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Resumo 

Nesse trabalho falo sobre o movimento ambiental, as comunidades tradicionais, unidades de 
Conservação, o município de Guaraqueçaba e dos conflitos que existem entre esses. 
Identifico também quem são e o que falam os técnicos ambientais que interagem com essas 
populações, os quais entrevistei. Destacando que com a emergência das questões 
ambientais e unidades de conservação se configurou um conflito socioambiental da qual 
participam as partes acima citadas e é dessa forma que se faz necessário identificá-los no 
interior do trabalho. Assim, identifiquei, a partir da análise das falas questões gerais e 
diferenças de discursos entre os diferentes técnicos ambientais das distintas instituições e 
constatei que apesar das diferenças existe um senso comum, com origens em estudos 
científicos, que perpassa as falas e se reproduzem fora do contexto cientifico tomando 
contornos às vezes pejorativos. 

 

Palavras-chave: técnicos ambientais, análise das falas, senso comum.  
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1. Introdução 

 

 Tomando como cenário de um conflito ambiental o município de 

Guaraqueçaba e partindo de entrevistas com técnicos ambientais, esse trabalho 

constatou a existência de um senso comum científico permeando a fala de 

diferentes atores sobre as comunidades tradicionais e percebeu os conflitos 

inseridos dentro deste contexto, identificando quem são e de onde falam esses 

técnicos. Analisando as falas, algumas questões gerais envolvendo as diferenças 

entre os discursos de instituições diversas são identificadas. A partir dessas 

questões explano que apesar das diferenças entre as percepções, existe um senso 

comum com origens em estudos científicos, os quais vão além das falas e se 

reproduzem fora do contexto cientifico, tomando contornos muitas vezes pejorativos. 

Essa monografia também se propõe a pensar como técnicos ambientais, 

que trabalham em comunidades “tradicionais” executando a legislação ambiental 

vigente, constroem um discurso oficial. O tema surgiu das questões observadas em 

uma oportunidade de estágio em uma consultoria ambiental. Nessa ocasião, como 

estagiária, tive contato tanto com ambientalistas quanto com moradores de 

comunidades tradicionais no litoral norte do Paraná. O trabalho da consultoria 

ambiental tinha como foco entender o que moradores vizinhos á uma Unidade de 

Conservação (UC) no município de Guaraqueçaba pensavam sobre essa, quais 

eram suas demandas e também questões como o furto de palmito na Unidade. 

Dentro deste contexto minha função foi conversar com os moradores de quatro 

comunidades no entorno da Unidade e fazer um levantamento socioeconômico da 

região e das comunidades. Nas visitas realizadas o objetivo foi conversar com 

moradores das comunidades, pois antes de ir a campo foi constatada a presença de 

duas comunidades quilombolas no entorno, e de comunidades remanescentes de 

cultura caiçaras. 

Busquei informações sobre a cidade, como demografia e perfil econômico, e 

também realizei estudos bibliográficos sobre comunidades remanescentes de 
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culturas tradicionais antes de viajar até o município. Durante a viagem1 realizei 

entrevistas com os moradores das quatro comunidades de entorno da Reserva. Nas 

entrevistas foram levantadas questões como a das diferenças entre antes e depois 

da criação da Reserva, a mudança de vida das pessoas, a opinião delas sobre a 

Reserva e sobre as outras UC’s presentes na região, como a APA de 

Guaraqueçaba.  Durante as viagens realizadas para a consultoria conversamos com 

diferentes pessoas das comunidades: representantes de associações, jovens, 

pessoas mais velhas, funcionários da Reserva, entre outros. Um dos moradores, 

que também era funcionário da Reserva, disse que antes da entrada da Reserva e 

da criação da APA que não havia problemas e a única coisa que realmente 

melhorou é que agora a comunidade possui acesso a certos remédios “que são 

importantes para as crianças”. A fala de muitos moradores seguia a ideia de que fora 

essas mudanças as coisas haviam piorado, principalmente depois que se instalaram 

os grandes proprietários, os grileiros e as organizações ambientais. 

Na ocasião o meu foco foram os moradores, conversei com alguns e percebi 

o quanto se queixavam de sua situação e culpavam as Unidades de Conservação 

locais (Área de Proteção Ambiental [APA], RPPNs) e a leis ambientais.  

As preocupações nascidas dessa experiência foram levadas nos encontros 

do grupo de estudos do professor Marcos Silva da Silveira, reunindo mestrandos e 

graduandos. No grupo conversamos sobre nossos projetos individuais a partir de 

leituras comuns e a partir de conversas com meus colegas e meu orientador, as 

questões do projeto floresceram. 

Devido a essa experiência anterior na cidade de Guaraqueçaba busquei 

para o presente trabalho entrevistar pesquisadores que trabalhassem ou que já 

haviam trabalhado nessa região. Além disso, busquei autorização para fazer um 

trabalho de campo em uma UC local na qual o fluxo de pesquisadores fosse 

considerável. Tentei realizar o trabalho em uma Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) que não me respondeu e em outra, o campo foi vetado depois de 

algum tempo de negociação devido problemas de infra-estrutura na Reserva e 

aparentemente também por motivos burocráticos.  

                                                 
1
 As visitas juntas totalizaram cinco dias, mas que não tinham o tempo todo dedicado a pesquisa com 

as comunidades, sendo também realizadas pesquisas sobre as trilhas da Reserva, além de 
pesquisas sobre a fauna e a flora.  
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A escolha por escutar os técnicos se deu a partir da percepção de que 

existem um numero considerável de estudos com foco nas comunidades2. E eu já 

conhecia algo sobre o que os moradores diziam, pois pude conversar com alguns 

moradores sobre o que pensavam das Unidades de conservação do entorno e das 

pessoas que trabalhavam nelas. Mas, dos técnicos não escutei muito e o que pude 

escutar me impactou, me levando a querer entender se aquela fala é comum a 

categoria. 

Na ocasião da minha primeira viagem a Guaraqueçaba tive contato com 

uma técnica ambiental, que disse que a comunidade local não se desenvolvia e não 

conseguia seguir os projetos propostos a eles porque os moradores das 

comunidades locais isoladas eram cognitivamente menos capazes; informação essa 

que ela havia lido em uma revista científica.  

Essa conversa nunca saiu da minha memória. E depois de entrar no grupo 

de estudos e das conversas, leituras e entrevistas eu pude refletir melhor sobre a 

perspectiva dos ambientalistas sobre as comunidades tradicionais. Assim, com o 

ingresso no grupo de estudos comecei a pensar essas questões e buscar como os 

técnicos ambientais que interagem com as comunidades tradicionais executando a 

legislação ambiental constroem o seu discurso específico.  

É importante destacar que a presença de pesquisadores e cientistas de 

diversas áreas em Unidades de Conservação mundo a fora é uma realidade. Sendo 

a frequência desses especialistas fruto de um processo histórico dos movimentos 

ambientalistas. Diegues (2001) destaca que a noção dos parques como 

conhecemos hoje surgiu nos Estados Unidos devido a um contexto histórico e 

geográfico distinto, o qual via as áreas de natureza como inabitados, o que ocorria 

devido ao fato dos “nativos” desse país possuírem, por exemplo, uma forma distinta 

de propriedade. Esses locais eram entendidos pelos criadores do parque como um 

local no qual a natureza não havia sido modificada pela presença humana e serviam 

                                                 

2 Ver: Bazzo. Juliane. Mato que vira mar, mar que vira mato: O território em movimento na vila de 
pescadores da barra de Ararapira (ilha do Superagüi, Guaraqueçaba, Paraná). 2010. 
Schena, Fernando. Turismo, estado, sociabilidades e mudança: uma etnografia da vila de 
Encantadas, Ilha do Mel-PR. 2006.  
Schiocchet, Leonardo A. O que o homem proíbe na terra Deus traz pelo Mar: conhecimento, mito e 
conflito na vila da Barra do Superagui. 2005. 
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para que esses mesmos homens pudessem recarregar suas energias (DIEGUES, 

2001). 

No Brasil esse conflito é recorrente, pois há presença de pessoas no entorno 

e até mesmo no interior dessas áreas naturais protegidas, o que gera conflitos 

sociais, políticos, ambientais e econômicos (VIANNA, 2008).  

Com o avanço dessas áreas atingindo populações locais que a muito já 

viviam nessas localidades, essas populações começam a ter que conviver com a 

presença frequente de turistas, pesquisadores e ambientalistas, que devido 

normalmente ao bom estado de conservação da natureza local, vão a essas 

localidades para apreciar, estudar, pesquisar e elaborar maneiras para a melhor 

preservação do bioma local, o que faz com que o contato entre esses pesquisadores 

e as pessoas das comunidades seja inevitável. 

A imposição dos conhecimentos dos técnicos e o próprio contato entre esses 

e as populações locais é um dilema, pois este é entendido por alguns técnicos que 

as vêem como “aculturadas” 3, sendo o contato com artefatos modernos o 

responsável, na visão desses técnicos, o responsável por essa aculturação sendo o 

próprio contato repleto de questões, como as noções de natureza que esses grupos 

possuem. 

Ao ingressar no grupo de estudos levei essas questões para pensar em quê 

a relação entre os técnicos e os moradores locais esta se baseando. Por parte dos 

técnicos, o que percebi foi a utilização de um senso comum científico como 

configuração de um discurso, além da concepçãode que é necessário que se ensine 

aos moradores.  

 

                                                 
3
 “Segundo o "Memorandum" de R. Redfield, R. Linton e M. J. Herskovits, publicado no American 

Anthropologist de 1936, a aculturação é o conjunto das mudanças que se produzem nos modelos 
culturais (patterns of culture) originais, quando grupos de indivíduos de culturas diferentes entram em 
contacto direto e contínuo. Esta definição implica que cada cultura constitua um sistema, cujos vários 
elementos se reelaboram  por ocasião desses contactos.  
O conceito de aculturação é muitas vezes utilizado de maneira mais ampla para designar todos os 
processos de aquisições, trocas e reinterpretações que conduzem à elaboração cultural ou coletiva, o 
que acaba por fazer dele um quase-sinónimo sua tripla relação com a natureza, com o homem e com 
o absoluto. Por um lado, a polissemia do termo "cultura" torna muitas vezes a sua utilização imprecisa 
e ambígua; por outro lado, empregar o termo "aculturação" lembra que uma cultura não é nunca um 
dado ou uma coisa adquirida, mas um processo em elaboração e reelaboração contínuas” 
(SCHNAPPER, 1990: 12-3).  
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2. As instituições Ambientais  

 

Nesse capítulo abordo pontos referentes às instituições ambientais para 

depois notar principalmente a noção de cientificidade presente nos discursos dos 

técnicos ambientais das ciências naturais. Meu segundo contato com técnicos e 

ONGs ambientais, e o movimento ambientalista de maneira geral foi na tentativa de 

realizar uma pesquisa em uma das Reservas presentes na cidade Guaraqueçaba, a 

qual seria a viagem de campo para essa monografia.  

Em um primeiro contato com a RPPN Salto Morato eu informei que era 

estudante de ciências sociais buscando realizar minha pesquisa, mas 

antecipadamente fui informada que a Reserva só apoiaria projetos de cunho 

preservacionistas, como estudos de espécies biológicas, que não ferissem os 

preceitos e ideais da organização. 

Assim depois de tentar realizar a pesquisa na reserva dessa ONG tentei 

buscar a aprovação do projeto junto a ONG SPVS para que pudesse realizar a 

pesquisa de campo. A SPVS - Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e 

Educação Ambiental – é uma Organização Não Governamental formada em 1984, 

em Curitiba, Paraná e tem como missão “trabalhar pela conservação da natureza, 

através da proteção de áreas nativas, de ações de educação ambiental e do 

desenvolvimento de modelos para o uso racional dos recursos naturais” 4 esta 

organização desenvolveu mais de uma centena de projetos em vários estados do 

Brasil sendo reconhecida como uma das mais importantes organizações não-

governamentais brasileiras que trabalha pela conservação da natureza.  Sua 

atuação é focada em dois biomas: “um nas áreas de Florestas com Araucária e 

Campos Naturais e outro na região de Guaraqueçaba, litoral norte do Estado do 

Paraná – área que está inserida no maior remanescente da Floresta Atlântica 

brasileira” 5. 

Essa instituição foi muito receptiva e atenciosa com minha demanda, sendo 

que meu projeto ainda nos primeiros contatos já estava previamente aprovado pelo 

responsável pelos projetos, faltando a aprovação formal de um conselho que 

                                                 
4
 Em <http://www.spvs.org.br/spvs/spv_principios.php>. Acesso em: 28 de novembro de 201 

5
 Em:< http://www.spvs.org.br/spvs/spv_principios.php>. Acesso em: 28 de novembro de 2011. 
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aprovaria além do meu mais três projetos em outras áreas de conhecimento. Dessa 

forma antes mesmo da aprovação burocrática do projeto eu já estava com data 

marcada para ir a campo, com a programação elaborada e já entrando em contato 

com os responsáveis pela reserva em Antonina para enviar meu cronograma e 

programação, eu viajaria antes mesmo da aprovação formal.  

O primeiro contato com ONG SPVS foi no dia 10/12/10 e me responderam 

ao email do dia 15/12/10, informando que estavam gratos por escolher a SPVS e 

que entrariam em contato. Eu esperei, mas talvez devido as festas de fim de ano 

não obtive respostas, e estabeleci contato novamente agora por telefone no dia 

10/01/11. Fui então informada da papelada necessária, e em conversas com o 

responsável o campo parecia estar aprovado, e com isso eu fui providenciar os 

documentos necessários para a autorização para o campo junto a ONG e também 

para o seguro exigido para realizar a pesquisa na reserva, além de providenciar a 

vinculação do meu projeto junto ao IAP. 

Depois de providenciar o que era necessário à pesquisa cerca de um mês e 

meio quase dois de preparação e do primeiro contato ela acabou sendo vetada, 

segundo o responsável, primeiramente devido falta de verba da organização para 

poder receber mais pesquisadores, pois precisam manter os funcionários da 

Reserva, o que levou a cancelar a minha pesquisa e a de mais dois pesquisadores e 

um segundo motivo teria sido as chuvas ocorridas na região onde ficam as reservas 

da ONG, em meados de março de 2011, o que acabou por destelhar um dos 

alojamentos impossibilitando a pesquisa por tempo indeterminado.  

