 
e 2). 

 
 

Figura 1 - A capela da primeira fase da organização da comunidade  
com a construção de uma nova  escola ao fundo  

 
 

 
                           Fonte: Pesquisa de campo, município de Silves - AM, 1999. 
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Figura  2 - A construção do espaço comunitário, escola à esquerda, 
 capela à direita e pátio de festividades e esporte em frente.   

 

 
                 Fonte:  Pesquisa de campo, município de  Parintins – AM, 2005. 
 
 
d) A comunidade político-econômica 

 
Atualmente, as comunidades passam por novas mudanças, uma fase de comunidade 

político-econômica.  Redes inter-comunidades são criadas e mobilizadas visando 
desenvolvimento econômico e, internamente, há a criação de associações dentro da 
comunidade, criando-se duas instituições com  divisão de funções: a comunidade e a 
associação.   

A comunidade mantém iniciativas sociais e políticas, enquanto que as associações 
passam a tratar de iniciativas produtivas e econômicas.  Dessa forma, a organização em 
comunidade se consolida e expandem os serviços sociais: são criadas escolas seriadas, 
escolas com o segundo segmento do ensino fundamental em comunidades centralizadas 
com transporte fluvial para estudantes, instala-se de um agente de saúde local e 
programam-se visitas de médicos mensais em instalações próprias ou em conjunto ao 
prédio da escola.  A administração da comunidade atesta nascimentos e residência 
necessários para a certidão de nascimento, casamento, título de eleitor e documentos de 
trabalho e de aposentaria obtidos na sede municipal. 

A formação e o aprimoramento profissional na área administrativa, técnica e 
ambiental surgem como novas preocupações e funções da comunidade e são importantes 
para a criação de capital humano, ampliando-se as questões da educação para a capacitação 
profissional. Programas são estabelecidos para a realização nas comunidades de aulas 
especializadas, oficinas e cursos  sobre agricultura, pesca, apicultura, reflorestamento e 
conservação ambiental. Este treinamento ajuda a promover articulação com outras 
comunidades e instituições uma vez que esses programas  agrupam participantes de 
diferentes comunidades.  A articulação de comunidades se estabelece formalmente com 
criação da União das Comunidades a nível municipal. A intensificação das ligações e 
vínculos inter-comunitários fortalece a presença e representação das comunidades perante 
escalas mais elevadas de governo e de outras organizações e instituições externas. 

Ao lado da organização da comunidade, surgem associações de produtores e de 
classes criadas de forma a receber benefícios federais e estaduais produtivos e de renda.  
As associações fazem a intermediação dos serviços agrícolas governamentais como 
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extensão rural, comercialização, subsídios, crédito agrícola e equipamentos de uso 
coletivo. Elas também atuam na intermediação de pagamentos sociais do governo, 
benefício de bolsa escola, bolsa família, subsídio à gás, que variam de acordo com a 
política governamental do momento.  Entretanto, as associações têm sido criticadas por 
não ter independência financeira para atuarem efetivamente.  Elas oferecem poucos 
serviços e são manipuladas pelos políticos municipais, estaduais e federais, principalmente 
em períodos eleitorais.  
 
  3.2 - Formas de Capital Social e Conquistas Comunitárias    
 

Do início do processo da constituição de capital social na Amazônia ribeirinha, 
apoiada na organização de comunidades, até os dias atuais, envolve um período de quase  
quarenta anos, no princípio com mudanças nas relações inter- pessoais e comunitárias de 
forma tímida, mas que foi tomando porte cada vez maior em expressar e demandar por 
interesses coletivos ao ponto de vir fundamentar a formação de capital social.  Os 
processos distinguidos por Woolcock na formação de capital social podem ser 
identificados na Amazônia, havendo correspondência entre as fases e o  capital social do 
tipo bonding, do tipo bridging e do tipo linking. 

Capital social do tipo bonding corresponde à primeira fase com o surgimento de uma 
comunidade religiosa na qual famílias dispersas se articularam em torno de uma capela e 
fortalecem relações de vizinhanças, sendo que antes as relações eram centradas na família 
e por relações de parentesco.  Deu-se início, assim, a uma união em torno de objetivos 
comuns e coletivos, constituindo identidade de grupo através da comunidade.  O principal 
resultado foi a construção de um grupo social homogêneo espacialmente localizado, com 
sentimento de identidade e de pertencimento a um lugar. 

