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INTRODUÇÃO 

Um dos maiores problemas a ser enfrentando pela sociedade reside na busca da 

conciliação da preservação do meio ambiente e a sustentabilidade das comunidades tradicionais. Para fazer 

frente a essa tarefa, organizações governamentais e não-governamentais têm investido tempo e dinheiro na 

busca de um modelo de desenvolvimento realmente sustentável para os “povos da floresta”. Na virada dos 

anos 80 para os 90, houve uma mudança nos paradigmas do conservacionismo internacional e a idéia de 

preservação da biodiversidade em unidades de conservação passou a comportar também a participação das 

populações tradicionais.  

Dentro deste contexto, surgiram no Brasil as Reservas Extrativistas (Resex), no âmbito 

federal, e as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, no âmbito estadual. Desde o início os órgãos e 

entidades gestoras das Resex´s e RDS´s sabiam que uma das premissas para o sucesso na implementação 

das reservas seria a participação comunitária. Por isso, em várias unidades de conservação os gestores 

apostaram na comunicação como uma poderosa aliada no processo de “disseminação” das idéias 

conservacionistas norteadoras dos projetos das Resex´s e RDS´s. 

Tendo em vista o modelo de JAUSS (1989), onde os receptores de uma mensagem não 

são considerados somente depositários de informações, mas também seres capazes de transformar 

significados levando em considerações fatores sócio-econômicos e culturais. Admite-se que há um conjunto 

de mediações1 interferindo na construção do espaço-tempo do discurso conservacionista voltado para os 

comunitários. Mediações essas presentes no cotidiano dos receptores (moradores). Este artigo resume os 

resultados obtidos na dissertação de mestrado “Comunicação e Sustentabilidade: as mediações do discurso 

conservacionista em São Raimundo do jarauá”, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Sociedade e 

Cultura na Amazônia (PPSCA) e cujo objeto de pesquisa foi delimitado no âmbito da identificação e análise 

das mediações do discurso conservacionista em uma comunidade caboclo-ribeirinha2 situada na RDS 

Mamirauá3. 

                                                            

1 Mediação é um conjunto de influências provenientes tanto da mente do sujeito como de seu contexto sociocultural – incluindo as intervenções dos 
agentes sociais e das instituições – que estruturam o processo do conhecimento, OROZCO-GÓMEZ (1991). 
2 Esta pesquisa adota a definição de populações caboclo-ribeirinhas de FRAXE (2004). 
3 A RDS Mamirauá está localizada na confluência dos rios Solimões, Japurá e Auati-Paraná, a 450 km de Manaus. Foi criada pelo decreto estadual nº 
12.836 de 9 de março de 1990 e possui uma área de 1.124.000 hectares. 
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OBJETIVOS  

Identificar e analisar os fatores mediadores do discurso conservacionista e uma 

comunidade caboclo-ribeirinha4 situada na RDS Mamirauá5 chamada São Raimundo do Jarauá. 

 

METODOLOGIA 

OROZCO-GÓMEZ (1991) propõe uma metodologia para o estudo das mediações. A 

pergunta que orienta esta proposta metodológica é: “como se realiza a interação entre o discurso e a sua 

audiência?”. Investigar, nesta linha, requer assumir a audiência como sujeito e considerá-la condicionada 

individual e coletivamente. Nesse sentido, segundo FOGOLARI (2001), o estudo parte do princípio de que a 

matriz de significados de uma mensagem não se encerra no seu próprio código, mas reside na experiência 

concreta das pessoas, nas suas histórias e projetos de vida, nas suas diferentes posições de classe e nas 

muitas mediações sociais do cotidiano, alimentadas por representações sociais. 

Estabelecida a abordagem teórica da pesquisa, passamos a tratar da metodologia 

adotada, que se orientou pelo modelo das mediações múltiplas desenvolvido pelo pesquisador OROZCO-

GOMEZ (1991). O modelo destaca a importância do estudo das mediações presentes no cotidiano para 

compreender a recepção e, consequentemente, permite o estudo das mediações do discurso 

conservacionista feitas pelos moradores da comunidade de São Raimundo do Jarauá. Através do modelo 

desenvolvido por Orozco, foi possível determinar as categorias analíticas que conduziram a observação 

participante, as entrevistas e a interpretação dos dados coletados.  