Essa situação me obrigou a mudar questões e o foco da pesquisa e a 

elaboração de uma pesquisa embasada principalmente na observação participante 

teve de ser substituída pela análise do discurso dos técnicos, através de entrevistas. 

Refiz minha estratégia elaborando questionários e buscando contato com os 

técnicos ambientais dispostos a conversar comigo. Primeiramente busquei conversar 

com os próprios pesquisadores da SPVS onde tentei a pesquisa, os quais foram 

receptivos, e com os quais consegui o contato de outros 

ambientalistas/pesquisadores, principalmente que trabalhassem ou que trabalharam 

na região da APA de Guaraqueçaba onde eu pretendia fazer a pesquisa de campo. 

Conversei com quatro pesquisadores da ONG, e um dos entrevistados me passou o 
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contato de mais três pesquisadores que trabalhavam na região, dos quais apenas 

um respondeu meus e-mails e me concedeu entrevistas. Os outros dois apesar de 

minha insistência não responderam ao meu contato.  

Ao mesmo tempo entrei em contato por e-mail com a primeira ONG que 

tentei fazer o campo os quais eu tinha o contato, na esperança que dessa vez ao 

menos respondessem, mas não fui respondida.  

Enquanto isso eu entrei em contato com o Instituto Ambiental do Paraná 

(IAP) para averiguar se poderia entrevistar alguns técnicos e a responsável pela 

Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas (DIBAP) informou que não haveria 

problema. O instituto é um órgão público estadual e tem como missão “Proteger, 

preservar, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental, buscando melhor 

qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação da 

sociedade” 6. 

Sendo atribuições da instituição:  

Cumprir a legislação ambiental, exercendo, o poder de polícia 
administrativa, controle, licenciamento e fiscalização.  
Conceder licenciamento ambiental prévio para instalação, operação e 
ampliação de atividades poluidoras ou perturbadoras do meio ambiente; 
Licenciar empreendimentos florestais e autorizar desmates. 
Estudar e propor normas, padrões e especificações de interesse para a 
proteção da qualidade ambiental. 
Analisar e emitir pareceres em projetos, relatórios de impacto ambiental e 
de riscos. 
Elaborar, executar e controlar planos e programas de proteção e 
preservação da biodiversidade e a integridade do patrimônio genético. 
Participar da administração de parques e reservas de domínio dos 
municípios ou da União, mediante convênios. 
Incentivar e assistir às prefeituras municipais no tocante à implementação 
de bosques, hortos e arborização urbana e repovoamento de lagos e rios. 
Executar e fazer executar a recuperação florestal de áreas de preservação 
permanente degradadas e de unidades de conservação, diretamente ou 
através de convênios e consórcios. 
Fiscalizar, orientar e controlar a recuperação de áreas degradas por 
atividades econômicas de qualquer natureza. 
Promover, coordenar e executar a educação ambiental formal e não formal. 
Executar o monitoramento ambiental, em especial da quantidade e 
qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, do ar e do solo. 
Controlar e fiscalizar os agrotóxicos e afins e produtos perigosos, quanto ao 
transporte e destinação final de resíduos, nos termos da legislação 
específica vigente. 
Cadastrar os produtos agrotóxicos utilizados no Estado, quanto ao seu 
aspecto ambiental. 

                                                 
6
 Em: <http://www.iap.pr.gov.br>. Acesso em: 28 de novembro de 2011 
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Definir a política Florestal do estado, observados seus aspectos 
socioeconômicos e ecológicos (Em: <http://www.iap.pr.gov.br>. Acesso em: 
28 de novembro de 2011).  

 

Nessa instituição a realização das entrevistas demorou a ocorrer devido à 

demanda de trabalho dos técnicos, das viagens deles e da época ser de mudanças 

administrativas, por conta das eleições de 2010. Além disso, com alguns técnicos 

com que conversei alegavam não trabalhar com comunidades, o que me levou a 

conversar com certo grupo do mesmo departamento. Mesmo assim consegui 

entrevistar cinco técnicos da instituição.  
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3. Guaraqueçaba como palco da interação 

 

Nesse capitulo falo sobre a cidade de Guaraqueçaba, c grande presença de 

Unidades de Conservação, cenário de conflitos ambientais devido a grande 

presença de Unidades de Conservação, expondo considerações sobre as áreas 

naturais protegidas e sobre as populações tradicionais e os conflitos 

socioambientais.  

Guaraqueçaba serve para pensar a atuação desses técnicos ambientais e 

suas interações com as populações locais, pois a cidade, como algumas mais do 

litoral sul/sudeste brasileiro, é reduto de grandes áreas naturais preservadas e de 

comunidades tradicionais.   

A colonização de Guaraqueçaba data de 1545, sendo o local de uma das 

primeiras ocupações portuguesas no Paraná. Durante esse período, os primeiros 

europeus chegam à região das baías de Paranaguá e Guaraqueçaba. Em meados 

de 1640 Gabriel de Lara descobriu ouro nas encostas da Serra Negra o que atraiu 

para a região muitas pessoas em busca do metal. Esgotada a mineração de ouro, a 

economia do povoado voltou-se à extração de madeira, depois para a cultura de 

arroz, banana, cana-de-açúcar, café e mandioca. Nesta época, a pesca também se 

tornou uma importante atividade econômica. Dessas atividades econômicas, apenas 

a banana e o arroz conseguiram se firmar comercialmente e persistir, até serem 

afetadas pela grande crise econômica mundial da década de 30. Em 1918, uma 

violenta geada destruiu a maior parte dos bananais, que nunca mais se 

recuperaram. Na década de 30 o comércio com a Argentina foi diminuindo 

gradativamente até acabar. Essas sucessivas crises econômicas levaram a um 

violento êxodo e à extinção do município, com Guaraqueçaba tornando-se 

novamente distrito de Paranaguá. O retorno à condição de município ocorreu em 

1947 (IBGE, 2011).  

Na década de 50 foram implantadas as primeiras criações de búfalos e com 

elas, acentuou-se a grilagem de terras e sua concentração em grandes 

propriedades. Em 1951 instalou-se a primeira indústria de transformação de palmito 

nativo, atividade que passou a deter importante parcela da economia local e durante 
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também a década de 70 se intensificou ainda mais a grilagem com apoio e 

subvenções federais.  

Os anos 80 foram os anos verdes da cidade (VON BEHR, 1997 apud 

SCHIOCCHET, 2005) com a criação de diversos instrumentos legais de preservação 

ambiental além da criação das principais Unidades de Conservação, como a APA 

em 1985 e a criação do Parque Nacional de Superagui em 1989.   

Segundo contagem realizada pelo IBGE no ano de 2010 a cidade de 

Guaraqueçaba possuía 7.871 habitantes, sendo sua população urbana é de 2.683 e 

a rural de 5.188, segundo o IBGE. Dessa forma percebe-se que mais de 60 % da 

população vive na zona rural e apenas 34% na zona urbana, fator que ajuda a 

acirrar os problemas entre as comunidades locais e as unidades de conservação, 

considerando que todo o município faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) 

de Guaraqueçaba. O município abriga o bioma da mata atlântica que na região 

ainda esta bem preservada. A mata atlântica é considerada patrimônio nacional pela 

Constituição Federal e esta presente em 17 estados da Federação, na região Sul 

estende-se pelo interior. 

Na descoberta do país a mata atlântica abrangia cerca de 15% do território 

brasileiro, atualmente estudos demonstram que há apenas 27% de remanescentes, 

mas apenas 7% são remanescentes bem conservados. Estudos feitos pelo 

Ministério do Meio Ambiente demonstram que o desmatamento vem diminuindo, 

mas o estado do Paraná é o segundo maior dilapidador desse bioma.  

Apesar de sofrer esse desmatamento a Mata Atlântica continua a abrigar 

"mais de 20 mil espécies de plantas, das quais 8 mil são endêmicas. E é a floresta 

mais rica do mundo em diversidade de árvores" (PROCHNOW, 2009, p. 9). Além 

disso, 

A mata atlântica também abriga grande diversidade cultural, constituída por 
povos indígenas, como os Guaranis, e culturas tradicionais não-indígenas 
como o caiçara, o quilombola, o roceiro e o caboclo ribeirinho. apesar do 
grande patrimônio cultural, o processo de desenvolvimento desenfreado fez 
com que essas populações ficassem de certa forma marginalizadas, e 
muitas vezes fossem expulsas de seus territórios"  (PROCHNOW, 2009, p. 
9). 
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Figura 1: Mapa Mata Atlântica Brasil 

 

Fonte: Google imagens, 2011. 

Esse bioma é muito rico sendo composto por diferentes ecossistemas 

formando uma grande diversidade de paisagens e de acordo com a legislação fazem 

parte do domínio da mata atlântica: a Floresta ombrófila densa; a floresta ombrófila 

mista; a floresta ombrófila aberta; floresta estacional decidual; floresta estacional 

semidecidual; campos de altitude; restinga e manguezais. 

Figura 2. Mapa da distribuição da Mata Atlântica no Paraná  
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O município de Guaraqueçaba possui representantes desses diferentes 

ecossistemas, mas o que predomina é a floresta ombrófila densa. 

A presença de Unidades de Conservação na região é notável, sendo todo o 

território da cidade uma APA, a qual possui em seu interior três Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) de diferentes donos e jurisdições, a 

RPPN de Salto Morato pertencente a Fundação o Boticário de proteção da 

Natureza, a RPPN Serra do Itaqui pertencente a ONG SPVS, a qual possui ainda 

dentro da APA,  no município de Antonina mais áreas protegidas, e a RPPN do 

Sebuí. A de Salto Morato e a do Sebuí são abertas a visitação e recebem turistas o 

ano todo, Morato também recebe pesquisadores que com autorização previa podem 

pesquisar na Reserva e também recebe voluntários que (normalmente são 

estudantes universitários de áreas como a biologia) se inscrevem para poderem 

auxiliar na Reserva. Além também da existência da Estação Ecológica 

Guaraqueçaba e do Parque Nacional do Superagui.  

A Reserva Serra do Itaqui não é aberta a visitação assim como nenhuma 

das reservas da SVPS na região, mas recebe pesquisadores, muitos deles ligados a 

UFPR, com a qual a ONG mantêm uma espécie de convênio para pesquisas.  

A ilha de Superagui, que faz parte da cidade, foi em 1985 tombada pelo 

estado do Paraná e em 1989 tornou-se Parque Nacional, categoria de Unidade de 

Conservação muito restritiva, “em Guaraqueçaba se encontrava até 1989 a maior 

concentração de tipologias de Unidade de conservação da floresta atlântica” 

(SCHIOCCHET, 2005, p. 49) caracterizada como um mosaico de unidades de 

conservação, que é ainda percebido na cidade até hoje.  

Como o município possui essa variedade de áreas protegidas devido a sua 

característica preservação do bioma local, mas também por questões histórico-

culturais, ela se torna foco de diversas pesquisas cientificas. Segundo 

Kasseboehmer; Silva (2009) é uma das regiões com maior produção científica no 

país e em alguns segmentos se destaca até internacionalmente. Esse perfil da 

cidade deve ser levado em consideração.  
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FIGURA 3. Mapa Comunidades da APA de Guaraqueçaba 

 

 

FONTE: Google Imagem. 2011 

 

KASSEBOEHMER e SILVA (2009) fizeram um estudo quantitativo e 

qualitativo sobre as pesquisas realizadas no município e constataram que a maior 

ênfase em pesquisas é sobre a fauna/flora a qual representou 37% das pesquisas 

entre 1979 e 2005 (KASSEBOEHMER; SILVA, 2009). Durante esse período foram 

realizadas cento e nove (109) pesquisas publicadas. Todavia esses números 

demonstram o quanto os moradores dessa região matem realmente contato com os 

pesquisadores e que apesar da riqueza cultural a cidade ainda é foco de pesquisas 

do meio biótico.   

Além de realizarem o levantamento sobre a quantidade e a categoria das 

pesquisas foram ter também com a população e ver de que forma esses entendem a 

situação da cidade como alvo de pesquisas. Destacaram que os moradores têm 

conhecimento das pesquisas realizadas e que muitas vezes contribuem de alguma 

maneira para a realização das pesquisas, principalmente disponibilizando 

informações, mas que “na maioria das vezes, os resultados das pesquisas acabam 

por não serem disponibilizados para o público, que fica sem um retorno sobre as 
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informações que ajudou a levantar” (KASSEBOEHMER; SILVA, 2009, p. 650). 

Entendendo que 

Uma das consequências desse fato é o descontentamento da população 
local, que, quando questionada sobre o assunto e sobre sua própria 
condição, descreve a sensação de ter sido ‘usada’ apenas como objeto 
pelos pesquisadores. O sentimento de desconfiança sobre esse ‘público’ 
frequentador das vilas e das matas de Guaraqueçaba acaba por se tornar 
crescente e angustiante (KASSEBOEHMER; SILVA, 2009, p. 650). 

 

Tais constatações reforçam a necessidade de se compreender o que esse 

técnico ambiental que interage com essa população diz, e entender, por exemplo, o 

porquê desse não retorno das pesquisas realizadas as comunidades.   

 

3. 1. Comunidades tradicionais 

 

Essa parte da monografia fala sobre o termo populações tradicionais. Essa 

questão foi levantada nas entrevistas, com ênfase na exposição de características 

de comunidades do município de Guaraqueçaba. Comunidades a maneira 

Como se autodenominam as vilas que compõe o Município de 
Guaraqueçaba. Esta denominação, segundo moradores, foi adotada para 
designar vilas do litoral e ilhas, a partir de um trabalho realizado pela extinta 
ACARPA, órgão do Governo Estadual que transferia conhecimentos e 
tecnologia de plantio a agricultores. Antes da ACARPA, eram chamadas de 
vilarejos ou vilas. Estudos clássicos em antropologia definem um 
agrupamento populacional desta natureza como ‘bairro rural’ (SILVA, 2001, 
p. 6).  

 

É importante destacar que com grande variedade de áreas protegidas sendo 

criadas no Brasil durante o final do século XX, grande parte delas sendo de proteção 

integral (categoria que não permite a moradia e nem o uso humano), em áreas nas 

quais já havia presença humana há gerações, conflitos ambientais surgem e é nesse 

cenário que o termo “populações tradicionais” é apropriado pelo movimento 

ambientalista, nomeando essa gama de grupos sociais distintos entre si, mas que 

mantinham vinculo direto de longa data com as áreas que foram demandadas como 

protegidas (LITTLE, 2010).  

