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A emergência das populações tradicionais 

É hoje lugar-comum afirmar que as estratégias de desenvolvimento 
dirigidas durante o regime militar para a região Amazônica nas décadas de 1970 

e dde 1980 trataram essa região como um celeiro de recursos e vazio 
demográfico. A solução resultante desse diagnóstico consistia em explorar os 

recursos mediante a injeção de capital e de trabalhadores, utilizando como 
principais instrumentos, ao lado de obras de infra-estrutura, os incentivos fiscais 
e a colonização dirigida (cf. Souza Martins 1980, Schmink e Wood 1992 e 
outros). Os conflitos sociais que resultaram dessas políticas foram estudados 

amiúde através do conceito de "fronteira", uma imagem espacializada do conflito 
social em forma de faixas móveis: uma faixa ocupada por populações indígenas, 

1 Populações Tradicionais e Zoneamento da Amazônia". Em Estratégias de 
Zoneamento para a Amazônia. Brent Millikan (org.). Brasília, Ministério do Meio 
Ambiente. CD-ROM. Texto apresentado no Seminário ''Avaliação da Metodologia do 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) na Amazônia Legal". Organizado pela 
Secretaria de Coordenação da Amazônia - SCA e Secretaria de Políticas de 
Desenvolvimento Sustentável - SOS do Ministério do Meio Ambiente, Manaus, 03 a 05 
de outubro de 2000. 
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uma camada de especuladores, fazendeiros e empresários, e uma camada 

intermediária formada por posseiros. Travava-se na faixa intermediária uma 
verdadeira guerra pela terra e pelos recursos naturais, ao mesmo tempo que as 
estradas recém-construídas permitiam o acesso maciço e rápido à área. Essa 
guerra foi retratada como um conflito em torno de formas de propriedade e de 
uso da terra: entre a forma e modos de uso de posseiros, e a forma de 

propriedade e exploração dos capitalistas (Souza Martins 1980:74). 

No período recente, a configuração do espaço amazônico mudou, bem 
como a natureza dos conflitos através dos quais diferentes atores sociais 
disputam seu uso. O papel do Estado passou a incluir o de procurar antecipar e 

regulamentar os conflitos pelo território assim como em torno do uso dos 
recursos naturais. Essa função toma a forma dos estudos de impacto social e 

ambiental, bem como dos planos de zoneamento ecológico e social que agora 
devem a companhar o planejamento em escala regional e estadual. 

A nova imagem espacializada da Amazônia inclui novos personagens, 
além daqueles descritos acima. De fato, do quadro social de conflito social e de 
erosão ambiental descrito nos anos de 1970 e na primeira metadea da década 
de 1980, estavam ausentes atores sociais que hoje são parte necessária de 

discussões sobre a Amazônia: caboclos, pescadores, ribeirinhos, seringueiros. 
Não é que esses grupos sociais fossem ignorados. É que, juntamente com as 
populações indígenas que eram descritas como condenadas a um destino 
trágico mas inelutável, essa população pobre e 'tradicional' era descrita em geral 
como sobrevivência do passado. Não eram vistos como atores ativos no quadro 
contemporâneo, e menos ainda como grupos sociais dotados de um futuro na 
história regional. 

De fato, as chamadas populações 'tradicionais' brasileiras são em geral 

os 'remanescentes' de ciclos agudos de atividade econômica que resultaram na 
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estagnação e na involução econômica. Os "quilombos" são bolsões de 
sobreviventes da lavoura e da mineração, caipiras e sertanejos são 
sobreviventes de ciclos agrícolas e mineradores, "sertanejos" são sobreviventes 
de ciclos de exportação de algodão no árido nordestino, populações "caboclas" 
são sobreviventes de ciclos de comércio de "drogas do sertão", e "seringueiros" 

são sobreviventes de ciclos de exportação ondas de migração que trouxeram 

migrantes amazônicos para as florestas das cabeceiras mais distantes do Juruá, 

do Purus e do Madeira entre 1870 e 1913, e depois novamente durante a 
Segunda Guerra Mundial. Visto dessa maneira, o território brasileiro não 
aparece como uma sucessão de faixas (zona ocupada, fronteira, zonas além da 

