
UTOPIAS TECNOLÓGICAS, DISTOPIAS ECOLÓGICAS E CONTRAPONTOS ROMÂNTICOS: 
"POPULAÇÕES TRADICIONAIS" E ÁREAS PROTEGIDAS NOS TRÓPICOS. 

A longo prazo, o problema central de qualquer 
espécie inteligente é o problema da sanidade. [ ... ] 
A única cura para sociedades insanas é um 
contato brutal com a realidade. A sanidade é a 
capacidade de viver em harmonia com as leis da 
Natureza. 

Freeman Dyson 

No capítulo 4 de seu Mundos Imaginados, o fisico Freeman Dyson nos apresenta a sua 
perspectiva sobre a evolução futura da humanidade. Ele especula sobre esta inspirado 
em uma imagem shakespeareana e partindo do pressuposto de que a história humana é 
dominada por processos distintos em cada uma das diferentes escalas temporais em que 
vivemos. Para tanto, escolhe arbitrariamente "sete idades do homem", que vão dos dez 
anos - "o horizonte normal das atividades humanas" - a além de um milhão de anos, ou 
seja, o infinito ou a eternidade - pois "mais do que 1 milhão de anos em qualquer 
direção [para o passado ou para o futuro] e não somos mais humanos" (Dyson, 1998: 
108). 
Em algum momento entre as escalas de cem anos e mil anos, Dyson pinta um cenário 
em que as tecnologias do transporte, da habitação e da colonização espaciais conduzirão 
à proliferação e à abundância de habitats interplanetários construídos - lugares para 
onde se possa exportar excessos populacionais e indústrias, amenizando "os conflitos 
entre ambições humanas discordantes num planeta que encolhe" (1998: 114). Não 
obstante, ele reconhece que a expansão em grande escala da vida e da humanidade pelo 
espaço não acontecerá a tempo de solucionar os problemas de nossos netos. Além disso, 
para tomar reais tais visões utópicas, aquelas tecnologias precisariam ser radicalmente 
mais baratas e acessíveis do que são hoje em dia. Ele não se ilude, portanto, com as 
utopias pacíficas que figuram. uma Terra "em que todos os problemas sociais e 
ecológicos terão sido solucionados" (1998: 113). O acesso a essas tecnologias e aos 
benefícios gerados pelas mesmas tenderá a permanecer função de uma ordem social 
injusta, desigual e excludente, que definirá, em última instância, quem tomará parte na 
vindoura emigração terráquea de larga escala. 
Nesse quadro, preocupa-o sobremaneira o ritmo acelerado em que se dará a especiação 
humana. "À medida que a humanidade expandir o seu espaço vital para fora da Terra, 
[ ... ] nossa espécie, hoje uma só, tomar-se-á muitas" (1998: 117). Segundo Dyson, em 
mil anos a vida humana terá se espalhado através do sistema solar até os limites 
externos do anel de cometas de Kuiper - situado a uma distância do Sol mil vezes maior 
do que a da Terra. Se a dispersão dos assentamentos humanos por lugares muito 
distintos e distantes, por um lado, tenderá a preservar a nossa diversidade e a tomá-la 
menos perigosa, por outro, poderá impulsionar e intensificar as diferenças genéticas 
entre as populações humanas, devido ao mecanismo da seleção natural e a outro 
elemento da equação tecnológica: a engenharia genética. Esta tenderá a acelerar o ritmo 
da formação humana no futuro, comparativamente aos processos de especiação natural. 
Substituiríamos o mundo relativamente estático em que vivemos por um que gira mil 
vezes mais rápido. 