Silva (2001) busca entender a conceituação que adjetiva essas populações 

como tradicionais e diz que 
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A ‘herança’ teórica do conceito – tradicional- liga-se aos estudos rurais e 
agrícolas no Brasil, porem sua força esta mais vinculada à legislação que 
criou as APAs; aí os agricultores familiares são definidos como populações 
tradicionais. Nos estudos rurais brasileiros, estes mesmos agricultores 
familiares são tratados como ‘comunidades camponesas, ou campesinas’ 
(WOORTMANN, 1995). Defini-los, como o fizeram os profissionais 
envolvidos com a criação de APAs, talvez tenha sido uma das formas de 
integrar o homem à perspectiva de preservação, diante de um debate em 
curso, no qual a proposta de manter as populações nativas em unidades de 
proteção não obtinha facilmente a adesão dos ambientalistas (ZANONI et 
al., 2000). Este conceito teve assim o mérito de garantir condições de 
permanência a moradores locais em APAs, o que não ocorrem em outros 
espaços de conservação, como parques naturais destinados 
exclusivamente a preservação da flora e fauna (SILVA, 2001, p. 7).  

 

 

Silva (2001) destaca que ainda que os estudos dessas populações sejam 

numerosos no Brasil, e que embora tratar essas populações tradicionais “tenha o 

mérito de reconhecer sua anterioridade no povoamento das regiões em que vivem” 

(SILVA, 2001, p. 8) essa explicita um conflito, pois “vistos como não ajustáveis ao 

desenvolvimento moderno, são agrupados sob uma única ideia generalizadora – 

populações tradicionais – a despeito de suas particularidades” (SILVA, 2001, p. 8).  

De maneira genérica essas populações foram entendidas como ou 

“conservacionistas natas” ou como invasoras e deveriam cumprir estritamente com 

as regras formais das áreas de proteção, sendo expulsos se não o fizessem. Para 

Vianna (2008) o conflito entre essas populações e as UC é permeado “por uma 

confusão conceitual que se revela na caracterização dessas populações e nos 

argumentos que se têm usado para defendê-las, sem base científica” (VIANNA, 

2008, p. 272). A discussão desse conflito “encerra impasses que tem comprometido 

tanto a qualidade de vida das populações locais, desrespeitadas e pauperizadas, 

como os objetivos de conservação das áreas a serem protegidas” (VIANNA, 2008, p. 

272). 

Parte desses grupos resistiu à transformação de suas áreas e a expulsão e 

uma das estratégias foi a de reivindicar o status de tradicional (LITTLE, 2010, p. 

10,11). E com a promulgação do SNUC, “as populações tradicionais adquiriram 

direito de permanência em categorias de manejo de unidades de conservação 

voltadas para sua proteção” (VIANNA, 2008, p. 287).  
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Essa categoria ao ser criada recebeu características que são usadas para 

identificar se as populações são ou não tradicionais, nesse sentido são muitas vezes 

classificadas da seguinte forma: 

 

Entende-se por populações tradicionais aqueles grupos sociais que têm um 
modo de vida diferente das populações urbano-industriais e que, por via de 
regra, mantêm com os recursos naturais uma relação de dependência e 
simbiose, pautada no respeito aos ciclos naturais. O manejo dos recursos 
ocorre através de um complexo sistema de manejo e conhecimentos 
adquiridos pela tradição herdada dos mais velhos, resultando na adequação 
de uso e manutenção dos ecossistemas naturais (DIEGUES, 1993 apud, 
VIANNA, 2008, p. 248,249 – grifos da autora). 

 

 A legislação brasileira entende comunidades tradicionais como:  

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007).  

 

A problemática é que essa classificação usada no âmbito da lei é apropriada 

como fundamento de discursos pejorativos por técnicos ou não técnicos. A questão 

não estaria no termo em si, mas sim no uso e apropriação que fazem dele.  

Diegues (2001) entende que a homogeneidade de traços das populações 

litorâneas do sul e sudeste brasileiro corresponderia a cultura caiçara que pode ser 

definida como um conjugado de valores, práticas cognitivas e símbolos partilhados 

que norteiam os indivíduos na sua interação com a natureza e com os componentes 

do grupo e que se apregoam em produtos materiais e nas expressões (SCHENA, 

2010). Quanto ao termo caiçara ele tem origem no Tupi-Guarani, antes utilizado para 

nomear o cercado dos peixes, depois passou a dar nome as palhoças que 

guardavam os apetrechos de pesca e por fim para nomear os indivíduos das 

comunidades do litoral dos estados entre Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná 

(ADAMS, 2000).   

Adams (2000) fala que descrições sobre o “antigo” modo de vida caiçara 

evidenciam a importância da agricultura na economia dessas comunidades. Mesmo 

assim estudos recentes tendem a enfatizar o caiçara apenas como pescador. 

Quanto a conformação do povoado caiçara ele tendia a ser um 
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Agrupamento desordenado de casas isoladas umas das outras, escondidas 
entre a folhagens e protegidas do vento pela vegetação da orla da praia. 
Apesar de a propriedade ser privada, ela não era cercada e as trilhas 
permitiam o acesso a todos os espaços caiçaras. A praia era o centro da 
vida caiçara e o ponto de articulação com o mundo exterior (ADAMS, 2000, 
p. 150). 

 

Como em grande parte das culturas o território caiçara não se baseia 

apenas no espaço físico-geográfico, mas também nas interações sociais. O “bairro” 

é uma aglomeração maior de casas, não necessariamente próximas, onde existe 

uma venda, uma capela e uma escola (DIEGUES, 2004). Existem também os bairros 

urbanos onde se concentram famílias caiçaras que continuam desenvolvendo 

modos tradicionais de vida associadas à pesca e que são marcadas por festas e 

formas de ajuda mútua. 

Adams percebe que um fator de grande importância para se pensar o 

caiçara é entender o esquema geral de ocupação do litoral sul/sudeste, “que alterou 

períodos de prosperidade econômica com períodos de estagnação” (ADAMS, 2000, 

p. 151).  

Nas diferentes regiões onde essa cultura se desenvolve pode existir 

diferenças, mas são entendidas como possuidoras de subsídios culturais comuns 

como o linguajar, uma forma característica de ver o mundo, a relação que mantêm 

com a natureza, a qual fornece de início a natureza do homem como espécie e 

também o meio de subsistência que disponibiliza os meios de trabalho e de 

produção (DIEGUES, 2004). 

Sua conformação decorre de transformações, principalmente as mudanças 

dos ciclos econômicos, pois historicamente a formação dessas comunidades só 

pode ser entendida no contexto da ocupação do litoral sul e com a relação com os 

ciclos econômicos (ADAMS, 2000). Dessa maneira a assimilação de modelos de 

consumo capitalista não significa a mudança extrema nos padrões culturais, pois ela 

pode ser acoplada a pequena produção mercantil.   

Pensando essa questão podemos ressaltar ainda duas problemáticas que 

caracterizam atualmente diferentes comunidades caracterizadas como tradicionais: 

a questão ambiental e a questão turística. Importante extensão do território de 

comunidades tradicionais é atualmente formada por unidades de conservação. Já o 

turismo afetou essas comunidades antes das reservas, com a especulação 
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imobiliária, entre outras, e continua a ter impacto por causa do grande número de 

turistas que acessa as áreas de proteção e consequentemente áreas de cultua 

caiçara (DIEGUES, 2004).  

Em Guaraqueçaba um exemplo de comunidade remanescente de cultura 

tradicional são as de Morato e Batuva. Ambas estão sobre a legislação da APA, 

além de fazerem divisa com a RPPN de Salto Morato.   

Segundo fundação Palmares7 quilombolas são: “descendentes de africanos 

escravizados que mantêm tradições culturais, de subsistência e religiosas ao longo 

dos séculos” (Fundação Cultural Palmares, 2011). 

Segundo O’DWYER (2000)  
 
A partir da Constituição brasileira de 1988, o quilombo adquire uma 
significação atualizada, ao ser inscrito no art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) para conferir direitos territoriais aos 
remanescentes de quilombos que estejam ocupando suas terras, sendo-
lhes garantida a titulação definitiva pelo Estado brasileiro.  
Assim, quilombo ou remanescente de quilombo, termos usados para 
conferir direitos territoriais, permitem, ‘através de várias aproximações, 
desenhar uma cartografia inédita na atualidade, reinventando novas figuras 
do social (O’DWYER, 2000, p. 13).  

 

Autora destaca que apesar de o quilombo ter sido por muito tempo ligado à 

estudos da história ele passa agora a ser estudado por antropólogos, devido a 

legislação que não destaca apenas a “identidade histórica”, mas  

 
que esses sujeitos históricos presumíveis existam no presente e tenham 
como condição básica o fato de ocupar uma terra que, por direito, deverá 
ser em seu nome titulada (como reza o art. 68 do ADCT da Constituição 
Federal de 1988). Assim, qualquer invocação do passado deve 
corresponder a uma forma atual de existência capaz de realizar-se a partir 
de outros sistemas de relações que marcam seu lugar num universo social 
determinado (O’DWYER, 2000: 14). 
 

Adams (2000) ajuda a enriquecer nossa discussão. A autora destaca que as 

comunidades tradicionais foram entendidas a partir de perspectiva de base 

diacrônica. A autora faz uma caracterização sobre as populações caiçaras, onde 

descreve as abordagens de diferentes autores.  

                                                 
7 Instituição vinculada ao Ministério da Cultura e que busca promover e preservar a cultura afro-brasileira. E 

também têm a função de certificar comunidades quilombolas.  
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A autora destaca que o litoral foi, após o descobrimento do Brasil, quase que 

a única área de povoamento. E que  

Apesar de sua grande extensão, existem elementos culturais e sociais 
comuns a toda a costa brasileira oriundos, em grande parte, de influências 
semelhantes na sedimentação das bases sócio-culturais dos habitantes do 
litoral. Nos estados das regiões Sul e Sudeste ocorreram ainda duas 
particularidades: a deserção de sua população à medida que o povoamento 
avançou para o interior e o não estabelecimento de imigrantes (ADAMS, 
2000, p. 146).  

 
 

A interação entre brancos e índios produziu o mameluco paulista formando-

se a cultura caipira na qual o caiçara estaria inserido. A partir disso, ela diz existir 

uma vertente de autores que concordam que o caiçara é “uma expressão regional 

do caipira do interior” (ADAMS, 2000, p. 147). E uma outra vertente que ao contrário 

acredita que “caiçaras e caipiras possuem identidades própria, com um tipo de vida 

e uma cultura que lhe são característicos” (ADAMS, 2000, p. 147). Assim, 

“historicamente a formação das comunidades caiçaras só pode ser entendida no 

contexto da ocupação do litoral brasileiro e dos ciclos econômicos vividos pela 

região sul/sudeste” (ADAMS, 2000, p. 147).  

Com essa constatação a autora pretende destacar a importância de se 

perceber essas populações sem que se exclua o contexto econômico vigente na 

época na qual foi estudada.  

Assim ela traça os ciclos econômicos vivenciados pelo litoral, a qual até o 

final do século XVIII viveu dias de prosperidade com uma “vida comercial intensa, 

agricultura florescente e o desenvolvimento de pequenas industrial” (ADAMS, 2000, 

p. 148). Mas “a partir de 1787, com a diminuição do comércio no litoral, muitos 

agricultores abandonaram suas terras, limitaram suas culturas, ou mudaram-se para 

o planalto” (ADAMS, 2000, p. 148) e com isso o padrão de ocupação do litoral 

Sul/Sudeste se modifica a partir do século XIX, quando tem início “um processo de 

despovoamento e perda de importância econômica, aumentando a quantidade de 

pequenos núcleos” (ADAMS, 2000, p. 148) e os gêneros antes produzidos apenas 

para economia de subsistência passam a ser os principais gêneros da exploração 

local (farinha de mandioca e aguardente).  

Estando a economia caiçara “caracterizada por uma oposição tanto à 

economia indígena primitiva, quanto à economia industrial” (ADAMS, 2000, p. 149).  
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Sendo que  

O tipo de vida fechada que se desenvolveu no litoral praticamente isolado 
do mundo de fora em termos de produtos e influências, por causa da falta 
de poder aquisitivo, resultou em ‘um aproveitamento intensivo, quase 
exclusivo e mesmo abusivo dos recursos do meio, criando-se, por assim 
dizer, uma intimidade muito pronunciada entre o homem e o seu habitat’ 
(ADAMS, 2000, p. 148). 
  

A argumentação da autora esta no fato de que  

Muitas das concepções atualmente vigentes sobre a cultura caiçara na 
literatura foram criadas com base nos primeiros autores que publicaram 
sobre estas comunidades, que as descreveram, justamente num desses 
períodos históricos de estagnação econômica, criando a ideia de uma 
sociedade caiçara ‘tradicional’, ‘primitiva’, ‘isolada’ e ‘auto-suficiente’, 
utilizada pela maioria dos estudos subsequentes (ADAMS, 2000, p. 152). 

 

Sua discussão continua com a questão de que os autores iniciais que 

pensaram essas comunidades não levaram em conta em seus estudos questões 

ambientais ou geográficas, assumindo sem estudos empíricos a ideia de que a mera 

presença dessas populações é responsável pela preservação. E diz que 

A ideia de que as populações caiçaras só começaram a sofrer alterações 
significativas em seu modo de vida a partir de meados deste século é 
contestada por poucos autores, o que tem contribuído para a vinculação do 
mito do ‘bom selvagem’ a essas populações, o que parece ser uma 
influência da perspectiva neofuncionalista e diacrônica, reinante na Ecologia 
Cultural da década de 1970 (ADAMS, 2000, p. 158).  

 

A autora defende a ideia de que a noção de uma sociedade “tradicional” foi: 

Criada num período de relativo afastamento do mercado, quando os autores 
‘clássicos’ entraram em contato e pela primeira vez descreveram essas 
comunidades. De fato, nesta época, o litoral vivia um período de 
estagnação, o que deve ter influenciado a idealização das comunidades 
caiçaras. Os autores do segundo período, ao buscarem suas fontes nos 
‘clássicos’, não fizeram uma releitura adequada do material, considerando o 
momento histórico vivido pelas comunidades caiçaras (ADAMS, 2000, p. 
160).  
 