Os procedimentos metodológicos da pesquisa compreenderam cinco fases distintas. 

Primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica a respeito de títulos relacionados à RDS Mamirauá, 

desenvolvimento sustentável, populações tradicionais na Amazônia, ambientalismo, metodologia da 

pesquisa científica e teorias da comunicação. Em um segundo momento, realizou-se uma pesquisa 

documental relacionada especificamente à legislação brasileira sobre unidades de conservação e a RDS 

Mamirauá. O terceiro passo da pesquisa compreendeu uma visita a reserva e a comunidade de São 

Raimundo do Jarauá com objetivo de obter o consentimento dos moradores para implementar o estudo e 

fazer as primeiras observações sobre paisagem onde se dará a pesquisa. 

A quarta etapa da pesquisa tratou de executar os procedimentos definidos com base 

nas fases anteriores. As técnicas utilizadas foram entrevistas não estruturadas focalizadas6, observação 

                                                            

4 Esta pesquisa adota a definição de populações caboclo-ribeirinhas de FRAXE (2004). 
5 A RDS Mamirauá está localizada na confluência dos rios Solimões, Japurá e Auati-Paraná, a 450 km de Manaus. Foi criada pelo decreto estadual nº 
12.836 de 9 de março de 1990 e possui uma área de 1.124.000 hectares. 
6 De acordo com MARCONI & LAKATOS (2002), as entrevistas despadronizadas permitem que o entrevistador desenvolva com liberdade cada 
situação em qualquer direção considerada importante para a pesquisa. Estas entrevistas também são consideradas do tipo focalizadas quando se 
baseiam em um roteiro de tópicos relativos ao problema que se está estudando, como no caso desta pesquisa. As entrevistas, bem como os 
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participante e utilização de notas de campo (caderno de campo). O universo pesquisado7 compreende 141 

moradores de São Raimundo do Jarauá, distribuídos em 22 residências, e dos extensionistas do programa 

de pesca manejada da RDS Mamirauá. Entre comunitários foram realizadas 20 entrevistas, enquanto que 

junto aos extensionistas apenas duas. A captação de imagens em vídeo e a produção de fotografias também 

foram usadas no campo “a fim de se obter maior exatidão na observação humana, no registro e na 

comprovação de dados” (MARCONI & LAKATOS, 2002, p.18). 

Os entrevistados foram selecionados na medida em que pudessem contribuir 

qualitativamente para os objetivos da pesquisa. Entre os comunitários os critérios foram: ser representante 

de um núcleo familiar, logo 20 famílias foram representadas; terem sido expostos aos conteúdos do discurso 

conservacionista; serem adultos; e, em alguns casos, ocuparem posições de liderança, como líderes 

comunitários, presidentes de associações de produtores, agentes comunitários e ou de saúde. Os 

extensionistas entrevistados foram escolhidos serem os únicos a atuarem especificamente com o manejo de 

pesca na comunidade pesquisada. A definição do número de entrevistados tomou como base o trabalho 

realizado por QUEIROZ (1997) e COSTA (1999). No primeiro, foram feitas 24 entrevistas em duas 

comunidades amazônicas, e no segundo 22 entre os habitantes da cidade Serra da Saudade, em Minas 

Gerais. Com base nestes dois métodos, já testados em localidades com população total superior a São 

Raimundo do Jarauá, a amostragem de pesquisados foi considerada satisfatória. A quinta e última etapa da 

pesquisa deu-se na análise dos dados coletados no campo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A descrição das mediações do discurso conservacionista em São Raimundo do Jarauá 

segue o modelo proposto por Fogolari (2001), ou seja, traz à tona os principais elementos mediadores 

presentes nos discursos dos comunitários captados por meio das entrevistas8. O primeiro a ser apresentado 

é o sentimento de medo manifestado pelos moradores em relação aos seguintes fatores: a perda da sua 

principal fonte de sustento, os recursos pesqueiros; a possível retirada das populações tradicionais da área 

da reserva; e as mudanças comportamentais que seriam necessárias em razão do estabelecimento de 

regras para o acesso aos recursos naturais após a implantação da RDS. 