fronteira), e sim como um mosaico de populações migrantes e seus 
sobreviventes, superpostos em camadas, com ilhas e bolsões de pobreza, em 
áreas marginais espalhadas por todo o Brasil, que são a memória de ciclos 

extintos de atividade e ocupação. Os 'tradicionais' pescadores caiçaras, 
sertanejos do cerrado, garimpeiros da Chapada Diamantina, seringueiros do 
Acre e quilombolas da Mata Atlântica ao Maranhão são exemplos dessas 
memórias vivas de ciclos de exploração humana e da natureza, seguidos de 

estagnação e 'tradicionalizaçao'. Celso Furtado salientou esse processo em 

suas cores negativas, afirmando, no caso dos seringueiros, que eles seriam um 
caso de "regressão à economia de subsistência" na sua "pior" forma, a da 
floresta tropical. À parte o juízo que pressupõe que os nordestinos assolados 
pela seca teriam uma vida melhor do que seus conterrâneos emigrados para a 

Amazonia, o fato é que Celso Furtado chamou a atenção para o fenômeno de 
que os grupos humanos descritos como tipos culturais em publicações 
geográficas eram sistemas relativamente auto-suficientes, forçados pela 
retração do mercado a dependerem para sua vida do uso de recursos naturais, 
que exploraram com recursos simples impostos pela inexistência de capital. 
Muitas ou todas as populações 'tradicionais' - sejam caipiras, seringueiros, 
sertanejos ou gaúchos pobres, surgem dessa maneira2. 

2 Pode ler assim Celso Furtado (196 ); cf. também Darcy Ribeiro ( ). 
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Esses grupos sociais 'tradicionais' atuaram durante décadas, durante 
períodos de estagnação econômica, como ocupantes silenciosos e baratos da 
terra, a serviço de proprietários decadentes ou absenteístas, mantendo dessa 
forma valorizados e ocupados extensos territórios que de outra maneira teriam 
se convertido em terra sem dono. Esses moradores, cumprida sua função de 
manter ocupadas terras 'involuídas' - conservando no processo seus recursos 

naturais - estavam destinados a desaparecer tão logo se iniciassem novos 
ciclos econômicos. 

Em muitos casos, essas populações ocupavam áreas sem dono. Cabe 
lembrar que as políticas de desenvolvimento do regime militar criaram de 1964 a 
1985 parques naturais em ritmo sem precedentes, novamente ignorando os 
habitantes pobres e invisíveis dessas áreas protegidas (cf. Barreto Filho 2001). 
Assim, mesmo os habitantes 'tradicionais' de zonas remotas e "sem dono" foram 
foram atingidos -- não só pelas novas frentes de especulação, de pecuária e de 

colonização dirigida e espontânea, mas agora pela criação de parques nacionais 
(Barreto Filho 2001).3 

Essas ações combinadas de expulsão de moradores 'tradicionais' de 
terras privatizadas e destinadas a 'desenvolvimento', e também de terras 
destinadas a conservação - e que eles haviam mantido durante décadas em uso 
estável antes de serem delas expulsos -- era legitimidada por uma lógica de 
aparência impecável. Com efeito, um diagnóstico típico dos anos de 1970 
descrevia os 'pobres tradicionais' ao mesmo tempo como entraves ao progresso 
por seu 'tradicionalismo' (era preciso integrá-los ao mercado), e como inimigos 

da conservação dos recursos naturais (era preciso combater seu crescimento 
demográfico e suas práticas de "queimada"). Na fábula ou 'modelo' que se 
tornou famosa sob a etiqueta de "tragédia das áreas comuns", uma população 
de pastores degrada uma pastagem utilizada em comum por seus carneiros, e a 
degradação é inevitável sob a hipótese de que o recurso seja utilizado 

3 Cf. Marco Antonio Gonçalves 2000; Henyo Barreto Filho 2001 . 
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comuna/mente (Hardin 1968}. A culpa da tragédia seria a combinação de "free 
riding peasants" (Rudel 1993} ou camponeses com 'livre acesso' aos recursos e 
ausência de tecnologias intensivas. Os remédios: de um lado privatização dos 
"espaços comuns" e revolução verde; por outro lado a estatização de "espaços 
comunais" transformados em unidades de conservação.4 