Mas além da não percepção das características históricas regionais, outro 

aspecto não levado em conta pelos autores do tema, segundo a autora, são as 

características ecológicas locais que diferem as comunidades entre si.  Pois, 

Apesar das semelhanças culturais, as diferentes comunidades dependem 
de forma diferenciada dos recursos do meio ambiente e com relação a este 
aspecto não podem ser consideradas de forma homogênea. Assim, à 
caracterização das populações (...) como ‘isoladas’, ‘auto-suficientes’, 
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‘primitivas’ e possuidoras de um ‘referencial marítimo’, junta-se a falta de 
abordagens ecológicas sérias e embasamento empírico levando, muitas 
vezes, a considerações ao discurso ecológico romântico (ADAMS, 2000, p. 
161).  

 

3.2 Unidades de Conservação 

 

As Unidades de Conservação são criadas primordialmente para garantir a 

sobrevivência de todas as espécies de animais e plantas, a chamada biodiversidade, 

e também para proteger locais de grande beleza cênica, como montanhas, serras, 

cachoeiras, canyons, rios ou lagos (PROCHNOW, 2009, p. 54). Também contribuem 

para regular o clima, abastecer mananciais, proporcionar qualidade de vida às 

populações humanas (SCHÄFFER, 2011).  

No Brasil existem dois tipos fundamentais de áreas protegidas: as públicas e 

as privadas. Os objetivos para a criação de unidades de conservação variam 

bastante, destacando-se: 

A manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos; a 
proteção das espécies ameaçadas de extinção; a preservação e 
restauração da diversidade de ecossistemas naturais e degradados; a 
promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; a 
valorização econômica e social da diversidade biológica; a proteção de 
paisagens naturais pouco alteradas e de notável beleza cênica; a proteção 
e recuperação dos recursos hídricos; a promoção da educação ambiental e 
do ecoturismo; o incentivo a pesquisa científica; e a proteção dos recursos 
naturais necessários a sobrevivência das populações tradicionais 
(SCHÄFFER, 2011, p. 84). 

 

Nesse sentido a criação do Parque Nacional de Yellonwstone, nos Estados 

Unidos em 1872 é considerado um marco dessa forma de conservação da natureza 

com a preservação de grandes áreas ditas pelos governos de interesse público. 

Apesar de Yellonwstone se destacar, ele não foi a primeira área protegida do 

mundo, já existindo locais criados para a reserva de recursos muito antes, como o 

de ursos e leões criados pelo rei da Pérsia em 1.800 A.C, ou outros como parques 

de caça (VIANNA, 2008).  Destacando sempre que esses locais e as eventuais 

funções pelas quais eram (são) criados reportavam a ideia de natureza e a relação 

dela com os homens vigentes na época e sociedades de suas criações (VIANNA, 

2008).  
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Em seu livro “O mito moderno da Natureza Intocada” Diegues propõe 

“avaliar a importância fundamental, nos dias de hoje, da presença das populações 

tradicionais nas unidades de conservação em que vivem por meio da criação de 

novos modelos de áreas protegidas” (DIEGUES, 2001, p. 12). 

Partindo disso o autor explica que a noção de áreas naturais protegidas dos 

homens da forma que a conhecemos e como é usada no Brasil e em outros países 

do terceiro mundo surgiu nos Estados Unidos, onde essas áreas eram entendidas 

como possuidoras de uma natureza que não teria sido modificada pela presença 

humana e serviam para que esses mesmos homens pudessem recarregar suas 

energias, perdidas diante do desgastante vida na sociedade urbano-industrial. 

Diegues defende que a ideia da existência de um paraíso intocado perdido é um 

mito o qual está envolto pelo pensamento racional moderno. O problema estaria no 

fato de que essa forma de preservação da natureza se disseminou pelo mundo, 

sendo adotada por países de terceiro mundo, nos quais as florestas e os diferentes 

biomas abrigam diversos tipos de populações, entre elas as consideradas 

tradicionais. Assim muitas vezes a legislação brasileira, baseada nas categorias 

americanas, prevê a transferência dessas pessoas, gerando transtornos e 

problemas éticos, econômicos, culturais, sociais e políticos (DIEGUES, 2001). 

Dentro desse quadro é também importante destacar que em grande parte 

dos países o uso dos recursos florestais pelas comunidades tradicionais, mesmo em 

suas próprias terras, é regrado restritivamente (HAUER, 2009, p. 51). Grande parte 

das áreas é definida por seus habitats como “refúgios da vida selvagem (...) e o 

suporte político que recebem é, portanto, muito dependente da força científica, ética 

ou do sentimento emocional direcionada à preservação da vida selvagem” (HAUER, 

2009, p. 52). 

O Brasil passa a implantar essas áreas de preservação na década de 1930, 

primordialmente nas florestas úmidas do litoral, localidades essas que de forma 

alguma eram inabitadas (DIEGUES, 2001, p. 16).   

Entre as décadas de 1970 e o final da de 1980 o número dessas áreas 

aumenta intensamente no Brasil e no mundo, na região de Guaraqueçaba não foi 

diferente. Durante a década de 1980 o número de UC e de estudos na região sobre 

o meio ambiente e instrumentos para a preservação foi tão intensa na cidade que a 
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década foi chamada de “anos verdes” (VON BEHR, 1997 apud SCHIOCCHET, 

2005). Sendo importante destacar que:  

Avaliando-se o período em que mais foram criadas unidades de 
conservação no Brasil (1970-1986), em pleno regime militar e autoritário, a 
criação dessas unidades era feita de cima para baixo, sem consultar as 
regiões envolvidas, ou as populações afetadas em seu modo de vida pelas 
restrições que lhes eram impostas quanto ao uso dos recursos naturais 
(DIEGUES, 2001, p. 116).  

 

No país as Unidades de Conservação são divididas em diferentes categorias 

com distintos objetivos, os quais estão definidos na lei nº 9.985, de 18 de julho de 

2000, que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação o SNUC. 

Esse diz que as UCs são divididas em dois grupos  

Aquelas de uso direto (Áreas de Proteção Ambiental, Floresta Nacional, 
Floresta Estadual), onde são permitidas atividades econômicas restritivas 
que promovam manejo sustentável dos recursos naturais e aquelas de uso 
indireto (Parque Nacional, Parque Estadual, Estação Ecológica, Reserva 
Biológica), onde as atividades que possam alterar ou comprometer a 
preservação dos recursos naturais são vedadas (MARAGON; AGUDELO, 
2004, p. 2).  
 

Marago; Agudelo (2004) destacam que  

de acordo com o projeto de lei Federal 2.892/92 as UCs são definidas como 
porções territoriais e seus componentes, com características naturais 
relevantes, legalmente instituídas pelo poder público, com objetivos e limites 
definidos, sob regimes especiais e administração, para as quais se aplicam 
garantias de proteção (MARAGON; AGUDELO, 2004, p. 2).  
 
 

Existem várias classificações e funções dadas às áreas naturais protegidas, 

mas aqui as que possuem mais relevâncias é a de APA e RPPN. A APA (Área de 

Proteção Ambiental) é  

 

Uma categoria de Unidade de Conservação, voltada para a proteção de 
riquezas naturais que estejam inseridas dentro de um contexto de ocupação 
humana. O principal objetivo é a conservação de sítios de beleza cênica e a 
utilização racional dos recursos naturais, colocando em segundo plano, a 
manutenção da diversidade biológica e a preservação dos ecossistemas em 
seu estado original (Embrapa, 2011).  

 

Essa forma de UC tem como principal característica a “possibilidade de 

manutenção da propriedade privada e do estilo de vida tradicional da região, onde 
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programas de proteção à vida silvestre podem ser implantados sem haver 

necessidade de desapropriação de terras” (Embrapa, 2011).  

Quanto a RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) também é uma 

categoria de unidade de conservação, mas “criada pela vontade do proprietário rural, 

ou seja, sem desapropriação de terra. No momento que decide criar uma RPPN, o 

proprietário assume compromisso com a conservação da natureza” (WWF Brasil, 

2011).  
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4. Múltiplas falas, o mesmo discurso 

 

Esse trabalho estuda as noções dos técnicos ambientais sobre comunidades 

tradicionais, a partir de entrevistas com esses técnicos, mas também outras fontes 

para entender determinadas noções. Assim, a seguir reproduzo uma notícia de 

crime ambiental, e com comentários que se não são de técnicos de nível superior 

podem contribuir para comparação do discurso desses agentes.  

A primeira exposição é o texto da notícia publicada no site Fabio Campana: 

Política, cultura e o poder por trás dos panos em 21 de Junho de 2011 – 19:36 hs. 

Site que se propõe a pensar esses assuntos e disponibiliza espaço para 

comentários dos leitores.  

Quinteiro faz defesa de quilombola preso em Antonina 

O secretário especial de Relações com a Comunidade, Wilson Quinteiro, 
organizou uma pequena força tarefa voluntária de advogados – ele incluído 
– para defender os direitos de um quilombola preso em Antonina sob a 
acusação de matar um macaco. Quinteiro pediu para a equipe entrar com 
um pedido de hábeas corpus para que o acusado possa responder o 
processo em liberdade. O preso é membro da Comunidade de 
Remanescentes de Quilombos de Batuva, certificado pela Fundação 
Cultural Palmares, no município de Guaraqueçaba. ‘A flora e fauna nesse 
território são historicamente preservadas pela comunidade quilombola, que 
vive dos ciclos da natureza e da cultura de subsistência’, diz o secretário 
(Em: http://www.fabiocampana.com.br/2011/06/quinteiro-faz-defesa-de-
quilombola-preso-em-antonina/. Acesso em: 15 de dezembro de 2011) 

   

Agora três comentários feitos por leitores dessa página:  

1) Bem, apenas para informar, a pessoa presa em Antonina tem como 
acusação principal o crime de porte ilegal de arma, sendo também autuado 
pelo abate do macaco. 
Outras questões: Quem vive dos ciclos da natureza e da cultura de 
subsistência abate macaco? 
Não seria mais justo, o preso ter vendido a espingarda e os cartuchos e 
adquirir os gêneros alimentícios que necessitava? 
Justifica no século 21, o homem esclarecido e bombardeado de 
informações, caçar para subsistência? 
Pense bem antes de criar mais uma nova excludente de ilicitude: São isento 
de penas os pertencentes as comunidades tradicionais que cometerem atos 
tipico como crime (Inteiro Ambietal, Em: 
http://www.fabiocampana.com.br/2011/06/quinteiro-faz-defesa-de-
quilombola-preso-em-antonina/. Ultimo acesso em: 15 de dezembro de 
2011). 

 

2) E o coitado do macaco. Estes tempos no RJ houve a impetração de um 
habes corpus para liberar um macaco. E agora, o macaco por um de seus 
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familiares poderá (sei que é impossível, pois sou advogado) atuar como 
assistente de acusação contra aquele que lhe tirou a vida. Afinal se o home 
veio do macaco poderia. Brincadeiras de lado, entendo que a libertação do 
Sr. Antonio com todas estas luzes e estardalhaço abrirá um precedente 
para que seja aberta a “caça aos macacos (Em: 
http://www.fabiocampana.com.br/2011/06/quinteiro-faz-defesa-de-
quilombola-preso-em-antonina/. Acesso em: 15 de dezembro de 2011). 

 

3. ‘Comunidade de Remanescentes de Quilombos’ nada mais é que uma 
criação acadêmica de antropologos barbudos e que fumam cigarrinho da 
palha, a qual o Governo Lula encampou com o fim de perpetuar a miséria 
de pessoas com pretexto cultural. 
É a mesma maldade e palhaçada feita há anos com os índios pela FUNAI. 
A diferença é que Indio pelo menos tem cultura própria. Quilombolas (se é 
que faz sentido existir isso depois de 1888) tem cultura do que? Pergunta 
para um deles se sabe alguma coisa sobre a África. Querem preservar a 
cultura de escravos em fuga??? (Em: 
http://www.fabiocampana.com.br/2011/06/quinteiro-faz-defesa-de-
quilombola-preso-em-antonina/. Acesso em: 15 de dezembro de 2011). 

 

Essas colocações foram colocadas para exemplificar o uso de categorias 

sociologicas na formação de um senso comum sobre essas comunidades e da ideia 

da relação delas com a legislação ambiental e da própria natureza.  

As colocações a seguir são a reproduções de uma Petição Pública feita 

sobre o caso expões uma situação, mas também uma noção mais romantizada das  

pessoas dessas localidades, além de nos ajudar a pensar a noção de tradicional. 

Abaixo-assinado Quilombola é preso no litoral paranaense por abater 
macaco para alimentar-se a si e aos seus filhos. 