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Não obstante, há um certo pessimismo e um elemento de dúvida e incerteza no desvario 
tecnotópico de Dyson. Toda esse "evolução" - título do capítulo do livro aqui referido - 
representaria para ele um afastamento da condição humana verdadeira e real. Não à toa, 
ele nutre esperanças de que se permitirá a uma parte de nossos descendentes - os que 
ficarem "presos à nossa herança humana", os que "mantiverem fidelidade à nossa forma 
natural humana e a nosso legado genético" - permanecer como custodiantes do planeta 
Terra, "de modo a manter valores humanos antigos preservados em seu lugar de 
origem" (1998: 119). Se sobrevivermos ao longo de um futuro extenso, Dyson advoga 
que "deveremos manter contato com o nosso extenso passado" (1998: 120). Mesmo que 
alguns de nossos descendentes em outras regiões do sistema solar ou da galáxia atinjam 
a imortalidade, para Dyson "seria previdente manter na Terra uma população de seres 
humanos mortais, de modo a preservar algum contato com a mortalidade humana" 
(1998). Assim, nossos descendentes imortais poderiam animar seus espíritos naquilo 
que Olaf Stapledon denomina "Culto da Evanescência": ''uma forma de criação artística 
ou religiosa em que são valorizadas a tragédia e a beleza dos seres de vida curta" 
(1998). Tal culto, segundo Dyson, constituiria uma âncora a conectar "uma espécie 
informatizada e intelectualizada às antigas realidades da vida e da morte" (1998). Na 
paisagem futurista de Dyson, portanto, não seria apenas por motivos estéticos que 
precisaríamos preservar a Terra como "museu cultural". Com seus milhões de espécies, 
a Terra oferecerá aos nossos descendentes "uma lição prática na arte de viver", dando 
lhes "uma medida de realidade de que eles terão necessidade crescente, à proporção que 
se afastarem" (1998: 120-121). 
A paisagem tecnotópica pintada por de Freeman Dyson é relativamente recente - o livro 
é de 1997 - e, defende-se o autor, fundada em um balanço qualificado do estado da arte 
do desenvolvimento das tecnologias a que se refere - como de resto todas as figurações 
utópicas do gênero supostamente o são. Não obstante, ela traz consigo, servindo-lhe de 
contraponto, um motivo -ou tropo, se assim o quiserem - presente nas mais variadas 
formulações relativas à proteção de áreas naturais, desde a formulação seminal da idéia 
de parque nacional, em 1832, até as recentes propostas de incluir a dimensão humana no 
planejamento da conservação da biodiversidade nos trópicos. 

* * * 
O pintor George Catlin (1796-1872) é tido pela maioria dos historiadores como o 
primeiro a expressar a idéia mesma de parque nacional. Viajando pelo que era, então, 
uma região de fronteira - o rio Missouri, em 1832 -, ele estava ciente de que o seu 
sucesso futuro como pintor paisagista derivaria, em parte, da natureza efêmera do seu 
objeto. Não obstante, Catlin manifestou a esperança de que a região pela qual viajava 
pudesse ser preservada e excluída do desenvolvimento em um esplêndido "parque da 
nação", para inspirar futuras gerações de pintores, viajantes e cidadãos refinados, à 
medida que estes se vissem cada vez mais isolados e distantes da pristine beauty and 
wildness. Refletindo as idéias românticas contemporâneas sobre a relação entre regiões 
selvagens e povos "primitivos", o nation 's Park imaginado por Catlin incluiria "man 
and beast, in all the wild and freshness of their nature's beauty" (apud Spence, 1999: 
10; cf. Nash, 1982: 100-107). 
A idéia de que, ao incluir homens e bestas em um parque protegido, se estaria 
preservando uma amostra, um exemplar, um espécime da América em sua beleza 
selvagem prístina, é central e ecoa até hoje, não só nas inúmeras glosas aos parques 
nacionais e reservas equivalentes em diversos países, mas também na visão futurista de 
Dyson da "Terra como museu cultural". Trata-se de uma visão normativa do que era, é 
ou deveria ser, num caso, a América profunda, e no outro, a humanidade verdadeira. 