A partir de meados da década de 1980 e sobretudo durante os anos de 

1990 esse quadro sofreu modificações acentuadas. As políticas de 
desenvolvimento apoiado na colonização dirigida e na agropecuária induzida 

geraram "vítimas do milagre" entre populações indígenas, e "desastres 
ambientais'e degradação ambiental. (Davis 1977; Barbira-Scazzocchio 1980; 
Hall 1989; Hecht e Cockburn 1989, Schmink and Wood 1992}. Por outro lado, a 
viabilidade de políticas de conservação baseadas em parques em áreas remotas 
e dependentes da administração federal para se protegerem de intrusos se 
mostrou discutível. Finalmente, as populações 'tradicionais' saíram de sua 

invibisilidade-dando à expressão um sentido inteiramente novo. 

No plano internacional, ganhou corpo a linguagem do 'desenvolvimento 
sustentável', particularmente no período que vai do relatório Bruntland (WCED 
1987) até a a reunião de cúpula do Rio de Janeiro em 1992. Essa nova maneira 
de falar sobre o desenvolvimento e a conservação foi articulada no âmbito da 
ONU (UNEP 1995). O novo paradigma desenvolvimentista associa "povos 
tradicionais e indígenas", "ambiente e recursos naturais" e "desenvolvimento". 
Em vez de "pobres" genéricos, passaram a surgir no discurso público como 
partes legítimamente interessadas nas políticas de desenvolvimento e de 
conservação; como atores coletivos e individuais dotados de conhecimentos 
importantes sobre o ambiente natural e sobre meios de utilizá-lo, bem como 

4 O conflito entre propriedade capitalista e propriedade não-capitalista da terra caracterizaria as 
tensões sociais da fronteira amazônica (Souza Martins 1980}; em uma outra forma, esse conflito 
foi descrito por autores anglo--saxônicos como um enfrentamento entre formas de propriedade 
privada empresarial (e também de propriedade estatal), de um lado, e propriedade comunitária 
(McCay e Acheson 1987; Bromley 1991). 
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possuidores de instituições costumeiras que em muitos casos haviam 
funcionado bem no passado (WCED 1987: 12, 114-117; UNEP 1995; 

Munansinghe 1993; Cernea 1994; McNeely 1995). 

Isso aconteceu ao mesmo tempo em que, na propna Amazônia, 
seringueiros e índios estabeleceram eficientes alianças políticas e passaram a 
atuar como atores com uma agenda própria, dirigida primariamente para 

reinvidicações territoriais, e em seguida para metas sociais e econômicas. 5 

Nesse novo quadro de referência, as populações indígenas passavam a ter um 
papel permanente e em expansão no cenário nacional, retomando o crescimento 
demográfico e lutando por seus territórios tradicionais; seringueiros 

reivindicaram áreas de floresta indivisas e modeladas sobre o sistema de 
colocações. Outros grupos sociais seguiram essa trilha e generalizaram o 
emprego de 'populações tradicionais' de modo a abarcar uma variedade ampla 
de habitantes marginalizados das florestas, rios, mangues e praias. 

A conjuntura ideológica que permitiu a esses grupos emergirem de sua 
invisibilidade anterior foi a noção de que precisamente esses moradores de 
áreas naturalmente ricas podiam ser personagens ativos na defesa de florestas 
e ambientes naturais (Schwartzman 1989; Almeida 1990; Andersen 1990; 

Nepstad e Schwartzman 1992, Ghai and Vivian 1992, Croll e Parkin 1992; 
Allegretti 1994), e também no uso sensato de recursos naturais (Emperaire 
2000, Redford and Padoch 1992; Diegues Jr. 1999;Campbel 1996; Ruiz-Perez 
and Arnold 1996; Ostrom, Gardner and Walker 1997; Gibson, McKean and 

Ostrom 2000). A tradicionalidade técnica tornou-se subitamente modernidade 

ecológica. 

