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"No final do século XX, a tarefa ainda mais desafiante para se
construir nações ecológica e economicamente viáveis irá exigir 
relações mais sensíveis e adequadas entre as populações locais 
e os ecossistemas. Há grande necessidade de se reestabelecer 
meios culturais de controle da sobreexploração das florestas, 
savanas, solo e vida animal. Baseadas na realidade ecológica, 
política e econômica, a conservação moderna deve ser parte da 
construção cultural, se pretende dar uma contribuição necessária 
ao bem estar da humanidade" (McNeely, 1993: 251).



 “Muitos biólogos e ecólogos ainda concebem 
sistemas ecológicos como “naturais”, em vez de 
investigarem as atividades humanas históricas e pré-
históricas da região. Esse universo ignora a 
numerosa literatura documentando os diversos 
efeitos dos seres humanos em comunidades 
ambientais que, entre outros aspectos, refletem na 
diversidade genética regional”. 



Algumas considerações 
preliminares:

A conservação é preocupação das comunidades 
tradicionais que são novos protagonistas no 
discurso participativo e na representação política 
dessas populações;

Ampliando o conceito de biodiversidade e 
conservação ambiental temos os conceitos de 
sociodiversidade, conservação socioambiental e 
etnoconservação;



Conservação é uma prática social e cultural;

Direitos das populações tradicionais são 
anteriores aos ambientais e possuem legislação 
em seu favor;



Considerações preliminares:
Mito Moderno da Natureza Intocada

 O “Mito Moderno da Natureza Intocada”
(DIEGUES, 1994): afirma ser necessária a 
preservação de espaços naturais puros e 
intocados para garantir a conservação da 
natureza, da sua biodiversidade e espaços para 
pesquisas científicas. Para isso, todos os seres 
humanos devem ser mantidos afastados destas 
áreas, menos os cientistas, os técnicos, os 
turistas e outras pessoas em momentos de 
lazer.



 Mito influenciou a criação das áreas de proteção 
norte-americanas, que por sua vez, influenciou a 
criação das UCs brasileiras.

 Aspectos a serem questionados:éticos, relativos 
a direitos humanos e à democracia, até a real 
eficácia da conservação destas áreas intocáveis.

Considerações preliminares:
Mito Moderno da Natureza Intocada



 Mitos influenciam as sociedades e refletem-se 
na imposição da dicotomia natureza e 
sociedade

 Necessidade de considerar e entender as 
representações simbólicas que em muitas vezes 
são o pano de fundo para determinação de 
políticas públicas como é o caso da conservação 
de espaços intocados.

Considerações preliminares:
Mito Moderno da Natureza Intocada



Considerações Preliminares: 
Representações do espaço: espaço 
público, dos comunitários nas UCs

 UCs em territórios ocupados por comunidades 
são vistas como usurpação de direitos 
comunitários sagrados à terra, seu espaço 
coletivo.

 Qdo essa UC serve para operacionalizar um 
neo-mito (ser sem população para benefícios de 
outras populações) os conflitos são inevitáveis.

 O espaço é para as comunidades representação 
simbólica, que lhes fornece meios de 
subsistência, de trabalho e produção e meios 
de produzir aspectos materiais das relações 
sociais estruturantes.



 A expulsão de suas terras implica na 
impossibilidade de continuar existindo 
como grupo portador de uma 
determinada cultura = visão conflitante 
entre espaço público e espaço 
comunitário.

Considerações preliminares:
Mito Moderno da Natureza Intocada



Comunidades Tradicionais:
 Características:

 Formas de apropriação comum de espaços e recursos 
naturais renováveis

 Utilização comunal de determinados espaços e recursos
 Podem existir espaços somente familiares ou individuais 

(casa, horta)
 Arranjos permeados por extensa teia de parentesco, de 

compadrio, ajuda mútua, normas e valores sociais que 
privilegiam a solidariedade intragrupal

 Normas de exclusão de acesso aos não comunitários
 Mitos, valores e normas e interdições comunitárias que 

regulam o acesso aos recursos e garantem sua 
continuidade.



Populações Tradicionais (Diegues)
 Populações que vivem em áreas geográficas particulares 

que demonstram, em vários graus as seguintes 
características:

 A) ligação intensa com territórios ancestrais
 B) auto-identificação e identificação pelos outros como 

grupos culturais distintos
 C) linguagem própria, muitas vezes não a nacional
 D) presença de instituições sociais e políticas próprias e 

tradicionais
 E) sistemas de produção principalmente voltados à

subsistência



O que são Populações Tradicionais

 Definir o que são populações tradicionais 
é um problema operacional. (Almeida e 
Cunha)

 Importante: Qual é a mais adequada 
definição legal para populações 
tradicionais?



Populações tradicionais
 Aquelas que aceitam as implicações da definição legal que 

exige o "uso sustentável de recursos naturais"  - seja 
conforme práticas transmitidas pela tradição, seja por meio 
de novas práticas. 