Para: Ministério Público Estadual do Paraná, Corregedoria dos Juízes 
do Estado do Paraná 

 

Quilombola é preso no litoral paranaense por abater macaco para alimentar-
se a si e aos seus filhos.  As comunidades Quilombolas de Guaraqueçaba, 
litoral do Paraná, reclamam que estão sendo impedidas de plantar e 
produzir a subsistência das famílias, por causa da repressão de órgãos 
ambientais, IBAMA (governo federal), IAP (governo estadual), da Polícia 
Florestal (Força Verde) e de ONG'S como a SPVS (Sociedade de Proteção 
a Vida Selvagem e Educação Ambiental) e a Fundação Boticário.  
Os depoimentos seguem todos o mesmo tom: o modelo de preservação 
pretendido por alguns para Mata Atlântica não considera o ser humano 
como parte da natureza. ‘Dizem que o papagaio da cara rocha está em 
extinção, mas o que está em extinção aqui é o ser humano’, explica Antonio 
Gonçalves da Silva, professor e morador da comunidade Rio Verde, em 
Guaraqueçaba.  
A entrada de várias ONGs na região e as restrições dos órgãos ambientais 
têm provocado grandes impactos nas comunidades, gerando miséria e 
expulsão da população. Muitos caiçaras estão deixando a agricultura e 
pesca, e migrando para cidades maiores como Paranaguá ou Curitiba. "Os 
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pescadores estão sendo ameaçados e agredidos”. Enquanto isso há na 
região várias fazendas de búfalos em áreas totalmente devastadas.  
De acordo com depoimentos de moradores da região, há indícios de que a 
SPVS receba recursos da ONG estadunidense TNC (The Nature 
Conservancy) e das empresas GM (General Motors), Chevron Texaco e 
American Electric Power. O interesse seria a compra de créditos de 
carbono. Com base no Protocolo de Kioto, países onde existem grandes 
florestas podem ‘vender’ o potencial de seqüestro de carbono às empresas 
poluidoras, que passam a comprar os créditos de carbono para ter o direito 
de continuar poluindo.  
Foi neste contexto que o quilombola, ‘Antonio Nardes Pontes’, 52 anos, 
lavrador da Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Batuva, 
certificada pela Fundação Cultural Palmares, no município paranaense de 
Guaraqueçaba, foi preso no dia 14.05.2011 porque matou um macaco para 
alimentar-se e a sua família. Impedido legalmente de plantar, caçar e dada 
as características locais onde não há oferta de emprego, Antonio tinha em 
sua casa somente o sal que utilizou para temperar a carne.  
Segundo o juiz de direito, Siderlei Ostrufka Cordeiro, da Vara Criminal da 
Comarca de Antonina, Antônio, infringiu o disposto 14 da a Lei n 10.826/03 
e o artigo 29 da Lei 9.605/08. Em 13/06/2011, o ministério público emitiu 
parecer desfavorável a liberdade provisória de Antonio alegando que ‘o fato 
do réu simplesmente alegar que abateu o animal para alimentar-se, não é 
suficiente para que seja absolvido do crime. Consigne-se ainda que 
somente os cartuchos deflagrados, assim como os intactos, possuem valor 
econômico o qual poderia servir para alimentá-lo’.  
É importante destacar que a existência da fauna e da flora nesse território é 
historicamente preservada por conta da presença das comunidades 
tradicionais, no caso em questão, as comunidades remanescentes de 
quilombos. Assim, a relação comunidades tradicionais e natureza é 
fundamentada na prática do desenvolvimento sustentável, isto é, na 
subsistência da economia familiar e no respeito aos ciclos da natureza, o 
que permite uma relação de equilíbrio entre sociedade e natureza.  
Infelizmente, esse modelo se contrapõe tenazmente a exploração 
indiscriminada dos recursos naturais, desenvolvida por empresas voltadas 
ao lucro, ao acúmulo de riquezas e a economia de mercado internacional. 
Soma-se a isso, a negligência e conivência de órgãos públicos a estas 
práticas. Todavia, o quilombola, cujos antepassados e a geração atual 
sofrem, constantemente, perseguição, violência física e simbólica por 
utilizarem de forma sustentável os recursos naturais. Em outras palavras, 
não se trata de matar o macaco para inserir sua carne e couro no circuito da 
economia capitalista, mas de buscar na natureza a única e real forma de 
sobrevivência, de manter-se vivo a si e sua família (Em: 
http://www.peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=P2011N11373. Ultimo 
acesso em: 15 de dezembro 2011). 

 

Esse conteúdo expõe questões muito importantes já citadas, como o grande 

número de UC na região, e também a restrição que essas comunidades têm que 

conviver. Chama atenção a ideia de natureza que está em pauta na sociedade 

moderna, na qual o homem não faz parte, em contraponto a ideia de natureza 

atribuída a esses povos onde o homem interage com ela fazendo parte. O artigo me 

ajuda a pensar a maneira como essas pessoas são criminalizadas, com a restrição 

bem objetivada, mas não os instrumentos para a dignidade de vida humana.  
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Também é importante notar, que apesar de pontos de vistas diferentes dos 

diferentes textos acima, a questão do ser tradicional permeia os três tipos de 

discurso expostos sobre acima e possui intrinsicamente a mesma noção, mas 

expostas por prismas diferentes. O tradicional é visto ou como estático ou vias de 

extinção, reproduzindo um de senso comum da modernidade, que tem origem nos 

primeiros estudos sobre as comunidades tradicionais, como diz ADAMS (2011), que 

entende que depois dos primeiros estudos os pesquisadores das gerações 

seguintes voltaram a essas comunidades sem perceber questões tais como o atual 

momento econômico. Dentro disso, a seguir dentro do trabalho é interessante se 

perguntar até que ponto as falas dos técnicos ambientais se afastam desta visão das 

sociedades tradicionais como harmônicas? 

 

4.1 Quem são os técnicos ambientais 

 

Partindo das questões colocadas anteriormente se faz necessário pensar em 

quem são esses técnicos ambientais, destacado que a realização desse trabalho foi 

composto por entrevistas com técnicos ambientais de diferentes instituições, e os 

diálogos com alguns técnicos demonstra que a noção deles não se diferencia muito 

das expostas nos sites.  

Para a realização das entrevistas elaborei um questionário; além de fazer as 

entrevistas necessárias, duas em eventos ambientais no Paraná8 com um 

questionário improvisado e onze com o questionário elaborado (Anexo 1).  

O questionário (Anexo 1) foi elaborado de forma a entender quem são esses 

técnicos, a formação acadêmica e qual a priorização do conhecimento, compreender 

em quais situações e de que forma se devam o contato entre esses técnicos 

ambientais e os moradores de comunidades tradicionais, qual o conhecimento 

desses técnicos sobre essas comunidades e quais as falas deles. Sendo todas as 

entrevistas feitas pessoalmente e com duração aproximada de 20 a 40 minutos 

                                                 
8
 O primeiro foi a Oficina interestadual sobre legislação, comercialização e marketing para a exploração de frutas 

da palmeira Juçara, realizada no município de Antonina dos dias 25e 26 de novembro de 2010. 

O segundo evento foi a Semana Nacional da Mata Atlântica 2011, realizada no município de Curitiba entre os 

dias 25 e 27 de maio de 2011.  



  

   

 

 

37

 

cada. Apenas com a finalização de duas entrevistas que necessariamente tiveram 

que ser por e-mail devido ao pouco tempo que restava9.  

Usando o questionário em anexo (Anexo 1) eu conversei com onze 

técnicos/pesquisadores ambientais. Quatro representantes da SPVS, ONG 

ambiental, um do projeto Mercado Mata Atlântica, cinco vinculados ao Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP) órgão estadual e um pesquisador/professor vinculado a 

Universidade Federal do Paraná. Lembrando que esses foram os pesquisadores 

com os quais consegui falar, pois entrei em contato com alguns os quais não 

responderam, outros me responderam, mas segundo tais não puderam me atender 

por falta de tempo. Mesmo assim a média de dez pesquisadores já era o pretendido 

para o trabalho, sendo que a última entrevista foi realizada com um técnico durante 

a Semana da Mata Atlântica realizada em Curitiba, a qual participei como ouvinte.  

 Dos onze entrevistados seis são homens e cinco mulheres. As formações 

dos homens são: um biólogo, três engenheiros florestais, um engenheiro agrônomo 

e um na qual a formação ainda era naturalista a qual, segundo o próprio 

entrevistado, era o estudo da biologia e geografia juntas. Dois realizaram suas 

graduações na UFPR, dois na Pontifícia Universitária Católica do Paraná (PUC-PR) 

e os outros dois em outras universidades federais fora do estado. Três possuem 

especialização, dois possuem mestrado e doutorado e um não possui nenhuma 

forma de pós-graduação. Cinco dos seis tem idade entre 49 e 51 anos e apenas um 

possui mais de 51 anos.  

Entre as mulheres há duas biólogas, ambas das ONG, uma engenheira 

agrônoma também vinculada a ONG e duas engenheiras florestais essas vinculadas 

ao IAP. Todas possuem ao menos o mestrado e duas (as duas do IAP) também 

possuem doutorado. Quatro das cinco realizaram suas graduações na UFPR e uma 

na PUC-PR. 

As graduações dos dez dos onze entrevistados ocorreram entre o início da 

década de 1980 e meados da de 1990. E apenas um ainda na década de 1970. Isso 

é importante, pois sabe-se que o movimento ambiental ganhou força nesse período 

                                                 
9
 Esse detalhe parece irrelevante, mas fui questionada algumas vezes do por que a entrevista ter que 

ser pessoalmente e não por e-mail, já que era um questionário fechado, sendo essa forma de agir 
mais recorrente para as áreas que a maioria dos entrevistados trabalham, com perguntas e 
respostas exatas. Esse evento reforça e serve como mais um exemplo de como nossos métodos e 
discursos eram diferentes, pois ambos lidando com ciências distintas. 
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e deu ênfase na forma de preservação no formato de Unidades de Preservação e 

grande parte dos conflitos socioambientais ganham força entre essas duas décadas 

(VIANNA, 2008).  

Percebe-se que grande parte dos entrevistados tem sua formação original 

em engenharias, e apenas quatro tiveram algum tipo de formação voltado ao social. 

Essa questão é percebida pelos entrevistados reconhecerem que os cursos dos 

quais são oriundo não estavam voltados ao social. Na fala de todos porem há um 

entendimento de que essa realidade estaria mudando.  

O perfil dos técnicos foi exposto aqui para que o leitor possa, de maneira 

breve ver o perfil das pessoas que realmente interagem com as populações 

tradicionais e porque são esses técnicos os personagens focais do trabalho.  

 

4. 2 O que dizem os técnicos 

O problema é que a globalização já chegou em tudo, 

não é? (Entrevista SPVS, 2011) 

 

Depois de ver quem são esses técnicos ambientais, passo para a exposição 

e análise de suas falas e isso uma das questões que eu fiz aos técnicos foi sobre 

como eles entendiam o termo comunidades tradicionais. Segundo Vianna (2008) 

esse termo deve ser melhor trabalhado e de maneira cautelosa, para que a vida das 

pessoas dessas localidades e a própria conservação sejam possíveis. 

O termo foi apropriado por ambientalistas que entendiam que essas 

comunidades teriam uma ocupação de baixo impacto ambiental, sugerindo que 

essas populações são mais “harmoniosas” com natureza, a comparação teve como 

base a sociedade dominante, como pode-se perceber a sociedade dominante, mas 

essa ideia teria relacionado o termo a noções vagas ou mesmo pejorativo, como 

“primitivo” ou “bons selvagens”.  

Segundo Antunes (2009) a origem do conceito de bom selvagem dentro das 

Ciências Sociais encontra-se em Rousseau (1712-1778) que  

Considerava que a generalidade dos povos, então acabados de ‘descobrir’ 
pelos europeus não eram ‘civilizados’, mas puros na sua nobre inocência. 
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Estava criado o mito do bon sauvage, à luz do qual a civilização se 
apresentava como uma degradação do estado original do homem.  
Em tal perspectiva, esses povos ‘primitivos’ seriam os mais puros 
detentores dos restos da primeira civilização humana. Primeira, sim, mas 
civilização apesar de tudo! No entanto, sobre a influência do evolucionismo 
de SPENCER (1820-1903), vai-se dar uma inversão na ordem das 
valorizações: os povos que viviam em comunhão perfeita com a natureza 
representavam o primeiro estádio de um processo evolutivo que, passando 
pela barbárie, haveria de culminar na civilização (ANTUNES, 2009, p. 140).  

 

A caracterização dessas sociedades com possuindo uma relação profunda 

com a natureza fez com que fossem descritas sempre nos termos de dependência 

até simbiose com a natureza e os ciclos naturais, a partir dos quais constrói seu 

modo de vida. Sendo entendidas como possuidoras de um conhecimento 

aprofundado da natureza com o qual elaboram estratégia de uso e manejo 

sustentável dos recursos naturais, conhecimento passado de geração em geração, 

reduzida acumulação de capital, tecnologia de impacto limitado sobre o meio 

ambiente, sobressaindo o artesanal e fraco poder político, entre outros (VIANNA, 

2008).  

VIANNA (2008) constata que o uso dessas características pelo poder 

público acaba idealizando essas pessoas 

 

Cuja forma de vida deve corresponder integralmente a essa descrição e a 
ausência de algum desses traços as desclassifica como ‘tradicionais’. Essa 
concepção estática dessas populações leva inclusive a injustiças sociais, 
pelo congelamento de seus modos de vida idealizados (VIANNA, 2008, p. 
245).  

 

Para muitos dos meus entrevistados a questão do termo é complicada pelo 

fato de o entenderem essas comunidades como estática. A maioria entende que ser 

tradicional implica em ter pouco ou nenhum elemento externo ou contato com a 

sociedade urbano industrial e, como a grande maioria dessas populações já possui 

algum tipo de contato, eles estariam aculturados e a proximidade deles a cultura 

moderna estaria os “afastando” da natureza, se desarmonizando, dessa forma, 

estariam menos aptos a ocupar essas localidades, e com isso ocorreria evasão 

deles para as cidades. Essa ideia pode ser percebida na fala de um dos 

entrevistados:  
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“Dependem completamente da extração da natureza. Reclamam que vem 
diminuindo e isso acarreta na evasão dos jovens (...) bom no caso da 
comunidade (que a entrevistada trabalhou) eu considero que eles tenham 
um modo de vida tradicional, dependem da natureza, usam instrumentos 
que não são tecnológicos, nesse caso cabe sim. Mas tem regiões em 
Guaraqueçaba que já não é. Em alguns locais sim outras já tem muita 
influência externa” (Entrevistado ONG, 2011).  

 

É importante destacar que esse termo, que hoje parece ser rechaçado pelos 

ambientalistas, foi apropriado pelos próprios na década de 80 e depois usado 

também pelos movimentos sociais, sendo agora um movimento político (VIANNA, 

2008). De uma maneira geral parece que esse termo antes era empregado e aceito 

quando contribuía apenas para a conservação da natureza, de forma passiva e 

estática. Mas, ao mobilizar grupos de forma política que lutava pelos seus direitos 

sobre a terra para não ficarem apenas como objetos estáticos, tendem a perder a 

legitimidade para os ambientalistas. 

Notei uma diferença de falas entre técnicos das ONGs e do IAP nessa 

questão. Ambientalistas da ONG em suas falas destacam a ideia de que 

comunidade tradicional seria um termo que se aplicaria hoje a poucos grupos e 

destacam a presença de itens eletrônicos nessas localidades, o que para eles 

denotaria que esses povos não conseguiriam manter sua cultura ancestra. Como na 

fala a seguir:  

“... será que é possível com tanta influencia externa que elas sejam ainda 
tradicionais deve ser questionado, até que ponto eles conseguem ser 
tradicionais, a própria televisão, turistas, pessoas que vão morar lá. Poderia 
ter uma graduação” (Entrevista SPVS, 2011).  

