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Gostaria de começar esclarecendo que as considerações que seguem são feitas 

por quem vê na idéia mesma de um sistema nacional de unidades de conservação um 
equívoco. Reconhecendo a ação conservacionista como ação política (e não como um 
setor tecno-burocrático de atividade) e as implicações e externalidades ambientais/ con 
servacionistas das várias formas de modulação do espaço e gestão do território atualiza 
das pelo Poder Público, reputo ser mais adequado pensar em termos da definição cons 
titucional de "espaços territoriais (e seus componentes) especialmente protegidos". In 
terpretando esta categoria jurídica como hierarquicamente dominante e abrangente, ela 
abarcaria todas as unidades territoriais e/ ou recursos naturais e socioculturais que esti 
vessem sob o domínio da União (delimitadas e com finalidades próprias e específicas), 
bem como aqueles sobre os quais, independentemente da sua situação dominial, pesasse 
algum tipo de limitação ou restrição ao exercício do direito de propriedade e à apropria 
ção dos recursos naturais, em função do interesse público, e nas quais o Estado exerces 
se o papel seja de ente concessionário ou regulador'. Creio que uma disposição normati 
va sobre "espaços territoriais (e seus componentes) especialmente protegidos", que ori 
entasse e obrigasse a uma ação inter-institucional integrada, aberta à participação e à 
consideração (desde o planejamento até a execução) de eventuais usos alternativos dos 
recursos naturais nos marcos de um planejamento mais amplo do uso da terra, poderia 
contribuir para que alguns falsos problemas fossem dissipados - dentre os quais, os que 
têm contribuído para a perpetuação da noção de "populações tradicionais". 

É na perspectiva de contribuir para que um equívoco não resulte em outro que 
em diversos fóruns tenho me manifestado contra o emprego do termo "populações tra 
dícionais" em normas jurídicas, em especial no Projeto de Lei que institui o SNUC. 
Uma breve reconstituição de como a noção se plasma no âmbito do conservacionismo 
internacional permitirá analisar os elementos que a compõem e as suas implicações. 

O reconhecimento da existência de "estilos de vida tradicionais" e/ou "indígenas" 
no âmbito do conservacionismo internacional deu-se na conjuntura da incorporação ofi 
cial do princípio do zoneamento à definição de parques nacionais. Oriunda das 10ª e 11 a 
assembléias gerais da IUCN, essa incorporação foi ratificada no Il Congresso Mundial de 

_ Parques Nacionais, realizado em Yellowstone, em 1972. A anexação do zoneamento ao 
conceito de parques nacionais trouxe consigo o reconhecimento de que comunidades hu- 

1 Florestas protetoras e remanescentes (reservas florestais); reserva ecológica (florestas de preservação 
permanente); parques nacionais, estaduais e municipais; áreas de proteção ambiental; estação ecológica; 
reserva biológica; parque de caça; floresta nacional, estadual e municipal; área de relevante interesse 
ecológico; área especial de interesse turístico; área de interesse e proteção especial (urbana); árvore imune 
de corte; reserva particular de patrimônio natural; bens culturais e naturais tombados; patrimônio 
arqueológico; cavidades naturais; reservas extrativistas; terras indígenas; paralelograma de cobertura 
florestal; jardim zoológico; jardim botânico e horto florestal; reserva da biosfera; reservas das Forças 
Armadas; reservas garimpeiras; terras de comunidades rurais negras descendentes de quilombos; entre 
outras - algumas das quais não gozam de regulamentação específica. 
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manas com características culturais especificas Jaziam parte dos ecossistemas a serem 
protegidos .• oa f~ura. das "zonas amropológicas" (zona de ambiente natuoo com cw.twu 
humanas autóctones; zona com antigas formas de cultivo; e zona de interesse especial). 
Devido a que o estabelecimento de UCs pode ocasionar a expulsão ou reassentamento 
forçado de grupos étnicos, a 12ª assembléia geral da IUCN, em 1975, no Zaire, alertou 
formuladores e tomadores de decisão para que o estabelecimento de áreas protegidas não 
trouxesse como conseqüência a desagregação cultural e econômica dos grupos que não 
afetavam a integridade ecológica da área: "el establecimiento de áreas protegidas no debe 
traer como consecuencia el desalojo de indígenas o causar la ruptura de sus estilos de vida 
tradicionales, siempre y cuando estas grupos no ofecten la integridad ecológica dei áred' 
(apud Amend & Amend, 1992: 461; ênfase minha). 