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Convém destacar que, ao contrário de uma wilderness vazia, deserta e desabitada - que 
corresponde a um desenvolvimento ulterior, uma transição na concepção anglo 
americana em tomo da wilderness -, os povos indígenas faziam parte da paisagem de 
Catlin - assim como, para Dyson, os nossos descendentes propriamente humanos farão 
parte do museu cultural em que a Terra se transformará. O historiador Mark David 
Spence lembra que, originalmente, se falava de e se viajava para experimentar a Indian 
wilderness, à qual estava associada a idéia romântica dos povos primitivos como 
expressão perfeita da humanidade, livre das condições opressivas da sociedade 
civilizada. Mesmo quando Thoureau sugere a criação de national preserves, 25 anos 
depois de Catlin, a presença humana do ameríndio ainda é conspícua: "Why should not 
we [ ... ] have our national preserves[ ... ] in which bear and panther, and some even ofthe 
hunter race, may still exist, and not be 'civilized off the face of the earth' [ ... ] for 
inspiration and true re-creation?" (apud Huth, 1948: 52). 
Os índios - the hunter race, nos termos de Thoureau - aparecem ao lado de ursos e 
grandes felinos como objetos do esforço de preservação nacional, em áreas geridas para 
fins de inspiração e recreação verdadeira. "Re-criação", escreve Thoureau, sugerindo 
algo mais que um simples entretenimento, mas, sim, um ócio produtivo, um deixar-se 
levar para um renascimento de si em contato com a Indian wilderness. Não se concebia, 
então, wilderness e índios como separados. Ao contrário, um dos aspectos mais 
distintamente americanos da wilderness, em telas e escritos da primeira metade do 
século XIX, era a presença dos povos nativos em paisagens "naturais". Entretanto, 
longe de valorizar acríticamente a concepção de wilderness humanizada - hegemônica 
nesse período -, importa assinalar a visão a-histórica e indiferenciada dos povos 
indígenas que ela embutia. O entendimento que Catlin e Thoureau comungavam sobre 
os índios clássicos não levava em conta o dinamismo cultural das sociedades nativas. O 
parque de um e a reserva do outro teriam criado uma combinação monstruosa de museu 
aberto com zoológico humano e Simba Safari. 
É evidente que tal concepção é herdeira da sensibilidade romântica, para a qual as 
paisagens tidas como naturais e selvagens proviam o meio mais direto de experiência do 
divino, e os ameríndios, como "filhos da natureza", viviam livres das condições 
opressivas que afligiam as sociedades civilizadas. A idéia do "homem natural" como a 
perfeita expressão da humanidade é parte da atração romântica mais ampla pelo 
primitivismo - que remonta a Rousseau - e desdobra-se na crença de que o retorno a 
uma vida mais simples e primitiva é o melhor antídoto para os males do mundo 
moderno, excessivamente refinado e civilizado. 
No caso norte-americano, o vínculo entre a crítica à vida urbana e industrial, o 
primitivismo romântico e o fervor nacionalista deu origem ao "mito da fronteira" - que 
se toma especialmente significativo no cenário de expansão do espaço vital humano 
para fora da Terra, previsto por Dyson. Coube ao historiador Frederick Jackson Turner, 
em 1896, dar o tratamento acadêmico clássico à conexão entre viver na fronteira - 
concebida, já em fins do século XIX, como uma wilderness deserta e vazia - e o 
desenvolvimento dos valores e traços culturais americanos desejáveis. Ele argumentava 
que, ao se deslocarem para as terras incultas do oeste, os imigrantes vindos da costa 
leste e da Europa abjuravam aos ornamentos da civilização, redescobriam as suas 
energias raciais primordiais, reinventavam instituições democráticas diretas e, assim, 
fertilizavam-se com o vigor, a criatividade e a independência que constituíam as fontes 
da democracia e do caráter nacional americanos. Desse modo, o retorno às condições 
primitivas na fronteira e a vida na wilderness encorajariam o individualismo, a 
independência e a confiança no homem comum que estimulavam o autogoverno. Daí a 
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valorização do "pioneiro" como figura emblemática (cf. Nash, 1982: 145-47; e Cronon, 
1996: 76). 