 

   Em outra entrevista de um funcionário da ONG essa questão da televisão 

e de uma medição reaparece:   

“... o problema que a globalização já chegou em tudo, não é? Aonde tem 
televisão já é complicado falar que a pessoa mantém sua vida tradicional, 
(...)ai vai ter que se medir o quanto tem dessa cultura antiga, tradicional” 
(Entrevista SPVS, 2011) 

 

Essa fala sobre o medir o quanto uma cultura ainda possui de tradicional 

parece estar relacionada a formação altamente tecnicista que esses ambientalistas 

tiveram e como essa formação não buscou entender as questões sociais envolvidas 

em suas disciplinas. Além disso, a ideia do conhecimento científico como uma 
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necessidade também surge: “de repente, por uma questão de uma necessidade de 

um conhecimento cientifico e da legislação se decreta uma APA” (Entrevista ONG, 

2011), aliais a questão da falta de disciplinas em seus cursos que refletissem sobre 

questões sociais foi apontada por meus entrevistados.  

Os entrevistados do IAP, apesar de também notarem a presença de itens 

tecnológicos, lembram que esses grupos representam uma cultura que ainda se 

difere da urbano-industrial, apesar de terem acesso a itens de tecnologia eles a 

apropriam a seus moldes. Um entrevistado do IAP diz sobre o conceito/termo 

comunidade tradicional: 

“eu acho que representa bem esses povos essas pessoas que ainda vivem, 
que ainda mantém modelos culturais diferenciados da nossa cultura 
ocidental. Mas hoje tem muita mescla, mas acho que a base mesmo é essa 
relação entre eles, comunitária e a relação com os recursos naturais, que é 
diferenciada. Que é uma relação de interdependência tanto da comunidade 
entre si, tanto daquela família com o meio" (Entrevista IAP, 2011). 

 

Esse mesmo entrevistado do IAP exemplifica ao contar o caso de uma 

máquina para processamento de farinha instalada em uma comunidade em 

Guaratuba PR. Os idealizadores da instalação da máquina esperavam aumentar a 

produtividade e a renda das famílias, mas, quando voltaram à localidade notaram 

que eles ganhavam o mesmo que antes. Quando os moradores foram indagados do 

porque, eles falaram que a máquina foi boa sim, pois havia lhes proporcionado mais 

tempo livre, algo que eles prezavam mais do que o lucro material (Entrevistas, 

2011). Provavelmente as pessoas que instalaram a máquina não esperavam esse 

resultado, pois pensavam dentro de uma lógica capitalista que prioriza o lucro 

material..  

Outro caso semelhante é percebido por BAZZO (2010) na qual ela ao 

estudar uma comunidade de pescadores artesanais da Barra da Ararapira na ilha de 

Superagui PR, constata que os moradores procuram sim ter instrumentos ou 

elementos externos, mas essa aquisição não mudaria a identidade local, podendo 

até servir para fazê-la durar mais e melhor, a exemplo dos barcos a motor. Pois, ao 

consumir tais itens, esses atores pensam e conferem significação e uma 

atemporalidade nova. Contudo as mercadorias não são alteradas na forma, mas 

sobre um campo semântico particular, diferente ao do espaço urbano (BAZZO, 
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2010, p. 179), nota-se que a entrevistada acima e alguns outros técnicos possuem 

uma visão semelhante a da autora.  

A fala de outro entrevistado do IAP também é bastante interessante e se 

assemelha muito ao que VIANNA (2008) diz sobre o uso desse termo na forma 

como foi prendida, esperando congelar essas pessoas em um tempo passado. A 

entrevistada destaca que o termo é complicado por “congelar” o modo de vida 

dessas pessoas e quando fala sobre a questão da tecnologia ela não a entende 

como fator de degradação da cultura, pelo contrário, entende que essas pessoas 

têm o direito ao acesso a itens de conforto e que esse não os deve ser negado por 

sua classificação como tradicional:  

“da uma sensação que congela as pessoas em um tempo remoto (...) tenho 
uma certa antipatia justamente porque congela elas e tem um apelo a um 
modo de vida que não pode mudar, acho que isso não é muito sustentável 
(...)Ter essa convivência do moderno com o tradicional mas sem impedir 
que eles tenham esse conforto que fiquem sem luz, fiquem sem água” 
(Entrevista IAP, 2011). 
 

Na continuação da entrevista em outra questão outro entrevistado cita um 

exemplo:  

“famílias quilombolas que estão ali a varias gerações, mas que vivem em 
áreas de preservação permanente e que por isso são impedidas de ter 
acesso a luz porque elas estão em APP, ali é um mundo cultural 
consolidado” (Entrevista IAP, 2011).  

 

Mesmo assim o entrevistado entende que é preciso haver um termo, pois há 

necessidade de políticas públicas, mas lamenta e destaca que mesmo já existindo 

organizações desses povos e mesmo esses estando em pauta nas discussões 

atuais, ainda não são eles que são os principais alvos das políticas públicas e que 

“isso não significa que a resolução dos problemas dessas comunidades esta 

próxima” (Entrevista IAP, 2011). 

É notável que nos discursos dos outros técnicos a possibilidade de 

mudança, (intrínseca ao conceito de cultura, pois nenhuma cultura tradicional existe 

em estado puro (DIEGUES, 2004)) é negada a essas populações quando ocorre 

uma busca por tentar mantê-las sem objetos externos, usando uma noção de 

patrimônio estático, negando o contato e intercâmbio com a sociedade urbano-

industrial ou julgando esse contato apenas como maléfico. Aliás essas em sua 

formação mantiveram contatos externos, como é o caso das caiçaras, cuja própria 
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história e formação decorrem de transformações exógenas, principalmente as 

mudanças dos ciclos econômicos (ADAMS, 2000).  

O congelamento das características culturais parece ser usado como forma 

de controle pela sociedade moderna sobre essas, a partir da legislação ambiental, 

pois se por ventura essas sociedades estiverem um UC e não mais mantiverem 

todas as características que as fazem tradicionais elas podem ser “convidadas a se 

retirar”, pois, sua presença pode causar risco ao meio ambiente preservado para o 

usufruto das sociedades urbano-industriais.   

De algum modo todos os técnicos tiveram de alguma forma contato direto 

com moradores de comunidades tradicionais, ou locais. Mas esse contato é muito 

variado entre eles podendo se dar através da fiscalização, do licenciamento, da 

necessidade de o técnico realizar sua pesquisa na propriedade de algum morador, a 

com guardas parques que muitas vezes são moradores das comunidades, a 

realização da educação ambiental e também por conta do turismo.  

Devido a esse contato foi perguntado qual seriam as maiores queixas dos 

moradores quando em contato com esses técnicos. Os técnicos vinculados a ONG 

destacaram a falta de infraestruturas básicas como a maior queixa dessas pessoas, 

uma mesmo disse não perceber queixa, e que pelo contrário:  

“não eram queixas, (...) eles falavam que a vida mudou para melhor, quando 
a [ONG] chegou e tiveram acesso a informações sobre meio ambiente, 
então eu acho que mudou completamente a percepção deles. Que a vida 
tinha mudado e mudado para melhor” (Entrevista SPVS, 2011). 

 

Outra fala destaca que problemáticas vinculadas a legislação ou a UC como 

a APA só existiam antes de se trabalhar com a educação ambiental, e que depois 

essas problemáticas desapareciam, porque os moradores passam a entender o 

porquê da necessidade das leis.  

Mas a fala de um dos técnicos do IAP avulta os problemas da legislação e 

da transformação das terras dessas pessoas terem se tornado ou estarem cercadas 

por UC. Como se constata na fala a seguir: 

“se queixam muito do órgão ambiental, no litoral se queixavam muito da 
SPVS porque tinham um viés muito biológico, (...) realmente não gostavam 
(...) você fica ouvindo reclamações e todas elas com propriedade todas elas 
tinham razão de ser, porque você tem todo um policiamento do estado que 
chegam a essa população... eles pescavam não podem mais pescar ... ai de 
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repente viram criminosos (...)  você tem uma estrutura que é para 
criminalizar e não para propor uma forma adequada” (Entrevista IAP, 2011). 

 

A fala desse entrevistado é destacável, pois diferente do que se percebe no 

discurso das pessoas das ONGs, onde o conflito não aparece ou não é destacado, o 

conflito é entendido como central.  

Outro entrevistado do IAP também ressalta o conflito e a falta de consciência 

da realidade dessas comunidades por parte dos técnicos ambientais:  

“Principalmente com a questão da fiscalização, como o pessoal chega lá e 
não leva em consideração as peculiaridades daquela situação, daquela 
comunidade. Chaga lá multando, embargando, gera um problema sério, 
principalmente porque são comunidades pobres e que qualquer multa vai 
complicar para eles, mas o pessoal não leva em consideração, não tá nem 
ai” (Entrevista IAP, 2011) 

 

Existe uma maior exteriorização do conflito entre os entrevistados do 

IAP,esse fato é de importante, considerando que esses técnicos estão vinculados a 

área sócio-ambiental necessitando a existência dessa maior consciência. Sendo 

preocupante o fato de essa conscientização parecer restrita a essas pessoas, as 

quais reconhecem que grande parte dos técnicos vinculados ao Órgão e os demais 

ambientalistas não possuem essa consciência.  

Os demais dizem ter conhecimento do conflito, mas esse aparece 

normalmente quando é diretamente perguntado.  Sendo que esse é entendido 

principalmente por diferenças culturais: “os conflitos estão principalmente ligados às 

diferenças culturais” “pelo choque cultural”. Mas novamente o discurso dos 

pesquisadores ligados ao DIBAP (Diretoria de biodiversidade e áreas protegidas) 

destoa:  

“Na execução das políticas publicas você vai se deparar com inúmeros 
conflitos socioambientais (...) o número de conflitos ambientais é crescente 
porque cada vez mais a técnica ela é voltada para um pacote digamos único 
pra plantar soja transgênica (...)” (Entrevista IAP, 2011). 

 

Além dessas questões, outra que eu levantei para tentar compreender quem 

são e o que pensam esses técnicos foi sobre a opinião deles quanto os moradores 

de comunidades tradicionais em UC que não obedeciam a legislação vigente. Foram 

poucas as afirmações duras e apesar desses técnicos afirmarem ter pouco 

conhecimento sobre as comunidades eles expressaram compreensão da situação 
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dessas pessoas. Essa questão se divide basicamente em três respostas: em parte 

dos discursos foi levantada à questão da necessidade; em outra a questão cultural e 

na última ambas as respostas com o entendimento de que essas pessoas moravam 

nessas localidades antes do regramento. A seguir frases sobre a primeira vertente.  

“Acho que a condição deles muitas vezes eles são extrativistas e dependem 
da extração, mas eles sabem que não podem tirar mais as vezes é por 
necessidade, pois informação antes eles não tinham, mas hoje eles tem” 
(Entrevista SPVS, 2011).  

 

Outro exemplo se encontra na resposta transcrita a seguir:    

 

“Falta de oportunidade talvez, falta de alternativa. Falta de oportunidade de 
ganhar seu ganha pão. Claro que tem aquelas situações com pessoas com 
dinheiro que de repente vão transgredir a legislação, mas na maioria dos 
casos são pessoas que por falta de alternativa de outras atividades que não 
impactem o ambiente acabam que transgridam a lei, acho que é por falta de 
oportunidade se elas tivessem uma oportunidade diferente” (Entrevista 
SPVS, 2011). 

  

Apesar de compreenderem a situação em que vivem essas pessoas, há 

também a tentativa de naturalização dos atos dessas pessoas por conta da cultura:  

“Muitas das vezes sabem que é proibido, mas isso para eles culturalmente a 
lei não é uma coisa que eles não têm a mesma obrigação que uma pessoa 
que vive na cidade que sentem a mesma necessidade de cumprir a lei. Não 
tem tanta restrição quanto a gente aqui da cidade. Então eles naturalmente 
as vezes, se não tiver fiscalização por exemplo não vão cumprir a lei, é da 
natureza deles”  (Entrevista SPVS, 2011) 

 

 Ou entendendo essa cultura a partir das restrições pelas quais elas passam 

há ainda falas que as entendem como criminosos ao desrespeitar alguma lei: 

 

“Então é claro que a pessoas que não se adéqua por causa da falta de 
conhecimento, por necessidade e porque são bandidos mesmo, que sabem 
da legislação, mas vem ali uma forma de ganhar dinheiro” (Entrevista 
SPVS, 2011).  

 

Essa percepção de criminoso não é enfatizada nas entrevistas, mas aparece 

em notícias, como as expostas a sobre o caso da prisão de um quilombola e em 

falas mais informais, como na fala da bióloga, nas quais pessoas dessas localidades 

cometem o que a legislação chama de crime.  
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Os técnicos reconhecem existir uma estigmatização das comunidades pelos 

técnicos, mas essa é entendida mais como uma falta de conhecimento ou a 

dificuldade de diálogo, e não como um uso diferenciado do conhecimento cientifico.   

Nota-se que apesar das distintas das respostas entre os técnicos dos 

diferentes órgãos, ambos usam a noção de comunidade tradicional a partir da ideia 

dos primeiros estudiosos como harmônicas, sem maiores problematizações sobre 

questões da realidade dessas comunidades, sendo a compreensão dessa noção 

diferente. Os técnicos do IAP entendem as complicações surgidas do uso dessa 

classificação e percebem a necessidade dessas para as populações locais, mas 

ainda entendem que essas populações possui uma relação harmônica e 

diferenciada com a natureza. Quanto os técnicos do SPVS, esses possuem a noção 

inicial, porem a usam de forma ainda mais ambígua, reproduzindo o senso comum, 

suas respostas chegam a ser ambíguas, pois em certas respostas entendem que 

essas pessoas agem de determinada forma porque estariam influenciados por uma 

cultura externa a deles, a qual estaria modificando extremamente sua relação com a 

natureza como na fala acima da ONG que afirma que a globalização “chegou em 

tudo” e assim é complicado medir o quanto de tradicional há nessas comunidades. 

Outra ONG, por exemplo, diz que em algumas comunidades de Guaraqueçaba 

ainda são tradicionais, mas que outras existe muita influência externa.  

Mas, em outro momento, respondendo outra questão entendem que as 

pessoas dessas localidades possuem determinados comportamentos por possuírem 

uma cultura diferenciada, e que por isso “naturalmente” agem de determinada forma, 

pois é “da natureza deles” (Entrevista SPVS, 2011). 
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5. Os eventos Ambientalistas  

 

Na busca por entender como esses técnicos ambientais pensam sobre o 

tema participei de eventos ambientais, nos quais conversei com alguns desses 

técnicos. Tentei compreender as características gerais desses eventos quais 

exponho aqui minhas percepções. Participei de dois eventos que compreendi serem 

interessantes ao tema, pois teriam a presença desses técnicos e tratariam de 

questões que direta ou indiretamente atingem as populações locais. Assisti como 

ouvinte a Oficina interestadual sobre legislação, comercialização e marketing para a 

exploração de frutas da palmeira Juçara realizada no município de Antonina dos dias 

25 e 26 de novembro de 2010 e da Semana Nacional da Mata Atlântica 2011, 

realizada no município de Curitiba entre os dias 25 e 27 de maio de 2011.  