 Uma outra maneira de entender é perceber que "população 
tradicional" é uma categoria ocupada por sujeitos políticos, 
que se dispõem a ocupá-la, comprometendo-se com certas 
práticas associadas à noção de uso sustentável através de 
pactos.



Perguntas pertinentes:

 As populações tradicionais são 
conservacionistas? 

 As populações tradicionais conservaram as 
florestas tropicais e outras paisagens? 

 Essas populações irão continuar conservando 
esses habitats? 

 Queremos que as populações tradicionais 
continuem a conservar os ambientes que 
ocupem?



 As populações tradicionais se qualificam 
como parceiros para o estabelecimento de 
áreas de conservação???



 West e Brechin (1991) advertiram que, de modo geral, os moradores de 
áreas naturais protegidas mais restritivas à presença humana são vistos 
como compatíveis aos seus objetivos desde que usem tecnologias 
consideradas tradicionais e utilizem os recursos naturais principalmente para 
a subsistência. 

 Defendem o direito de acesso a recursos naturais nesses espaços a todos 
os usuários e residentes do seu interior ou entorno, em estado de pobreza 
rural, com base em técnicas e tecnologias adequadas, não necessariamente 
as tradicionais.



Por que razão devem-se envolver as 
populações tradicionais nos planos de 
conservação? 

 Há várias razões para isso: 
 Questão da justiça. Essas populações vivem nesses 

territórios, e possuem direitos à terra e a seus recursos.
 Com a participação das populações tradicionais na 

conservação de recursos, haverá muito mais áreas 
preservadas. No caso brasileiro, ao lado da conservação 
realizada nas UCs de uso indireto, as áreas ocupadas 
por grupos indígenas e por populações tradicionais 
ampliam consideravelmente as áreas conservadas. 



 Economicamente, é mais viável e também 
politicamente mais prudente reconhecer 
populações tradicionais como guardiões de 
ambientes, em lugar pagar por fiscais de 
floresta  (Allegretti). 



 Finalmente, populações tradicionais tem 
interesses na conservação, e têm se manifestado 
em muitos casos em favor de estratégias de 
conservação. 

 Trata-se de fazer um pacto ou contrato com a 
nação. Em vez de serem vistas como entraves 
ao progresso ou como relíquias do passado, 
essas populações podem tornar-se parceiras da 
sociedade como um todo enquanto 
gerenciadoras de ambientes para o benefício de 
todos. 



A quem cabe a conservação?

 Como um objeto submetido às 
conveniências da sociedade moderna, o 
controle da natureza foi uma 
responsabilidade atribuída a entidades 
preservacionistas públicas e privadas. Esse 
modelo conduziu à exclusão dessas 
populações, à anulação de seus direitos, 
saberes e técnicas, subordinados à
afirmação do saber científico e das 
técnicas modernas. 



Para pensar a “participação” das 
comunidades tradicionais

 O modelo participativo, considerado como premissa 
para o reconhecimento e a valorização da 
singularidade do imaginário e dos saberes locais, 
aponta para processos que, uma vez deflagrados, 
podem se configurar de forma irreversível. 

 A participação comunitária envolve o acesso à
educação e a informações para ações sociais 
conscientes, integra o prazer de compartilhar 
medidas eficientes para a obtenção de resultados. 
Mas não existem mecanismos “pré-fabricados” para 
essa tarefa, fato que implica um amadurecimento 
social gradativo em direção à capacitação e a uma 
postura política responsável(IRVING, 2002).



Existem leis pra isso...

 Constituição Federal (1988) 
 SNUCLEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000.
 Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 

(Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006)

 Convenção da Diversidade Biológica (1992)
 Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável de Povos e Comunidades 
Tradicionais (PNPCT - Decreto no 6.040/2007)



Desafios

Precisamos de tempo para praticar a participação, a 
democracia e, assim poder criticar e melhorá-la. 
Uma mudança como a que se propõe com as leis, em 
escala internacional, necessita de tempo e de força para ser 
capaz de ser internalizada e influenciar novos rumos na 
gestão de áreas protegidas e seus entornos. 



Alguns Desafios
 Provocar questionamentos que contribuam com a construção de 

alternativas teóricas e metodológicas para a gestão de parques no 
país; 

 Criar metodologias capazes de promover o envolvimento de 
diversos atores sociais na gestão das UCs, bem como na sua 
avaliação;

 Cada um dos atores deve atuar de acordo com a categoria a qual 
representa, imbuído de autoridade e legitimidade atribuídas por 
seus pares, bem como deverá assumir responsabilidades 
concretas; 

 O Plano de Manejo deve ter uma força e dinâmica legitimadas por 
acordos e pactos entre os partícipes e seus saberes de forma que 
tenha dinâmica e vitalidade para que, mais do que um documento, 
ser uma referência aos que cuidam de determinada área.