Capital social do tipo bridging corresponde à fase dois que envolveu a mobilização 
das famílias perante riscos ambientais comuns a todos e a demanda por serviços sociais de 
atendimento também a toda a comunidade.  A união de comunidades em defesa dos lagos 
pelos seus recursos pesqueiros demonstrou a força das comunidades na organização de 
movimentos sociais.  A principal resultante foi o engajamento cívico, estabelecendo as 
raízes para o ativismo político que gerou visibilidade política das comunidades e sua 
representação externa.   

Capital social do tipo linking corresponde às fase três e quarto, nas quais a 
comunidade se institucionaliza e a população ribeirinha passa a construir capital humano e 
a buscar vias para acesso a recursos econômicos.  Novas redes sociais são constituídas e 
com escopo mais amplo, articulando entre si diferentes e mais distantes comunidades. 
Diferentes lugares e comunidades passam a interagir de forma conjunta frente a  
instituições externas.  Ao mesmo tempo, criam-se laços com atores, agentes e instituições 
externas tanto de base governamental quanto não-governamental.  Houve uma 
convergência entre interesses econômicos e ecológicos da rede de comunidades com 
interesses de agentes externos, principalmente quanto às questões sobre conservação 
ambiental, que fortaleceu o reconhecimento desses grupos sociais ribeirinhos, 
possibilitando o acesso a uma série de oportunidades que foram importantes na construção 
do capital humano local.  

No conjunto de todo esse movimento, os principais resultados foram a conquista da 
cidadania e fortalecimento do grupo para um ativismo político que ultrapassa ações 
localizadas de um lugar, criando-se condições para alianças entre comunidades e, assim, 
pressões mais eficazes para obtenção de serviços e estruturas necessários para o suprir 
necessidades sociais de momento e preparar as famílias e a comunidade para novas 
conquistas em direção ao capital econômico.  
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Em suas prioridades, as comunidades tiveram um forte foco na formação 
educacional, acreditando-se que a educação criaria as habilidades e capacidades para o 
acesso a serviços e melhorias econômicas.  Sem dúvida, maior escolaridade se verifica 
entres os jovens em comparação com as gerações anteriores.  Atualmente, é comum aos 
jovens atingir entre sete a oito anos de formação escolar, enquanto que a população com 50 
anos ou mais tiveram apenas de três a quarto anos de formação educacional.  A maioria 
dos jovens tem terminado o ensino fundamental e tem se tornado cada vez mais comum o 
ingresso no ensino médio, o que era raro junto à população de 40 anos ou mais.  Entre a 
população amostrada não se encontrou analfabetos na faixa de até 40 anos em nenhuma 
das comunidades (Figuras 3, 4). 

Em paralelo à educação formal escolar, nos últimos anos, tem havido um interesse 
nas comunidades para uma formação de orientação profissionalizante voltada à pesca, 
agricultura e administração, visando fortalecer o capital humano para o melhor 
desempenho pessoal nas atividades econômicas presentes e a obtenção de maior  renda nas 
famílias. 

  Entretanto, capital humano por si só não leva diretamente ao acesso e à formação de 
capital econômico.  Se observada a fonte da renda local isto fica claro.  Não são as 
atividades econômicas locais que geram a maior fonte de renda às famílias.  Apenas 40% 
da renda é proveniente dessas atividades e 50% origina-se de pensões e aposentarias, 
enquanto os restantes 10% são transferências de pagamentos sociais como a bolsa família 
dos dias atuais. 

A renda mensal das famílias é muito baixa variando de R$ 173,00 a R$ 276,00, 
abaixo do salário mínimo, cujo valor na época era de R$ 300,00.  Considerando todos os 
membros das famílias, geralmente composto em média por cinco pessoas, tem-se a renda 
per capital mensal que varia de R$ 37,00 a R$ 53,00.  Estes valores, que incluem a renda 
de todos os membros da família, demonstra um quadro bastante sério de baixíssimo poder 
aquisitivo local, mais grave ainda se for considerado que metade das famílias contam com 
um membro aposentado, elevando a renda dessas famílias, mesmo que os valores se 
apresentem baixos.  Os outros 50% das famílias em que nenhum de seus membros é 
aposentado, têm uma renda extremamente baixa, que pode chegar à metade da média dos 
valores computados e apresentados acima. 