Uma característica que notei em ambos é que mesmo se tratando de 

eventos os quais as populações tradicionais/locais teriam interesse e relevância 

essas quase não estavam representadas e, quando estavam, não eram por 

moradores, mas por ONGs sociais e/ou ambientais que trabalhavam com elas, tais 

como a Rede Juçara, Mercado Mata Atlântica, Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, entre outras instituições.  

Mesmo com a problemática do conflito socioambiental e comunidades 

remanescentes de culturas tradicionais ser uma questão dada, dos trabalhos 

apresentados nenhum tem como foco essas comunidades ou dissertar sobre esse 

conflito, como se percebe nas apresentações do evento Semana da Mata Atlântica: 

Implementação da Legislação para a conservação da Mata Atlântica; A pesquisa 

como instrumento para a preservação da Mata Atlântica; Plano municipal de 

conservação e Recuperação da Mata Atlântica de João Pessoa – PB; 

Implementação do código Florestal; Contribuição do diálogo Florestal à discussão do 

Código Florestal; Dois anos de Pacto pela Restauração da Mata Atlântica – Avanços 

e desafios; Iniciativa BNDS Mata Atlântica – avanços e perspectivas; Mudanças 

climáticas e gestão de riscos ambientais, serviços ambientais, economia verde; 

Estudo de caso da tragédia da Região Serrana do Rio de Janeiro; Bio&Clima 

Lagamar – apoio a pesquisas que tratem do impacto das mudanças climáticas sobre 

espécies e ecossistemas; PSA na Mata Atlântica – O programa Desmatamento 
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Evitado; O desenvolvimento de sistemas de pagamento por serviços ambientais na 

Mata Atlântica; Criação e Consolidação de Unidades de Conservação na Mata 

Atlântica; Ações da SERS na Mata Atlântica: Plano nacional dos Produtos da 

Sociobiodiversidade, ZEE, PDA Mata Atlântica; Projeto Proteção da Mata Atlântica 

II; Ações da RBMA: Mercado Mata Atlântica, Turismo sustentável, outras; Criação 

participativa de UC em Bertioga – um caso de sucesso e Ações Ambientais da 

COPEL na Mata Atlântica.  

Figura 4. Folder semana Mata Atlântica. 

 

 

Em contraponto a não participação de pessoas dessas comunidades, há 

sempre presente autoridades, os quais estão lá, porque, apesar de se pretender 

fazer dos eventos centros de discussões acadêmicas eles são ao mesmo tempo 

eventos políticos, e normalmente essas autoridades acrescentam muito pouco às 

discussões.  
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A oficina sobre o Juçara tinha como tema principal a legislação sobre a 

comercialização e cultivo do fruto sendo que “o interesse pela implementação da 

exploração sustentável dos frutos de Euterpe edulis, conhecida como palmeira 

juçara na região da Mata Atlântica” onde foi realizado o evento “tem se dado por 

serem similares ao do açaizeiro e porque a produção de frutos despolpados pode vir 

a ser não só uma alternativa importante de renda, como também contribuir para a 

conservação da espécie” (BORGES; CHAIMSOH; CHIQUETT; DURIGAN; CRESPO 

DA SILVA, 2011). Assim a região de Antonina teria potencial para o cultivo da fruta, 

entendendo o cultivo desta palmeira como alternativa de desenvolvimento e 

podendo ser um incentivo para a diminuição do furto de palmito na região. Segundo 

a fala do Prefeito da cidade, o senhor Carlos Augusto Machado um dos problemas 

do município são as moradias irregulares na APA, pois não houve alternativa de 

desenvolvimento às populações locais.  

O objetivo oficial da 

Realização da oficina, coordenada pelo Instituto Agronômico do Paraná 
(IAPAR), em parceria com a UEPG, UFPR, ASPRAN, IAP e outras 
organizações governamentais e não governamentais, foi contribuir para o 
desenvolvimento da exploração sustentável de frutos de juçara através da 
construção de um marco legal apropriado à atividade e de um processo de 
marketing que considere a potencialidade do produto e a questão sócio-
ambiental da produção. Os temas relevantes abordados foram a Lei da 
Mata Atlântica, Leis Estaduais; Legislação referente à produção de açaí; 
especificidades dos frutos e ‘polpa’ de juçara; processamento industrial e 
artesanal; comercialização, marketing e mercado de açaí no Brasil e no 
mundo; o novo produto: ‘polpa’ de juçara (BORGES; CHAIMSOH; 
CHIQUETT; DURIGAN; CRESPO DA SILVA, 2011, p. 2). 

 
Assim, 

 
 
As principais conclusões e recomendações do evento foram: A legislação 
para o plantio e exploração dos frutos deve incentivar a atividade e não 
restringi-la; os procedimentos da normatização da atividade para pequenos 
produtores (até 50 ha) e comunidades tradicionais devem ser simplificados; 
deve-se analisar a viabilidade de exploração dos frutos em áreas de APP 
(proteção permanente); foi sugerida a formação de uma Câmara Técnica, 
vinculada ao Governo do Estado do Paraná e de um Grupo de Trabalho 
interestadual sobre a palmeira juçara; foram feitas sugestões para a 
definição dos padrões de identidade e qualidade da polpa de frutos de 
juçara e foi recomendado que sejam efetuados estudos para definição da 
marca e marketing do produto (BORGES; CHAIMSOH; CHIQUETT; 
DURIGAN; CRESPO DA SILVA, 2011, p. 2). 
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Quanto aos objetivos, há a preocupação quanto aos pequenos proprietários 

e comunidades tradicionais. Todavia mesmo com a questão sobre as comunidades 

tradicionais sendo abordada, não há estudos focados sobre essas, além disso, 

apesar de eventualmente essas questões serem abordadas e propostas, não há 

criação de politicas públicas efetivas, devido, a exemplo do estado do Paraná, a 

legislação ambiental ser muito rigorosa. Assim, mesmo alternativas interessantes a 

essas comunidades, como a do cultivo e comercialização do açaí da palmeira 

Juçara, falta pesquisas relacionadas às demandas dessas sociedades. Esse evento 

foi organizado e apresentado por técnicos ambientais, tais como engenheiros 

agrônomos, florestais e biólogos, mas também por advogados.  

Quanto a Semana Nacional da Mata Atlântica 2011 esse evento, permeado 

por questões ambientais técnicas, era claramente um evento com viés mais político, 

realizado depois da aprovação do novo Código Florestal esse entendido pelos 

ambientalistas presentes como uma autorização velada ao desmatamento. Assim 

todos os trabalhos tinham de alguma forma sido elaborados tendo essa questão 

como pano de fundo, o que fez com que o evento girasse em torno de 

apresentações técnicas e discussões politicas, novamente apagando questões 

sociais importantes para a discussão.  

Ambos os eventos foram interessantes, e apesar de terem por um lado o 

intuito de que a partir desses saiam políticas públicas pensado melhorar a vida das 

comunidades rurais, os dois se caracterizaram ainda como eventos muito técnicos, 

sem a participação dos mais interessados no assunto.  

Além disso, esses eventos me parecem insuficientemente divulgados, sendo 

que apenas quem tem acesso as pessoas das áreas envolvidas, como biólogos, 

engenheiros florestais, engenheiros agrônomos e outros técnicos de áreas afins, 

dificultando o acesso a outras áreas de conhecimento dificultando o diálogo e a tão 

propagada interdisciplinaridade. Para melhor minhas questões fui também em busca 

de pessoas de áreas sociais, mas não encontrei nenhum e em conversas com os 

participantes eles expressavam a surpresa em ver uma estudante de ciências 

sociais no evento, o que demonstra que quem está realmente discutindo as 

questões que afetam muito diretamente essas populações são, na grande maioria, 

pessoas das áreas das ciências naturais, as quais não tiveram preparo para esse 
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contato, como demonstra no perfil da formação acadêmica dos meus entrevistados 

onde apenas quatro tiveram alguma preparação para isso.  
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6. Considerações Finais.  

 

A relevância desse trabalho é a de perceber, partindo das entrevistas com 

os técnicos, a existência de um senso comum científico permeando a fala de 

diferentes atores sobre as comunidades tradicionais, para isso pensei 

Guaraqueçaba como palco da interação entre esses técnicos ambientais, os 

moradores remanescentes das culturas tradicionais, a legislação e de um conflito 

ambiental recorrente, dissertando sobre essas comunidades e as unidades de 

conservação para que o leitor entenda como são compreendidos na literatura sobre 

o tema. Busquei então fazer a exposição das falas dos técnicos e as explanações 

dessas, destacando questões essenciais sobre essas e sobre eventos os quais 

participei, entendendo serem necessárias tais apresentações para então tecer uma 

discussão entre as questões e considerações acima.  

O motivo pelo qual me propus perceber quem e como esses técnicos 

ambientais constroem o seu discurso específico, a partir de diálogos que tive com 

eles é por entender que “as trocas linguísticas - relações de comunicação por 

excelência – são também relações de poder simbólico onde se atualizam as 

relações de força entre os locutores ou seus respectivos grupos” (BOURDIEU, 1996, 

p. 24). Tendo em mente que “os discursos não são apenas signos destinados a 

serem compreendidos, decifrados; são também signos de riqueza a serem 

avaliados, apreciados, e signos de autoridade a serem acreditados e obedecidos” 

(BOURDIEU, 1996, p. 53). Bourdieu destaca que o fala existe por ser socialmente 

aceita, ou seja, “ouvida, acreditada e, por conseguinte, eficiente num determinado 

estado das relações de produção ou circulação” (BOURDIEU, 1996, p. 64).  

Essas colocações ajudam a observar como é elaborada a fala dos técnicos 

nas entrevistas, nas situações informais e a maneira como não tocam em certos 

assuntos no decorrer da entrevista. Levando-se em consideração que  

Os discursos eruditos podem extrair sua eficácia da correspondência oculta 
entre a estrutura do espaço social no qual são produzidos, campo político, 
campo religioso, campo artístico ou campo filosófico, e a estrutura do 
campo das classes sociais no qual os receptores estão situados e em 
relação ao qual eles interpretam a mensagem (BOURDIEU, 1996, p. 27).  
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Tendo em mente a noção de que trocas linguísticas atualizam as relações 

de força, fica mais fácil compreender o porquê da fala da bióloga a mim. Ela se 

sente a vontade em me dizer que os moradores de comunidades tradicionais são 

cognitivamente menos capazes, pois a situação hierárquica a qual ela estava no 

entender dela, a permite. Ainda nesse exemplo, Bourdieu (1996) diz que sendo a 

fala também determinada pelo contexto social e pelo habitus linguístico, um 

interlocutor pondera, ou não, o que fala em determinado contexto partindo de uma 

autocensura. Com isso podemos indagar que se a bióloga não vê problema em 

expressar essa ideia e não se autocensura, primeiro por entender que sua posição a 

permite e segundo porque possivelmente essa autocensura não seja necessária no 

mercado linguístico do ambientalismo do qual ela faz parte, assim ela não prevê 

sanções.   

Essa possibilidade ou não de autocensura é nomeada por Bourdieu (1996) 

como “antecipação dos lucros” e ela também é notada durante as entrevistas. 

Considerando que elas se caracterizam por momentos mais formais, onde os 

técnicos sabem previamente que suas falas serão analisadas e registradas, e 

estando eles representando ideias e instituições, consequentemente o grau de 

autocensura é elevado. Assim destaco que:  

 

As variações da forma do discurso e, mais precisamente, o grau em que ela 
é controlada, vigiada, depurada, em forma (formal), dependem dos 
seguintes fatores: da tensão objetiva do mercado, isto é, do grau de 
oficialismo da situação e, no caso de uma interação, da amplitude da 
distância social (...) entre o emissor e o receptor, ou seus grupos de 
pertinência; da “sensibilidade” do locutor em relação a essa tensão, em 
relação à censura por ela acarretada; e da aptidão, estreitamente ligada a 
tal censura, para responder a um grau elevado de tensão por uma 
expressão altamente controlada e, portanto fortemente eufemizada. Em 
outras palavras, a forma e o conteúdo do discurso dependem da relação 
entre habitus (ele mesmo produto das sanções de um mercado dotado de 
um nível de tensão determinado) e um mercado definido por um nível de 
tensão mais ou menos elevado e, portanto, pelo grau de rigor das sanções 
que ele inflige àqueles que não cumprem à “correção” e o “enquadramento” 
requeridos pelo uso oficial (formal) (BOURDIEU, 1996, p. 67).  

 

Essa colocação ajuda a pensar varias questões observadas durante as 

entrevistas e nas formas e conteúdos dos discursos. Pode de início ser notado e 

observado na diferença entre as falas dos técnicos do IAP e da ONG e seus 

comportamentos como demonstrado na analise das falas acima, levando se em 
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conta que estavam em momentos formais conversando com uma pessoa de 

formação distinta da deles possuindo um outro habitus linguístico, e em uma 

situação onde eles seriam observados e suas falas analisadas.   

As falas dos técnicos do IAP, como já exposto, tendem a expor mais o 

conflito entre as comunidades tradicionais e as unidades de conservação, além de 

se demonstrarem mais atentos as questões sociais, entre esses técnicos não foram 

expostas falas de viés pejorativo sobre as comunidades, mesmo esses técnicos 

reconhecendo que ainda existe preconceito e discriminação por parte de muitos 

ambientalistas sobre os moradores de comunidades tradicionais. Apesar de me 

parecer francas as falas desses técnicos, não posso deixar de observar que eles 

representam um órgão público o qual deve responder a sociedade, assim muito 

provavelmente os técnicos ponderaram suas respostas nesse sentido. Também por 

isso o maior conhecimento sobre essas comunidades, devido a atual demanda 

desse tema.  

 Há ainda entre os entrevistados do IAP uma percepção maior da necessidade 

de haver um termo que classifique essas comunidades, pela necessidade de 

políticas públicas, mas lamentam e destacam que mesmo já existindo organizações 

desses povos e mesmo esses estando na pauta do discurso atual, ainda não são 

eles que são os principais alvos das políticas públicas.  