Como efeito da nova conjuntura e da visibilização dos 'tradicionais' 
ocupantes da floresta amazônica, o Brasil criou em 1990 quatro Reservas 

5 A literatura acadêmica passou a dar atenção a esses grupos mais ou menos ao mesmo tempo 
em que eles se expressaram políticamente no interior do país, e em que surgiu um paradigma 
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Extrativistas; e em 1993 um Centro Nacional para Populações Tradicionais ( o 
CNPt) com a missão de administrá-as. Ao longo da década de 1990, as 
Reservas Extrativistas - destinadas explicitamente ao 'uso sustentável por populações 
tradicionais' chegaram a cerca de 17 (entre as quais 4 Reservas Extrativistas 
Marinhas), ou 22 (incluindo casos não regularizados), com biornas da Amazonia, 

do Cerrado, da Costa Atlântica e da Mata Atlântica. As Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável acompanharam o conceito básico das Reservas 
Extrativistas, como unidades de conservação destinadas a "preservar a natureza 
e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 
reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos 

recursos naturais das populações tradicionais", em territórios "de domínio 

público". As "áreas remanescentes de quilombos" estenderam o leque de grupos 

sociais abrangidos por essa designação. 

Por que 'população tradicional"? 

Procurou-se definir essa noção a partir de uma combinação de critérios 
culturais, econômicos e políticos (Sant'Ana Diegues 1999). Definir as 
populações tradicionais simplesmente como aqueles que aderem à tradição não 
é defensável em termos dos conhecimentos antropológicos atuais: isso 
significaria defini-los pela negação da capacidade de mudança e de inovação, 
capacidade que a antropologia identifica em todos as culturas. É ainda menos 
plausível definir tais populações como aquelas que estão fora do mercado ou 
que se dedicam à "subsistência". Essa definição seria irrealista. Tampouco faz 

sentido dizer que as populações tradicionais têm por definição um baixo impacto 
ambiental e o uso de tecnologias simples (Carneiro da Cunha e Almeida 2000). 

Convém reconhecer que a categoria de "populações tradicionais" designa 
grupos que sob ela expressam reivindicações territoriais de certa maneira: 
tipicamente fora da arena da reforma agrária (orientada pela combinação dos 

internacional associando 'povos tradicionais' a desenvolvimento e a conservação (cf. Wagley, 



(. 

8 

parâmetros de produtividade e de justiça social), e dentro da arena da 

reordenação ambiental do território (legitimada pela combinação dos critérios de 
conservação e de equidade social). Não há 'populações tradicionais' por 
decreto; há grupos sociais que se expressam publicamente como tais e como 
tais formulam reivindicações ao Estado. Isso ajuda a explicar a razão pela qual, 
no Brasil, os "povos indígenas" são aliados das "populações tradicionais", mas 
não estão incluídos nelas: pois para os povos indígenas, o marco de legitimação 

de suas reivindicações territoriais é outro, não exigindo 'pactos ambientais' (cf. 
Carneiro da Cunha e Almeida 2000). A auto-afirmação de "seringueiros", 
"quebradoras de coco", "quilombolas" e "pequenos agricultores sustentáveis" e 
"coletores de caranguejo" como 'populações tradicionais' é similar à subsunção 
de meeiros, pequenos proprietários, posseiros e agregados rurais sob a rubrica 
de 'camponeses' nos anos de 1960 em um contexto de mobilização agrária pela 
terra; ou dos "sem terra" no período recente como identidade associada a uma 

outra estratégia de reivindicações territoriais. O que têm em comum os grupos 
que se identificam sob essa identidade é a disposição para respeitar o princípio 
de baixo impacto no uso de territórios ricos em recursos, mantidos indivisos em 
um sistema de propriedade simultaneamente estatal e coletivo (sob contratos de 

cessão de uso a coletividades organizadas). Sob essa identidade eficaz em 
suas ressonâncias simbólicas em um mundo moderno que se retradicionaliza 
(cf. Giddens .), grupos sociais antes marginalizados tornaram-se capazes de 
formular exigências que vão de fato além de módulos territoriais peculiares e sui 
generis, já que conformados pela própria natureza de atividades como a coleta, 
a pesca e a caça, sempre combinadas a um tipo de agricultura com longos 
períodos de pousio (nas capoeiras, capuavas e capovas de diferentes regiões 
brasileiras); vão além, pois trata-se também de acesso a incentivos antes 
monopolizados pelos ricos, a conhecimentos e tecnicas inovadores que se 
combinam a conhecimentos locais; e a direitos de cidadania. 