  
 

Figura 3 - Anos de estudo segundo faixa etária da população amostrada 
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         Fonte dos dados: Pesquisa de campo, municípios de Itapiranga, Parintins e Silves – AM, 2005. 
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Figure 4.  Nível de escolaridade segundo faixa etária da população amostrada. 
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                      Fonte dos dados:  Pesquisa de campo, municípios de Itapiranga, Parintins e  
                              Silves - AM, 2005. 

 
Dessa forma, apesar da constituição do capital social e humano através do empenho 

das comunidades, a limitação econômica inibe o conjunto de condições essenciais para o 
desenvolvimento local.  Sem oportunidades econômicas, o potencial do capital social 
formado e as conquistas sociais e políticas ficam perdidas, sem expressão para a 
continuidade das  melhorias e inserção dessa população nas políticas de desenvolvimento 
regional.   Este é o desafio do momento e exige esforços e alianças externas para que o 
processo social não se reverta e para que não caia nas armadilhas do desenvolvimento 
desequilibrado. 
 
4 - Considerações Finais: O Passo Frente no Desafio do Desenvolvimento Sustentável 
 

Recapitulamos que o reconhecimento e a institucionalização da comunidade 
propiciaram várias conquistas de demandas coletivas, sobressaindo, logo no início, o 
ativismo em defesa dos lagos contra a pesca predatória e a confirmação dos direitos civis 
com a obtenção de documentos de nascimento e de identidade e de trabalho e o título de 
eleitor, amplos direitos, garantindo à população ribeirinha participação na sociedade civil.  
Com o movimento dos lagos e direitos civis e políticos reconhecidos conquista-se a 
cidadania, o primeiro passo para a formação do capital social local, que foi seguido das 
demandas para  criação de escolas e postos de saúde na comunidade.   
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Além da mobilização das famílias para a solução de problemas coletivos, escola e 
igreja juntas formaram o centro da organização física da comunidade, atraindo ao seu 
entorno outras estruturas como o centro comunitário, o pátio de festas e desportes e 
telefone público rural.  Somaram-se  ações enfatizando a formação de capital humano com 
a  qualificação para o desempenho econômico com treinamento profissional, aumento da 
escolaridade, formação de associações de agricultor e pescador, de forma a articular capital 
social ao capital humano e ao capital econômico.   

O direcionamento seguinte seria seguir no sentido da formação de capital econômico, 
porém para isso há fortes limitações face o contexto regional de novas estruturas 
econômicas competindo com interesses e com o capital social local, importando-se para a 
região, de forma acelerada, novos processos e estruturas sociais, políticas e econômicas, 
restrições econômicas regionais para a formação de capital econômico nas comunidades.  

 A comunidade está inserida em um contexto regional e nacional com amplas 
pressões de forças externas e que não privilegiam uma estrutura produtiva e de circulação 
de bens a partir das estruturas locais.  Estruturas nacionais vêm substituindo estruturas 
locais, anulando ações endógenas responsáveis pela construção do capital social junto à 
população ribeirinha na Amazônia Brasileira.   

A questão de momento é, portanto, saber em como mobilizar o capital social e 
humano, criado nas últimas décadas, na esfera econômica de forma a gerar 
desenvolvimento local e regional.  Ações neste sentido devem ocorrer o mais rápido e não 
podem levar muitos anos, principalmente porque as grandes mudanças regionais que 
ocorrem em áreas distantes dos rios estão rapidamente se aproximando das populações 
ribeirinhas e os interesses dos atores externos desses processos são diferentes e excluem a 
população ribeirinha de seus objetivos.  Assim sendo, futuros cenários podem ser positivos 
ou negativos. 

Um cenário negativo seria o surgimento de um desenvolvimento desigual e 
desequilibrado com o domínio dos interesses externos sobre os interesses locais das 
comunidades causando a marginalização da população local.  Isto pode facilmente ocorrer 
se mantidas políticas governamentais com prioridades aos processos econômicos em áreas 
distantes dos rios e com movimentos ambientalistas “puristas” de muitas instituições não-
governamentais que assumem de forma ingênua que famílias ribeirinhas devem ser 
mantidas como camponeses de subsistência, sem conhecer e cotejar os interesses e 
demandas dessas famílias. 