Percebemos, então, como esses grupos (étnicos, indígenas, tradicionais) são defini 
dos como partes dos ecossistemas a serem protegidos e como estando em uma espécie de 
sintonia natural com a natureza - como "populações animais reguladas[ ... ] por parâme 
tros naturais, independentes da práxis simbólica humana" (Viveiros de Castro, 1992: 25; 
ênfase minha). Encontramos, assim, alguns referentes importantes do termo "popula 
ção": de um lado, a referência ecologista simplificadora, que naturaliza esses grupos 
como parte da paisagem natural; de outro, a clivagem demografista atomizadora, que 
apaga distinções e singularidades em favor da orientação censitária - a mesma orientação 
do cadastro (forma de controle social e de produção de conhecimentos para atender aos 
objetivos da intervenção governamental). 

Ademais, o emprego do termo "tradicional" para definir e/ou caracterizar o "estilo 
de vida" desses grupos dissimula a ausência de uma crítica semântica - todavia necessária. 
"Tradicional", "arcaico", "atrasado", "sem escrita", "sem maquinário", "primitivo" e ou 
tros termos imprecisos e mistificadores - alguns dos quais a antropologia contemporânea 
conservou (por comodidade e preguiça intelectual) para designar certo tipo de sociedade - 
indicam o quadro simétrico e inverso do modernismo ocidental. São categorias classifica· 
tórias construídas de fora, ou seja, como nós os definimos aos nossos olhos e a partir das 
nossas preocupações - e não como o conjunto diferenciado de grupos que reunimos sob a 
rubrica "tradicional" se autodefinem. 

Lima (1996) observa como a generalização da noção de "populações tradicionais" 
tende a simplificar a diversidade de situações sociais e implica em uma expectativa de 
permanência no tempo da pequena produção familiar - privilegiada pelo movimento ambi 
entalista justamente por ser mais propícia à aceitação de modelos de uso sustentável do que 
a produção capitalista. Contudo, sem uma reflexão adequada, as expectativas conservado 
ras dos modelos de uso sustentável podem conspirar contra a autonomia desses mesmos 
grupos decidirem sobre o seu futuro frente às aspirações modernas de níveis de consumo e 
definição de bem estar (cf. Lima, 1996: 2). A história recente dos povos indígenas no Bra 
sil - acorrentados à imagem pública equivocada do "selvagem" ecologicamente nobre e 
vítimas da hermenêutica jurídica enviesada que se construiu em tomo do conceito consti 
tucional de "terra tradicionalmente' ocupada pelos índios" - recomendam extrema cautela 
no emprego do termo "tradicional" e seus derivados em dispositivos legais. 

3 Advérbio arnbivalente, que oscila entre o tempo e o modo. 
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É dessa expectativa de estabilidade e equilíbrio cultural, vinculada à pequena pro 
dução familiar como característica da economia desses grupos "tradicionais" ( em tese - 
também equivocada - voltada basicamente para a subsistência), que resulta a inspiração de 
protegê-los - mas apenas na medida em que não afetem a integridade ecológica da área a 
ser protegida. Todavia, como lembra Brito (1995: 20), trata-se de uma atitude que não 
equaciona o problema daqueles grupos não facilmente definidos como étnicos e/ou indíge 
nas. West & Brechin (1991: 5) também observam que uma das maiores inadequações da 
abordagem à questão de residentes em áreas protegidas é o contexto limitado em que ela se 
dá: a ênfase recai sempre sobre os povos indígenas e sociedades "tradicionais,', com o in 
tuito de distinguir os que vivem de modo ecologicamente harmônico em seu meio ambi 
ente imediato daqueles que não (por definição, as sociedades "modernas"). Como notam 
West & Brechin (1991: 6), não só este retrato não corresponde integralmente à complexi 
dade do cenário real, como os pressupostos equivocados que o fundamentam distraem a 
nossa atenção do que deveria ocupá-la: se a residência de grupos sociais (não importa se 
"tradicionais" ou "modernos") em UCs é ou não ecologicamente compatível com a maio 
ria dos objetivos de conservação; e se ela é ou não politicamente evitável, dada a conjuntu 
ra socioambiental de muitos países e regiões. 