 

Emoção é o regime de movimento que se estabelece no corpo sem a 

permissão da vontade e que muda de repente os pensamentos. Podemos 

distinguir dois tipos de emoção: uma, a desprendida e sutil, que se 

                                                                                                                                                                                          

formulários e questionários, abrangerão uma amostragem não probabilística intencional, já que serão direcionados aos líderes comunitários, 
moradores mais antigos e a extensionistas da RDS Mamirauá, pois estes indivíduos exercerem a função de formadores de opinião. 
7 População estimada por Moura (2001). 
8 Entre comunitários foram realizadas 20 entrevistas, enquanto que junto aos extensionistas apenas duas. 
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apresenta na alegria, no sorriso; outra, a reprimida e sufocada, que se 

manifesta no medo e na cólera (NOVAES, 1999, p.89). 

A mudança de pensamento ocasionada pelas emoções, como enuncia Novaes (1999), 

pode ser percebida nos depoimentos dos moradores de Jarauá. Assim como ocorreu em outras localidades 

da reserva, as resistências9 à implantação da RDSM foram grandes. Parte delas deveu-se aos boatos 

disseminados por pescadores comerciais e outros setores econômicos e políticos, que não tinham interesse 

na instalação de uma RDS na várzea de Mamirauá, de que haveria a retirada das populações tradicionais.  

No entanto, o discurso conservacionista, levado aos comunitários por pesquisadores/extensionistas, 

conseguiu prevalecer tendo como mediador outro temor: dos moradores de ficarem em pouco tempo sem 

comida e trabalho devido ao esgotamento dos estoques pesqueiros em razão da pesca comercial. Tendo em 

vista o exposto acima, o medo figurou como importante mediador do discurso conservacionista quando da 

decisão dos moradores em aderirem ao projeto da RDS e, consequentemente, adotarem práticas 

sustentáveis no uso dos recursos naturais. 

As lembranças da fartura da caça e da pesca em Jarauá nos primeiros anos de sua 

ocupação, bem como a escassez trazida pela chegada dos caçadores e pescadores comerciais à localidade, 

descrita no tópico anterior, também atuam como mediadores do discurso conservacionista. De acordo com 

Bosi (1997), relembrar os passado é, também, fazer parte deles ou, ao menos, deles se aproximar, ou seja, 

implica em levar o indivíduo a uma dimensão temporalizada onde passado e o presente se cruzam e se 

completam. Para a pesquisadora, a memória aparece como força subjetiva e ao mesmo tempo profunda e 

ativa, latente e penetrante, oculta e invasora. “Através da memória o passado se conserva e atua no 

presente pelos materiais que estão, agora, a nossa disposição” (FOGOLARI, 2001, p.164). Tanto os 

moradores mais antigos quanto aqueles que não vivenciaram a época de abundância dos recursos naturais 

em Jarauá, relatam como era a vida antes da redução dos estoques naturais de peixes pela pesca 

comercial: 

 

Antes a gente morava na Prainha e metade do pessoal vei para cá e outra 

se estabeleceu numa outra comunidade. Só que eles vinham de lá pescar 

aqui, porque onde a comunidade está é a boca de um lago e na época 

tinha fartura de caça e pesca. Então, propus a eles de virem logo morar 

aqui, porque eles faziam um caminho longo até chegar no lago para 

pescar. E eles vieram. (Antônio Daniel Carvalho, morador e primeiro 

presidente da Comunidade de São Raimundo do Jarauá, 19/11/2004) 

 

                                                            

9 Dos entrevistados para esta pesquisa, 100% afirmaram que as resistências à implantação da reserva foram grandes e que foram superadas graças 
ao trabalho dos extensionistas/líderes comunitários junto às comunidades. 



Mediação e Recepção do Discurso Conservacionista na rds Mamirauá 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 6 

O relato acima é um morador com mais de 20 anos de residência na reserva. Este fato 

não causa estranheza, já que em uma sociedade como a nossa, que vive sob a lógica da produção, do 

descartável, o ato de lembrar é uma atividade mais frequentemente exercida pelos idosos. No entanto, entre 

os entrevistados para esta pesquisa, 100% fazem referências às lembranças da época de fartura embora 

muitos deles não as tenham vivenciado. De acordo com Halbaechs Apud Bosi (1997), isso acontece porque 

os mais novos filiam-se a uma memória coletiva desenvolvida a partir de laços de convivência familiar, 

escolar e profissional. 