No caso do desenvolvimento desequilibrado, o Estado, expresso pelas políticas de 
nível estadual e federal, se associaria aos interesses econômicos do setor privado, 
privilegiando ocupações em áreas de terra firme nas maiores extensões inter-fluviais, 
envolvendo o agro-negócio de “commodities” e o assentamento de agricultores familiares, 
composto por pessoas de fora da região,  como ocorre no sul e no leste da Amazônia.  O 
agro-negócio é engajado na produção de larga escala de soja, da pecuária bovina e da 
avicultura integrados à agro-indústria e objetivando ganhos com exportação, enquanto que 
a agricultura familiar em sua maior parte provem de movimentos socais beneficiados por 
projetos de reforma agrária.  Se essa estrutura agrária se direcionar para as áreas 
ribeirinhas, as conseqüências para a população local podem ser altamente negativas, uma 
vez que essa população não está preparada para o trabalho no agro-negócio. 

 O rico capital humano criado nas comunidades ribeirinhas foi direcionado para as 
atividades locais típicas e tradicionais na região e para o trabalho autônomo das relações 
familiares e não para atividades de  grande porte que vem sendo introduzidas na região.  
Por outro lado, apesar das promessas de legalização de suas terras, a população ribeirinha 
não é o foco dos programas federais de reforma agrária nem há programas desenvolvidos 
para contemplar sistemas agrícolas apropriados fomentando a produção de várzea.  Visto 
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por esses caminhos, o futuro seria sombrio com a continuidade de atividades de baixa 
produtividade e renda e marginalização, revertendo o processo de inclusão social 
despontado com o capital social constituído até então. 

A segunda causa de desenvolvimento desigual, tem um foco ambiental bio-cêntrico 
de instituições que não incluem interesses sociais e econômicos das comunidades na sua 
pauta.  Há uma retórica de que a conservação e o uso sustentável das florestas e dos 
recursos dos rios forneceriam as bases para a melhoria social e econômica, entretanto, isto 
não é uma relação direta e não tem ocorrido.  A continuidade de sistemas de produção de 
semi-subsistência tem mantido agricultores desarticulados do mercado e vem reproduzindo 
a pobreza na região.  Um outro problema é que os movimentos conservacionistas são 
seletivos em suas articulações com um pequeno número de comunidades e sub-grupos 
dentro das comunidades, os que são vistos como os mais promissores a adotar 
procedimentos conservacionistas com sucesso.  Isto traz uma ruptura à homogeneidade 
social presente nas comunidades e causa desigualdade interna, fazendo com que se forme 
uma elite dominante local perante aos demais que se tornam dependentes a ela.  Como um 
dos agricultores claramente expressou, “eles dividem o movimento”.  Bourdieu  não 
poderia expressar melhor! 

Um cenário positivo poderia ocorrer se o capital humano e o capital social criados até 
o momento fossem absorvidos e integrados aos amplos processos de desenvolvimento 
regional, integrando a população ribeirinha nos processos de crescimento urbano e dos 
mercados regionais que poderiam estimular e absorver a produção local, criar empregos e 
ampliar as possibilidades de renda.  Agricultura de pequena escala que é característica da 
população ribeirinha é a mais apropriada para abastecer em alimentos os mercados 
regionais e não as commodities”de exportação.  

Se o desenvolvimento regional que está associado a maior urbanização na região 
seguir para um padrão mais disperso e apenas concentrado nas capitais estaduais poderá 
contribuir para a criação de novos mercados mais acessíveis.  Os processos gerais se 
beneficiariam do capital humano já criado e ao mesmo tempo a população local também se 
beneficiaria tendo condições nas novas oportunidades de trabalho e de mercado.  Para um 
desenvolvimento mais harmônico e sustentável na Amazônia é necessário que a política 
regional e as ações governamentais e não-governamentais considerem de forma conjunta 
as questões sociais, econômicas e ambientais e também suas prioridades a real inserção das 
populações locais como atores participativos dos processos regionais.         
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