Parker, Nugent, Pacheco, Lima, Almeida, Diegues Jr. e outros). 
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Alguns temem que esses rótulos sejam camisas de força, em razão das 
restrições que se adicionam, nas áreas destinadas a 'populações tradicionais', 
às restrições já impostas pelo Código Florestal. Mas as restrições adotadas, no 
caso das Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável, 
são essencialmente de dois tipos: (1) a terra é inalienável (na forma de 

propriedade da união) e apropriada por uma instituição representativa 

(associação de moradores); (b) há um plano de uso que regula o acesso familiar 
aos recursos e a apropriação das áreas de uso comum (discutido, aprovado e 
implementado pela associação de moradores) implementado com caráter 
obrigatório. O que é necessário lembrar é que ambas as restrições não foram no 
caso das Reservas Extrativistas uma imposição do Estado. Ao contrário, foram 

soluções criativas concebidas por seringueiros para para problemas crônicos 
que os afligiam nas áreas convertidas em assentamentos rurais comuns (cf. 
Almeida 1993; Almeida 1995). A propriedade da união surgiu (em reunião da 
organização de seringueiros, no final de 1986) para evitar a alienação de lotes 
com títulos privados e individuais, cenário típico de áreas de "reforma agrária" na 

região; e porque os seringueiros reivindicavam módulos de uso familiar que se 
superpunham a áreas de uso coletivo e entre si, sendo incompatíveis com 'lotes' 

(a reivindição formulada já em 1984 foi a de 'áreas de 300 ha a 600 ha, sem 

delimitação de lotes"). 

O Plano de Uso foi uma invenção para fazer face à exigência de um "Plano de 

Manejo" que parecia tecnicamente fora do alcance das Associações de 

Seringueiros: consistiu em uma legislação simples, apoiada em parte no 
costume local e deliberada em assembléias (nem sempre compatível com 
dispositivos legais ambientais). A institucionalização das Reservas Extrativistas 
como território assegurado a ''populações tradicionais" significou assim, uma 
camisa de força, mas uma oportunidade para criar novas instituições. No plano 
técnico e econômico aplica-se o mesmo raciocínio: as Reservas Extrativistas 
são espaços de experimentação com novos procedimentos de manejo e 
comercialização. Finalmente, quem é e quem não é parte apto a definir-se como 
integrante potencial do sistema de Reservas Extrativistas? Não cabe a um lado 
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técnico responder a essa pergunta. O procedimento consiste em reivindicar a 

criação de uma Reserva Extrativista, através de uma Associação, comprovando 

a aptidão da área para essa finalidade - o que significa essencialmente que a 

área dispõe de recursos naturais capazes de uso controlado e estável, 

especificado pelo Plano de Uso a ser elaborado. 

Esses procedimentos não são nunca mera "continuidade da tradição", e sim 

arranjos e soluções negociadas e discutidas, geralmente em contextos onde há 

uma grande quantidade de argumentos jurídicos, econômicos e ecológicos - e 

dos quais resultam soluções inovadoras em todos esses planos. As 'populaçoes 

tradicionais' são na prática uma frente de originalidade social e tecnica, e não de 

conservantismo e estagnação. 

Não se exige dos indivíduos certificados de residência por gerações; mas 

exige-se sim o compromisso de adequar-se às regras coletivas. O mesmo se 

aplica à categoria de 'populações tradicionais'. 

"O que todos esses grupos possuem em comum é o fato de que 

(tendo pelo menos em parte uma história de baixo impacto ambiental), têm 
no presente interesses em manter ou em recuperar o controle sobre o 
território que exploram. Mas acima de tudo, estão dispostos a uma 
negociação: em troca do controle sobre o território, comprometem-se a 
prestar serviços ambientais" (Carneiro da Cunha e Almeida 2000). 