A definição de "população tradicional" exarada no inciso XV do Art. 2° do PL 
2892 - "grupos humanos culturalmente diferenciados, vivendo há no mínimo, três gera 
ções em um determinado ecossistema, historicamente reproduzindo seu modo de vida, 
em estreita dependência do meio natural para sua subsistência e utilizando os recursos 
naturais de forma sustentável" - se fundamenta nas mesmas concepções que analisei 
criticamente acima. 

Outrossim, nunca é demais lembrar - como ensina a boa antropologia do direito - 
que "o texto de uma lei não deve ser somente considerado quanto ao grau de sua efetiva 
aplicabilidade", posto que "ele produz outros efeitos quando [ ... ] pensado enquanto meca 
nismo de codificação - situando de modo objetivo idéias e noções anteriormente dispersas 
- e como instrumento de formalização (no sentido de conferir uma dada forma)" (Lima 
1995: 202; ênfase minha). Como adverte o mesmo autor, "a simples existência da lei, en 
quanto limite e horizonte de possíveis modos de ver e intervir oficialmente face a certos 
problemas, toma-os passíveis de controle objetivo" - independentemente dela ser efetivada 
e/ou dispor de instrumentos para ser imposta (Lima 1995: 202). Assim, um dos efeitos da 
definição suprareferida será a criação de um novo status/estrato social ( como parte de um 
sistema codificado de atribuições positivas e negativas). Teremos dentro do SNUC um 
micro "estatuto das populações tradicionais" a definir o modo como se dará (no âmbito 
das ações de conservação da biodiversidade) o relacionamento da sociedade política 
inclusiva com um seu segmento - definido em termos de uma diferença genérica, redu 
zindo a diversidade de situações e descaracterizando configurações socioculturais e tra 
jetórias históricas específicas. 

Para fugir desses ardis conceituais, creio que uma definição o mais genérica pos 
sível (o que não significa dizer neutra) seja o indicado. Daí porque sugiro como alterna 
tiva conceptual "pessoas e/ou grupos sociais residentes" - na linha do proposto por West 
& Brechin (1991: 6) - sem necessidade de definição específica em inciso para os fins 



previstos na Lei. Seriam aqueles indivíduos, famílias, comunidades e grupos' - "tradi 
cionais" ou "modernos" - que ocupam, residem ou então usam, regular ou recorrente 
mente, um território específico dentro de ou adjacente a uma área protegida estabelecida 
ou proposta. As vantagens da noção de "pessoas e/ou grupos sociais residentes" residem 
em uma conotação política menos densa e em ser um termo definido mais pelo espaço 
do que pelo tempo ( como ocorre com o termo "tradicional") e do que por um rótulo 
cultural ( como quando o termo "tradicional" faz referência ao modo de viver ou a um 
estilo de vida, a um só tempo diferente e genérico). 

Não quero parecer insensível à questão dos direitos das minorias ou aos proble 
mas de desagregação cultural, nem às demais abordagens e/ou estratégias de conservação 
da biodiversidade e de proteção a direitos territoriais de grupos étnicos e/ou outros. Tam 
bém participo dessas preocupações. Ocorre que importa defender todos os povos e grupos 
sociais que estão lutando para sobreviver e se reproduzir - em particular os mais desfavo 
recidos e explorados (incluindo aqueles mais facilmente identificáveis como da sociedade 
inclusiva e da cultura dominante). Devo enfatizar que ao contrário da noção de "popula 
ções tradicionais", que se pretende um conceito culturológico técnico, proponho uma 
definição que garanta abertura para identificar e caracterizar sociologicamente os atores 
presentes nas situações enfocadas (em que já há e/ou se pretende criar uma UC) e com 
os quais se pode estabelecer parcerias de diversos tipos - que viabilizem a conservação 
da biodiversidade no longo prazo, que obrem um enraizamento social local maior para 
as UCs e que garantam justiça social na distribuição dos custos e benefícios da ação 
conservacionista. 
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3 Grupo aqui entendido no sentido amplo e descritivo de qualquer coletividade cujos membros possuam 
uma semelhança qualquer. 


