
Minicurso 08. – Povos e comunidades tradicionais no Brasil: luta por direitos, 

capitalismo e conhecimentos associados à biodiversidade na tessitura sócio-política de 

um conceito. 

   Parte considerável das Unidades de Conservação brasileiras são, 

historicamente, territórios de vida e morada para “povos e comunidades tradicionais”.  

Institucionalmente, esta categoria abrange coletivos que vão desde indígenas e 

quilombolas até pescadores, quebradeiras de coco, faxinalenses, caiçaras, vaqueiros, 

vazanteiros, caranguejeiros, povos de terreiro, ciganos, ervateiros e por aí vai. Sem 

entrar na discussão de quantos e quais são estes grupos, esta oficina pretende refletir 

teórica e analiticamente a respeito da constituição política da noção de “povos e 

comunidades tradicionais” (BARRETO FILHO, 2006; PRADO, 2012), destacando a 

importância dos saberes e práticas destes coletivos na conservação da biodiversidade e, 

em segundo plano, no próprio processo de instituição de Unidades de Conservação 

Brasil a fora.  A ideia central é pensar como os regimes  de conhecimentos e práticas 

destes povos são gestados a  partir das relações empíricas de cuidado e experimentação  

com seus ambientes. Aproximo-me, por um lado, da perspectiva ingoldiana (INGOLD, 

2004) de que esses conhecimentos são gerados a partir dos engajamentos práticos destes 

coletivos com as atividades banais da vida cotidiana, como a pesca, a caça, a extração e 

o cultivo de vegetais. Por outro, procurar-se-á desenvolver conversas que fujam do 

prisma idílico frequentemente voltado para estas coletividades (XXXX).  Procuraremos 

nos distanciar de percepções que as enquadram como espécies de “museus culturais” ou 

detentoras de um modo de vida capaz de “salvar” o planeta dos descaminhos 

vivenciados na modernidade.  Acompanhar a constituição da categoria “comunidades 

tradicionais” e destacar a importância dos saberes de povos abarcados por este guarda-

chuva conceitual é, a propósito, entender os emaranhamentos político, econômicos e 

culturais destas coletividades com o Estado; as políticas de conservação ambiental; o 

turismo; o mercado e, em última instância, com o  processo contínuo de luta por direitos 

no capitalismo contemporâneo.  
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