Populações tradicionais, desenvolvimento social e biodiversidade 

A visibilização e o reconhecimento de direitos das populações está em primeiro 
lugar associada aos temas do bem-estar e da biodiversidade. Assim, a 
visibilização dos grupos e comunidades tradicionais associa-se a pautas de 
demanda de serviços públicos - entre os quais figuram a educação e a saúde; 
sistemas de comunicação e de transporte que apresentam desafios nos 
contextos de florestas e de rios remotos; acesso à justiça; a crédito, a 
aposentadora e a pensões. 
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Esses conceitos foram agrupados na noção de florestania - a cidadania em uma 
forma utilizável pelas populações da floresta --, utilizada pelo "Governo da 
Floresta" no Estado do Acre. A garantia principal para que essas metas sejam 
defendidas no longo prazo é porém o fortalecimento de instituições locais 
dotadas de capacidade para representar democraticamente os 'cidadãos da 
floresta', defender seus direitos, e lutar contra as ameaças que se originam tanto 

de interesses econômicos como de políticas públicas mal dirigidas. 

Ao mesmo tempo, a legitimação das reivindicações desses grupos tradicionais 
envolve frequentemente a visibilização dos serviços que eles oferecem para a 
sociedade como um todo - entre os quais a conservação de um patrimônio 

nacional formado por paisagens naturais e pela variedade natural nelas 
contidas. Ê claro que mem todas as áreas ocupadas por comunidades 

tradicionais têm essas características de modo evidente. Mas é possível 
argumentar que há um alto grau de superposição de um patrimônio nacional 
(nos biornas da Floresta Amazonica, do Litoral Atlântico, do Cerrado e da Mata 
Atlântica) e manchas de habitantes que mantiveram essas áreas sob ocupação 
humana no passado, muitas vezes contra a invasão de novas frentes de 
'desenvolvimento', e que reivindicam direitos enquanto 'populaçoes tradicionais'. 

Essa superposição precisa ser visibilizada. Mas em vez de servir como 
argumento para a expulsão dos moradores 'tradicionais', deve ser o ponto de 
partida para reconhecer o valor do patrimônio natural utilizado e conservado por 
eles. Sobre esse ponto de partida é que se deverão travar discussões, conflitos 
e negociações sobre o uso futuro dos territórios em questão. Como parte desses 
debates, a superposição das manchas de biodiversidade, com com manchas de 
populações extrativistas contém em si mesma uma argumentação em direção a 
uma das soluções possíveis: os moradores 'tradicionais' são parte de uma 
possível solução de conservação da biodiversidade. 

Ao se reconhecer o possível papel conservacionista dos grupos humanos que se 
definem hoje como 'populações tradicionais', é importante chamar a atenção 
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para a interpretação das baixas densidades humanas frequentemente 
associadas a tais grupos - e que aparece à primeira vista como um baixo uso de 
recursos - como um característica essencial do uso com baixo impacto de 
recursos naturais. Baixas densidades humanas associadas a técnicas 
extrativstas são um fator essencial para a conservação de altíssima 
biodiversidade em áreas de floresta e rios ocupadas por populaçoes 

extrativistas. De fato, conforme a reinterpretação dada ao fenômeno por Mary 
Allegretti, baixas densidades humanas significam baixos custos humanos de 
conservação de áreas biologicamente ricas. Elas significam também baixo 

impacto sobre floresta. A melhoria da qualidade da vida da população é parte do 
"baixo custo" da conservação associada a populações extrativistas, além de ser 

um fim de importância intrínseca. 

Convém lembrar, contudo, que isso supõe a condição adicional de que seus 
serviços de conservação no futuro sejam compensados com políticas sociais e 

econômicas justas, inclusive mecanismos como a renda verde, por exemplo, 
como compensação pela aceitação de restrições especiais ao uso de recursos. 