Assim concebidas, as "terras selvagens" tornam-se um lugar não só de redenção 
religiosa, como na estética do sublime, mas também de regeneração nacional: os sítios 
por excelência para experimentar o que significa ser um americano. Se, como alega 
Turner, as terras incultas foram tão cruciais na formação da nação, então seus 
derradeiros resíduos deveriam ser conservados como monumentos do passado 
americano e como salvo-condutos para o futuro do país - pois nelas se manteriam 
intactas, para as gerações futuras, as influências formativas que a experiência da 
fronteira exerceu sobre os pioneiros. Considerando que o pioneiro era, via de regra, 
figurado como um homem adulto, branco e vigoroso, estava em jogo uma imagem 
caracteristicamente falocrática e misógina da sociedade e do futuro norte-americanos. 
Desse modo, os antídotos mais eficazes contra os males do mundo moderno - a 
sofisticação, a afetação, a superficialidade e o refinamento inibidores da virilidade e do 
vigor norte-americanos - seriam o contato com a natureza - concebida agora já como 
espaço vazio, virgem e desprovido de vestígios humanos anteriores - e o retomo a uma 
vida mais simples - desta vez, contudo, distante dos ameríndios nativos. 
Chegamos aqui ao alicerce ideológico dos Mundos Imaginados de Dyson: a topologia 
colonial norte-americana do mito da fronteira é invertida e estendida à Via Láctea. A 
alegoria da regeneração nacional em contato com regiões incultas é o cerne da sua 
antevisão da Terra como "museu cultural". No cenário de expansão das fronteiras da 
humanidade para além dos limites do sistema solar, devido ao ritmo explosivo da 
evolução tecnológica, a Terra permanecerá como um remanescente não cultivado do 
espaço vital: o lugar por excelência para experimentar o que significa ser humano, onde 
se preservariam valores humanos antigos em seu lugar de origem e se ofereceria a 
medida de realidade de que nossos descendentes pós-humanos terão necessidade à 
medida que se afastarem fisica e moralmente da vida no planeta Terra. 

* * * 
As florestas tropicais estão - ao lado do reino marinho, dos recifes de coral e dos 
ecossistemas de água doce - entre os biornas mais ricos do planeta a sofrer, hoje, graves 
processos de deterioração, frutos da expansão do espaço vital humano pela biosfera e 
que resultam em perda de riqueza e diversidade biológica, bem como de funções 
ecossistêmicas diversas. Cobrindo menos de 7% da superfície terrestre do planeta, as 
florestas tropicais abrigam 50% de todas as espécies conhecidas, incluídas aí as que 
vivem em ambientes aquáticos. Elas são reconhecidas como o locus por excelência da 
extinção em massa e têm se constituído, por conseguinte, no foco prioritário e 
preferencial das estratégias de conservação em escala global. Dos 18 hot spots globais 
de biodiversidade até agora identificados - ou seja, áreas que contêm concentrações 
excepcionais de espécies, níveis extraordinários de endemismo e enfrentam graves 
ameaças de destruição iminente de habitat -, 14 ocorrem em florestas tropicais - 
ocupando cerca de 0,2% da superfície terrestre do planeta -, dois dos quais incidem em 
território brasileiro: a mata atlântica e as terras altas da Amazônia ocidental (Terborgh e 
van Schaik, 1996: 17; cf. tb. Meffe, Carroll et alii, 1994: 123). 
Disso decorre que os hot spots de biodiversidade mais ameaçados, as áreas silvestres 
tropicais mais importantes e os países chaves em termos de megadiversidade biológica - 
o Brasil entre eles - tornaram-se objetos das atenções e prioridades globais em termos 
de ações conservacionistas. Em função das alterações produzidas pela espécie humana 
na biosfera, as áreas protegidas, reservas naturais e refilgios de vida silvestre tropicais 
representariam, na condição de estoques genéticos in situ, a possibilidade de 
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continuidade do processo evolutivo à escala global - os botes salva-vidas da "arca que 
afunda", nos termos de Norman Myers (1979). 