O último elemento mediador do discurso conservacionista descrito nesta pesquisa diz 

respeito à utopia e ao sonho dos moradores de Jarauá em relação a uma melhor qualidade de vida. Em seus 

depoimentos, os comunitários deixaram claro que o projeto da RDS, disseminado principalmente pelos 

extensionistas, alimentou esperanças de melhorias no acesso a serviços públicos básicos como saúde e 

educação e de ascensão social. Logo, a utopia e o sonho atuaram como mediadores na medida em que 

várias pessoas, como veremos nos depoimentos, apostaram e ainda apostam no projeto conservacionista 

de Mamirauá tendo em vista benefícios futuros, notadamente, o aumento da renda familiar. 

O enunciado de Coelho (1990) nos leva a um dos conceitos de utopia que a relaciona a 

tudo o que era, deixou de ser, tudo o que será, mas não é ainda. Portanto, de acordo com esse conceito, ela 

nos projeta para algo que ainda não é, mas que poderá vir a ser. “Trata-se, por conseguinte, de uma 

virtualidade, isto é, algo que existe de forma embrionária e cujo desenvolvimento será distinto de acordo 

com as condições que o processo ocorrer” (FOGOLARI, 2002, p.175). O virtual citado por Fogolari é definido 

por Lévy (1997) como algo que existe potencialmente, mas que não se opõe ao real, ou seja, a utopia é uma 

espera que se concretiza no sonho e que se coloca em ação num futuro próximo, onde enfim se tornará 

realidade. Essa espera, esse vir a ser “é o ponto de contato entre a vida e o sonho, sem o qual o sonho é 

uma droga narcotizante” (COELHO, 1981, p.9).  

Logo, o conceito de utopia aqui trabalhado nos leva a concluir que a imaginação utópica 

não é delirante ou fantástica. Ela parte de fatores subjetivos elaborados inicialmente no âmbito individual, 

para ter a seguir uma conotação social, portanto, pontuada por fatores objetivos. 

Esta utopia vem sendo alimentado por alguns avanços no aumento da renda dos 

moradores e no acesso a serviços básicos de saúde e educação. No entanto, este ideal continua sendo uma 

utopia social se levarmos em consideração que 80% dos entrevistados afirmam passar por privações 

econômicas, 65% considera as atuais alternativas econômicas insuficientes para garantir o sustente da 

família, 100% dizem não ter atendimento médico preventivo na comunidade, 100% não têm água encanada 

em casa e 55% gostaria de explorar mais os recursos naturais da reserva para suprir suas necessidades, 

mas são impedidos pelas regras de uso dos recursos adotadas na RDS. Os dados reforçam o entendimento 

de que a utopia de melhor qualidade de vida dos moradores de Jarauá parte sim fatores subjetivos (a espera 

pela resolução dos problemas que começaram a ser equacionados), mas está embasada por fatores 
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objetivos (as melhorias descritas acima). Sob este olhar, a utopia de uma vida melhor é percebida pelas 

pessoas como metodologia crítica e instrumento de ação e, como tal, importante mediadora do discurso 

conservacionista em Jarauá. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da pesquisa apontam na direção de que os agentes sociais 

(moradores/receptores) compartilham valores quando submetidos ao ideário conservacionista, ou seja, eles 

negociam diante das narrativas. Enquanto o IDSM esforçou-se e ainda esforça-se para transmitir os 

principais elementos da proposta conservacionista, os comunitários enxergaram na proposta de criação e 

manutenção da RDS uma oportunidade de manterem-se em suas terras, se proteger contra os invasores e 

melhorarem suas condições de vida. Neste contexto, eles tornam-se atores, são sujeitos de um processo 

valorativo e político onde os sentidos não foram e não são impostos pelos extensionistas do IDSM, mas 

negociados. Finalmente, a pesquisa foi idealidade e executada com a crença de que compreender como se 

dá a recepção, a apropriação das mensagens, a constituição social dos sentidos e encontrar alternativas de 

comunicação é trabalhar para ampliar a troca cultural de maneira democrática, para fazer efetiva a 

pluralidade e a diferença que enriquecem a sociedade. 
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