Muitos que saudaram as 'populações tradicionais' como conservacionistas 
ficaram decepcionados ao descobrir que para muitos habitantes da florestas 

colocam-se dilemas cotidianos entre o uso imediato de recursos naturais para 
vender produtos de baixo valor de mercado, e a conservação de uma base 
duradoura desses mesmos recursos para assegurar a produtividade no futuro. 

Premidos entre a falta de direitos fundiários e de acesso a crédito e mercados 

alternativos, e as mensagens do mercado efêmero para produtos de baixo 
preço, muitos desses grupos 'tradicionais' não poderão comportar-se como bons 
selvagens segundo um modelo idealizado por observadores externos. 
Reconhecendo que os grupos de produtores com base extrativista prestam 
serviços ambientais, mas também reconhecendo que exercem múltiplas 
atividades entre as quais as atividades extrativistas remuneram pouco o mal o 
produtor, a tendência em curso é a substituição das atividades extratívas por 
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atividades agropecuárias, ou (possivelmente) silviculturais. A médio ou longo 

prazo, essa tendência, que leva ao aumento da capacidade do território para 
sustentar maior população, irá tornar desnecessária para esses produtores a 
conservação de grandes territórios sobre o qual exercem baixo impacto. Em 
outras palavras, à medida que se ampliam as alternativas de geração de renda 
de pessoas envolvidas em sistemas produtivos de base extrativista, maior é o 

custo de oportunidade da manutenção das florestas em pé. Por essa razão, é 
necessário pagar esse custo de oportunidade, incentivando o produtor a 
conservar a base de recursos naturais na forma de pagamentos diretos ou 
indiretos pelos serviços de conservação. Os destinatários podem ser grupos 
familiares na forma de uma renda verde, vinculada aos serviços prestados (e.g. 
comprovação de não realização de novas derrubadas em mata virgem. Outros 
destinatários poderiam ser as Associações de Moradores que exerceriam ainda 
a função de fiscalização como contrapartida pelo recebimento desses 
pagamentos. O valor desse pagamento (que uma estimativa baseada na 
comparação de vários métodos situa na ordem de $1 a $2 por hectare de 
floresta por ano - para o morador) deve ser tornado preciso. 

Zoneamento e reconhecimento 

Há dois tipos de política em relação ao ordenamento do território. Uma é 
baseada na noção de zoneamento que regula de uma vez por todas o uso do 
território; outra, na solução de conflitos de acordo locais com regras legais e de 
justiça. Uma política de zoneamento das populações tradicionais não deve servir 
como instrumento para restringír a bolsões bem delimitadas a possibilidade de 
acesso de populações pobres a recursos naturais, sob a aparência de uma 
decisão técnica e neutra. Zoneamentos que contemplem as populações 
tradicionais não deve ser portanto um exercício burocrático de escolher áreas 
para a 'tradicionalização', liberando as demais para a 'modernização'. 

Qual é então a finalidade então do zoneamento de populações tradicionais? 
Uma delas pode ser a de reconhecer oficialmente os processos de auto- 
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identificação de grupos sociais amazônicos enquanto grupos tradicionais. Esses 
processos podem ser de reivindicações territoriais: reivindicações pela criação 
de Reservas Extrativistas, de Assentamentos Extrativistas e de Reservas de 
Manejo Sustentáveis; podem ser reivindicações do reconhecimento de áreas 
como Remanescentes de Quilombos; e articulam-se a processos de 
reivindicação de Terras Indígenas. Podem ser também reivindicações de poder 
de controle sobre os recursos naturais não-territorializados: um exemplo 
importante é o do controle comunitário de lagos da várzea amazônica. Podem 
ser reivindicações de infra-estrutura, equipamentos, créditos e de apoio técnico 
para projetos de melhoria de qualidade de vida e de recuperação de recursos 

naturais: exemplos são os inúmeros projetos que tomam a forma dos 'projetos 
de desenvolvimento comunitário'. Todos esses casos significam indícios de 
grupos sociais que reclamam para si a inclusão social sob formas diferentes, 
mas que têm em comum a linguagem de adoção de regimes de propriedade, 
uso e produção inovadores. 