Não obstante, há algum tempo vem se revendo a caracterização exclusivamente 
naturalista das florestas tropicais. A Amazônia sul-americana foi o sítio por excelência 
dessa reformulação, que afetou o entendimento tanto dos diferentes ecossistemas de 
floresta tropical, quanto dos povos que neles viveram e vivem. Verifica-se o abandono 
progressivo da caracterização da Amazônia como um ambiente uniforme, pleno de 
fatores limitantes à presença humana, hostil à civilização, de ocupação relativamente 
recente, esparsamente povoado, sociologicamente anestesiado e culturalmente dependente 
de áreas mais desenvolvidas; em prol de uma concepção da mesma como um biorna 
originalmente populoso, sociopoliticamente complexo, com uma ecologia sensivelmente 
alterada pela ação humana, composto por distintas e diversas paisagens, nas quais a 
plasticidade da intervenção humana teria desempenhado um papel fundamental (ver 
Viveiros de Castro, 1996). 
Assim, se hoje há um consenso quanto à importância das florestas tropicais como 
celeiros de megadiversidade biológica e pilares da regulação do clima no planeta, cada 
vez mais se reconhece o peso dos fatores dos socioculturais - diferentes ondas de 
ocupação humana e presença mais ou menos contínua de grupos humanos em 
determinados sítios - na conformação atual das áreas silvestres tropicais - ao lado, é 
claro, dos fatores estritamente naturais, tais como paleoclimatologia, geomorfologia e 
relevo. Daí porque, argumentam alguns, se todas as florestas tropicais do planeta foram 
virtualmente afetadas por padrões culturais de uso humano, ao se decidir que um dado 
atributo ecológico é digno de proteção, deve se considerar os desejos e necessidades dos 
que contribuíram para moldar aquela paisagem particular e que precisarão se adaptar às 
mudanças produzidas pela determinação de proteger tais áreas (McNeely, 1993; Clad 
1984). 
Este argumento foi um dos estopins da mudança verificada no tratamento concedido às 
assim denominadas "populações tradicionais" no âmbito do conservacionismo 
internacional. Tal mudança e o conseqüente reconhecimento da existência de "estilos de 
vida indígenas" e/ou ''tradicionais" em ambientes ecologicamente críticos se deu, mais 
especificamente, na conjuntura da incorporação oficial do princípio do zoneamento à 
definição de parques nacionais. Oriunda das 1 Oª e 11 ª assembléias gerais da IDCN (União 
Internacional para a Conservação da Natureza), ratificada no II Congresso Mundial de 
Parques Nacionais, realizado em Yellowstone, em 1972, e propalada pela 12ª assembléia 
geral da IUCN, em 1975, no Zaire, a anexação do zoneamento ao conceito de parques 
nacionais trouxe consigo o reconhecimento de que comunidades humanas com 
características culturais específicas faziam parte dos ecossistemas a serem protegidos, na 
figura das "zonas antropológicas" - zona de ambiente natural com culturas humanas 
autóctones, zona com antigas formas de cultivo e zona de interesse cultural especial das 
sociedades nativas. Definiu-se, então, que o estabelecimento de áreas protegidas não devia 
trazer conseqüências nocivas aos povos indígenas e grupos étnicos - quais sejam, 
reassentamento forçado, expulsão, ruptura de seus estilos de vida tradicionais, 
desagregação cultural e econômica - sempre e quando esses grupos não afetassem a 
integridade ecológica da área (Amend e Amend, 1992: 461). 