O mapeamento de populações tradicionais no sentido acima significa, no melhor 

cenário possível, reconhecer e visibilizar conflitos sociais sobre o uso de 
territórios; significa também identificar territórios habitados e conflitos sobre seu 

uso, informando o debate público sobre sistemas alternativas de propriedade e 
uso. Significa também indicar áreas para a políticas de baixo impacto ambiental 
com respeito a seus moradores já existentes - contrastando com "portfólios" 
agressivos e que levam ao deslocamento ou expulsão de seus moradores. 

Como fazer? 

Como operacionalizar o "zoneamento de populações tradicionais" de modo que 
este não seja um instrumento autoritário de segregação das possibilidades 
futuras de uso da terra por planejadores? Há experiências encorajadoras nesse 
sentido. O Zoneamento Econômico-Ecológico do Estado do Acre: sob o título 
"Populações Rurais e Tendências na Gestão dos Recursos Naturais", descreve 
as categorias de colonos, seringueiros, ribeirinhos, populações indígenas e 
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pecuaristas. Desse diagnóstico, seguido do estudo das tendências nas 
atividades produtivas, seguem-se "indicativos" de políticas: para a criação e 
consolidação de Reservas Extrativistas e Projetos de Assentamento 

Extrativistas, de Territórios Indígenas e de Unidades de Conservação de Uso 
Direto e Indireto, além de indicativos para a "pequena agricultura e 
empreendimentos agropecuários de médio e grande porte", para a "implantação 

e consolidação de pólos agroindustriais", e para o "desenvolvimento do turismo". 
O essencial aqui é que os "colonos, seringueiros, ribeirinhos e populações 
indígenas" são distinguidos dentro do amálgama da "população rural", de modo 

a serem objeto de políticas diferenciadas. 

Na mesma direção, cabe destaque à idéia de estimular o desenvolvimento da 

"florestania", definida como um conjunto de direitos de cidadania aplicados a 
populaçoes da floresta, ou, conforme o texto oficial: "a organização comunitária 
de comunidades de agricultores e extrativistas através do desenvolvimento de 
ações integradas de produção, educação e saúde, visando atingir a 
sustentabilidade ambiental, econômica, cultural, social e política", assim como 
diversos instrumentos de reconhecimento de demandas sociais (Governo do 

Estado do Acre, 2000a, 2000b, 2000c). 6 Cabe também menção ao fato de que 
o estudo apoiou-se em fontes de informação não oficiais (o Grito da Terra) para 
registrar demandas pela criação de novos Assentamentos e Reservas, 
quantificando essas demandas (em território e em população) por micro-região. 

Os resultados do Workshop Amapá (1999) indicaram também, em mapas 
acessíveis (www.mma.biodiversidade), como é possível visibilízar em escala 
regional, a presença de 'populações tradicionais' em áreas como o arco das 

6 Cabe ainda mencionar o Programa de Gestão Ambiental Integrada (Governo do Estado do 
Acre, 2001), que inclui, como parte de políticas articuladas à ocupação do território da BR-364 e 
da BR-367, a intenção de realizar de diagnósticos participativos, de elabor planos de 
desenvolvimento comunitário, de mobilizar e envolver as comunidades no processo de 
ordenamento territorial comunitário, de implementar um sistema de comunicação nas 
comunidades e de contratar biólogos, agrônomos e outros técnicos para o acompanhamento das 
atividades junto às comunidades (Governo do Estado do Acre, 2001: 54). 
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cabeceiras do Juruá-Purus-Madeira (com seringueiros e povos indígenas, 

mobilizados para a criação de Reservas Extrativistas), na várzea lacustre do 

Solimões (agricultores ribeirinhos e pescadores lacustres, local do movimento de 

administração local e coletiva de lagos), no sul do Pará-Maranhão (movimento 

de mulheres extratoras e movimentos de negros; em campos de babaçu e áreas 

agrícolas ( Almeida, A.W. B. 1995). Um exemplo original importante de 

mapeamento de populaçoes tradicionais (particularmente quilombolas) é o mapa 

da região de impacto de Carajãs (Bemo de Almeida ). 
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