Evidencia-se assim, por um lado, uma naturalização dessas comunidades humanas com 
características culturais específicas: grupos étnicos, indígenas e "tradicionais". Estes são 
definidos enquanto partes dos ecossistemas a serem protegidos e como estando em uma 
espécie de sintonia natural com a natureza, como populações animais reguladas por 
parâmetros naturais, independentes da práxis simbólica humana. Algo muito próximo do 
"selvagem nobre" em suas vestes clássicas de Rousseau, Catlin e Thoureau. Por outro lado, 
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leva-se à instauração de instrumentos de controle e subordinação dos processos mudança 
cultural, por meio da elaboração de zoneamentos, planos de manejo e gestão - mecanismos 
estes vinculados à expectativa de estabilidade e equilíbrio cultural no tempo desses grupos. 
Some-se a isso o emprego do termo ''tradicional" para definir e/ou caracterizar o "estilo de 
vida" desses grupos. Expressão mistificadora e imprecisa - entre o tempo e o modo - que 
conservamos, por comodidade e preguiça intelectual, para designar certo tipo de sociedade, 
e que marca exatamente o quadro simétrico e inverso do modernismo ocidental. 
Percebe-se como a figura do "selvagem ecologicamente nobre", para usar os termos do 
biólogo Kent Redford (1991), se insinua na definição das "populações tradicionais" 
construída a partir do campo do conservacionismo. Vivendo em harmonia com a 
natureza, partes mesmas dos ecossistemas tropicais críticos, frágeis e ameaçados que 
devem ser protegidos, custa crer que sejam, ao final, grupos humanos - sujeitos políticos 
coletivos, cultural e historicamente específicos, capazes de refletir sobre e decidir o seu 
próprio destino. O biólogo Raymond Dassman, um dos idealizadores da "Conferência da 
Biosfera" (Paris, 1968), chegou até a cunhar uma expressão para defini-los: os "povos de 
ecossistemas"; por oposição a nós, "povos da biosfera", que retiramos nosso suporte e 
nosso sustento de toda a biosfera, graças às redes de comunicação, transporte e 
comércio globais que tecemos. Não bastassem as catástrofes ambientais localizadas que 
nós, "povos da biosfera", produzimos e que podem varrer do mapa ecossistemas 
específicos e grupos sociais dependentes destes, tais grupos ainda podem ser vítimas 
dos enquadramentos conceituais e administrativos das políticas e ações de conservação 
da natureza concebidas por nós (ver Dassman 1988). 
Entre esses enquadramentos, está aquele que tentei cartografar neste texto, segundo o 
qual tudo se passa como se, no contexto de uma expansão sempre crescente do espaço 
vital humano e de transformações cada vez mais rápidas e substantivas na biosfera e em 
nós mesmos, fosse sempre possível reservar um refúgio no qual se pudesse preservar 
"uma medida de realidade" - refúgio este ao qual poderíamos recorrer para, como 
sugere Dyson, mantermo-nos sãos, por meio de lições práticas na arte de viver em 
harmonia com a natureza. As "populações tradicionais" residentes em áreas protegidas 
nos trópicos constituiriam, assim, a combinação de museu aberto e zoológico humano a 
servir de contraponto romântico perverso às nossas utopias modernas. Corno vivemos 
numa ordem social injusta, desigual e excludente, as utopias de uns podem significar as 
distopias de outros. Se alguns grupos tomarão parte na vindoura emigração terráquea de 
larga escala rumo ao infinito, outros permanecerão acorrentados aos sítios assaz concretos 
que criarmos para eles. Se os estilos de vida e valores "tradicionais" - supostamente 
estáveis e mais próximos da perfeita expressão da humanidade, posto que livres das 
condições opressivas da sociedade civilizada, intelectualizada e informatizada - poderão 
servir de antídotos para as disfunções de nossos cenários utópicos, ainda estamos longe de 
integrar à nossa paisagem futurista os desejos, sonhos e aspirações dos grupos que mantêm 
aqueles gêneros de vida. Não estaria aí a nossa redenção? 
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