Quanto aos técnicos da ONG eles parecem se expressar com um grau menor 

de autocensura, essa ainda esta presente, mas se esvai determinados momentos. 

Ao dizer, por exemplo, que há moradores cometem qualquer delito ambiental por 

serem “bandidos mesmo”, o técnico expressa essa opinião porque provavelmente 

em seu habitus linguístico não seria censurado, possa mesmo ser uma fala comum 

da categoria. Além disso, os técnicos da ONG demonstram ter menos conhecimento 

sobre comunidades tradicionais e suas demandas, talvez porque o contexto em que 

atuam exija menos esse conhecimento deles. E com isso expressam opiniões de 

senso comum como: são bandidos mesmo. 

Entendendo também as comunidades como atrasadas ou apreendendo que o 

simples uso de tecnologias distintas de sua cultura original as descaracterizem como 

culturas tradicionais.  
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Compreendo que a reprodução dessas ideias seja normal porque o mercado 

linguístico onde atuam as aceitam, dessa forma mesmo a autocensura sendo 

empregada muitas vezes o habitus linguístico que possuem se sobressai, pois 

provavelmente essas falas sejam aceitas na maioria dos contextos sociais que 

participam.  

Tendo em mente que interações entre comunidades tradicionais e unidades 

de conservação e assim com os técnicos ambientais se tornou uma realidade, é fato 

que de uma maneira ou de outra essas partes se relacionam e se comunicam e para 

pensar essa comunicação para Bourdieu onde essas as trocas linguísticas relações 

de poder simbólico.  

Essa questões é importante considerando que o discurso existe por ser 

socialmente aceito e que os discursos também signos de riqueza a serem avaliados, 

e signos de autoridade a serem acreditados é de se entender que ao se 

relacionarem com as comunidades, e conseguindo nelas implantar, ou não, formas 

de preservação oriundas do ambientalismo moderno, a tendência é que as formas 

de conhecimento ancestrais dessas comunidades sejem deixadas de lado.  

Quanto a fala da Bióloga vejo a adoção do argumento “li em uma revista 

cientifica” ao que LATOUR (2000) destaca quando diz que as pessoas usam e citam 

artigos científicos para fundamentar suas ideias, como argumentos de autoridade 

(LATOUR, 2000, p. 56). Em seu livro Ciência em ação, Latour vai seguir os passos 

de cientistas e engenheiros antes de “fechar uma caixa preta e abrir outra” 

(LATOUR, 2000, p. 40) e estudar a construção dos fatos científicos demonstrando 

que a construção da ciência é social, e em um dos itens ele estuda a literatura 

demonstra que a citação de literatura técnica é densamente usada quando se quer 

defender uma ideia, como fez técnica. 

SCHIOCCHET (2005) ao estudar uma comunidade de Guaraqueçaba e 

conversar com alguns técnicos que trabalham na região percebe que o conflito entre 

esses atores sociais ocorre na arena da linguagem, destacando que essa ‘engendra 

assimetrias de poder (SCHIOCCHET, 2005, p. 28). O autor ressalta que um dos 

motivos do conflito é que os “nativos são construídos enquanto objetos das leis 

ambientais” já os “ambientalistas são os sujeitos de quem elas emanam” 

(SCHIOCCHET, 2005, p. 28). O autor percebeu que o conflito abriga uma 
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contradição de discursos e que se criam visões dos atores muito fixas, por exemplo, 

ele percebe que os “nativos” (como se auto-intitulam os moradores da ilha) possuem 

um entendimento dos órgãos ambientais todos como “policia”, como fiscalização. E 

que há falhas na comunicação muitas vezes por causa disso. Todavia essa visão 

dos moradores não apaga o fato de que realmente a legislação trouxe problemas 

sérios a manutenção do modo de vida dos moradores da ilha. 

Antes os moradores trabalhavam mais com a terra, porem as legislações 

impostas a eles limitaram muito o uso desta, tendo que se voltar ainda mais para o 

mar. Esse sempre foi um referencial na vida dessas pessoas, mas passou a ser 

cada vez mais fundamental à medida que a roça e o extrativismo tornaram-se cada 

vez mais restritos. O autor Schiocchet, 2005 percebe que os “nativos” possuem uma 

ideia de que os recursos do mar são infinitos e enquanto os da terra não. Já os 

ambientalistas não compreendem dessa forma, o que gera uma das ramificações do 

conflito, nisso o autor propõe a existência de “um processo conflituoso de horizontes 

entre nativos e ambientalistas” (SCHIOCCHET, 2005, p. 33) oriunda da tentativa dos 

ambientalistas imporem a lógica científica, a qual entende que os recursos são 

finitos. 

A partir dessa lógica tem se a criação das áreas protegidas de diferentes 

biomas como uma das “principais estratégias da conservação in situ no mundo” 

(VIANNA, 2008, p. 131). Cada país elabora suas categorias segundo o objetivo que 

elas venham a servir: manejo, pesquisa científica, manutenção das espécies e assim 

por diante, mas todas mantêm sempre como objetivo a proteção da natureza 

(VIANNA, 2008).  

Quanto aos movimentos socioambientais surgem no Brasil também na 

década de 1980, mas com o fim do regime militar e ganhando força com a 

promulgação da constituição de 1988. Além desses há acontecimentos como o 

apoio ao movimento dos povos da floresta e o despontamento de lideranças como 

Chico Mendes e Marina Silva emergidos das alianças entre os povos denominados 

tradicionais (HAUER, 2009).  

O movimento também ganha força com a emergência do conceito de 

desenvolvimento sustentável e junto desse o reconhecimento da indispensável 

presença dos povos tradicionais para que essa forma de desenvolvimento ocorra 
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com o apoio dos estados a essas entidades. Mesmo com a promoção desses 

preceitos socioambientais “a compreensão dos fundamentos socioambientais ainda 

não foi suficiente” (HAUER, 2009, p. 38) existindo a necessidade de um “trabalho 

através das culturas para o sucesso [da preservação] e não essa manipulação das 

pessoas para atingir resultados premeditados” (HAUER, 2009, p. 38).     

Retomando a questão das falas, nota-se que apesar das diferenças 

pensadas acima, um discurso perpassa a falas desses técnicos, certo senso 

comum. O senso comum é uma “interpretação da realidade imediata” (GEERTZ, 

2006, p. 115). Sendo assim ele pode ser questionado, discutido ou mesmo 

ensinado. O autor demonstra que os vários aspectos da cultura como a religião e o 

direito desenvolvem periferias que são o senso comum dessas categorias. E uma 

das características desse é o de naturalizar os fatos como sendo aspectos 

intrínsecos à realidades.  

Além disso, o autor entende que para se pensar diferentes sociedades a 

questão não esta em se existe uma forma elementar de ciência ou de direito 

presente nessas diferentes culturas, mas sim “saber até que ponto, nesses vários 

lugares, os aspectos da cultura foram sistematizados, ou seja, até que ponto eles 

têm subúrbios {senso comum}” (GEERTZ, 2006, p. 113). Entendendo esses 

subúrbios, esse senso comum como “uma dimensão da cultura que não é 

normalmente considerada em seus compartimentos organizados” (GEERTZ, 2006, 

p. 114). Esses subúrbios estariam presentes nas diferentes categorias como religião, 

direito, ciências, das diferentes sociedades.  

Entendendo que o senso comum pode ser  

Construído historicamente, e, portanto, sujeito a padrões de juízo 
historicamente definidos. Poder ser questionado, discutido, afirmado, 
desenvolvido, formalizado, observado, até ensinado (...). Em suma, é um 
sistema cultural (GEERTZ, 2006, p. 116).  

 

Demonstra falando sobre estudos a respeito de feitiçaria, como as dos 

Azande, que o que parece místico pode estar repleto de senso comum. Assim, o que 

parece científico pode também estar repleto de senso comum. Compreendendo que 

o senso comum “não é aquilo que uma mente livre de artificialismo apreende 

espontaneamente; é aquilo que uma mente repleta de pressuposições conclui” 

(GEERTZ, 2006, p. 127).  
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Lista também as propriedades gerais do senso comum  

“em seu sentido de forma cultural presente em qualquer sociedade” 
destacando a naturalidade como a mais essencial das cinco, a saber: 
“naturalidade”, “praticabilidade”, “leveza”, “não-metodicidade” e 
“acessibilidade” (GEERTZ, 2006, p. 129).   

 

Partindo dessas considerações sobre senso comum notei que apesar das 

diferenças esses diferentes técnicos ambientais partem da ideia de tradicional com 

base nos primeiros autores que publicaram sobre estas comunidades, que as 

descreveram, justamente em um determinado períodos históricos de estagnação 

econômica, criando a ideia de uma sociedade ‘tradicional’, ‘primitiva’, ‘isolada’ e 

‘auto-suficiente’, utilizada pela maioria dos estudos subsequentes (ADAMS, 2000, p. 

152). 

Sendo o referencial da ideia de que as populações tradicionais são 

harmônicas a “relação de oposição estabelecida entre as ‘populações tradicionais’ e 

aquelas pertencentes à sociedade global, consideradas não harmônicas” (VIANNA, 

2008, p. 277) a qual revela uma postura etnocêntrica. A noção de população 

tradicional exposta aqui expõe a “contraposição entre aquilo que é fruto das 

sociedades urbano-industriais e, portanto, destruidor da natureza e aquilo que é 

resquício do passado – mais harmônico” (VIANNA, 2008, p. 279). Essa imposição 

temporal relacionada ao passado é recorrente em estudos sobre culturas diferentes 

da cultura dominante, e se reproduz também nas falas dos técnicos, ao entender, 

por exemplo, a cultura como antiga. Essa noção esta presente em falas dos 

técnicos, e também nas falas retiradas dos sites, sobre a questão da prisão do 

quilombola.  

VIANNA (2008) entende que uma  

Visão estereotipada das populações tradicionais acaba por prejudicá-las e 
por discriminar aquelas que não conseguem se enquadrar perfeitamente ao 
tipo ideal criado, pelas quais se decide, então onde e como devem viver 
(VIANNA, 2008, p. 280).  

 

Percebe-se então uma dificuldade dos técnicos em compreender a dinâmica 

própria das comunidades tradicionais por estarem apegados a essa noção de 

tradicional. Apesar das diferenças os técnicos apresentaram uma visão estática 

dessas comunidades e tendem a desconsiderar suas tradições aplicando com muito 
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rigor a legislação ambiental. Expressaram noções sociais baseadas em estereótipos 

de classe, porem em uma linguagem científica muito elaborada.  

Para elucidar outras questões a discussão sobre o conceito de natureza se 

faz interessante. Segundo Vianna natureza é o “conjunto de leis e mecanismos 

físicos e biológicos, e compostas por fatores de ordens físico-química, edáfica, 

climática, hídrica biótica” (VIANNA, 2008, p. 32). Mas mais importante é destacar 

que as noções de natureza variam com a população e a época referente. O 

problema que o conceito de natureza usual, criado pelas ciências naturais, retira o 

homem dessa natureza ou o naturalizando. O fato esta que as pessoas que 

interagem com essas populações estão operando com um conceito distinto de 

natureza e não percebem que com a universalização desse conceito não existe a 

percepção que diferentes os tipos de sociedades são representantes de opções 

diferentes de ideias e valores (DUMONT, 2000 p. 18) como o de natureza.  

Latour, por exemplo, demonstra que conceitos por nós interiorizados como 

dados são, na verdade, construções da ciência e fruto de escolhas e do contexto 

nos quais foram criados. Assim a noção de comunidades tradicionais como 

harmônicas a natureza deve ser problematizada, assim como a nossa noção de 

natureza, que também é uma construção social.  

Além disso, um discurso da retórica da perda surge nessa discussão, pois se 

essas sociedades perderam a sua capacidade de harmonia e preservação natural 

com o meio ambiente esse também esta se perdendo e desaparecendo, assim cabe 

a “nós” a missão de preservá-lo. E faríamos isso principalmente com aplicação da 

educação ambiental formulada aqui para se aplicar a essas comunidades, usando o 

conceito de meio ambiente formulado pelas ciências naturais a qual na maioria das 

vezes é diferente do conceito de natureza dessas comunidades, o que gera conflitos 

como no caso da prisão do senhor que matou um macaco para alimentar a ele a sua 

família. A presença dessa forma de senso comum cientifico sobre o qual a 

universalidade da ciência não observa as objetividades especificas em cada 

comunidade.  

Não estou aqui rechaçando o uso do termo “população tradicional”, pelo 

contrario, pois como Vianna (2008) entendo que apesar dos equívocos “a distinção 

entre as populações pertencentes a subculturas regionais e as que têm referenciais 
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urbanos aponta para a valorização da diversidade cultural” (VIANNA, 2008, p. 280), 

mas busquei demonstrar que apesar de todas as discussões e estudos, as noções 

presentes no entendimento e na reprodução da expressão se da ainda a partir da 

propagação de um senso comum com raízes em estudos pretensamente científicos. 

Também não pretendo rechaçar o importante trabalho dos técnicos ambientais, pelo 

contrario, mas demonstrar a necessidade de compreender as nuances da relação 

entre técnicos e moradores, e assim perceber questões dentro dos discursos pode 

ajudar essa relação, que muitas vezes se caracteriza por conflitos. 
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8. Anexos 

Anexo 1 

Questionário pesquisadores.  

Nome:        Idade: 

Data: __ /__/__     Formação:  

Órgão o qual esta vinculada (o):  

Função: 

1. Em qual instituição você realizou sua graduação? 

 

2. Você possui algum tipo de pós-graduação? Em qual área?  

 

3. Qual foi o tema de sua pesquisa na graduação? E na pós (se tiver)? 

 

4. Em quais anos você realizou sua graduação? E suas pós? 

 

5. Você teve alguém curso sobre como lidar com as comunidades tradicionais nas 

suas pós, ou na graduação, como extensão rural? 

 

6. Você fez suas pesquisas em alguma UC, onde no entorno havia comunidades 

tradicionais? 

 

7. Você utilizou o trabalho de guias locais no seu campo durante a sua graduação e 

suas pós? 

 

8. Você utiliza (zou) diretamente o conhecimento dos seus guias para auxiliar na 

pesquisa? E de outras pessoas das comunidades? E você documenta o uso desse 

conhecimento? 

 

9. E na sua função/pesquisa atual, você mantêm contato com populações 

tradicionais? 
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10. Já buscou repassar seus conhecimentos as pessoas moradoras dos locais de 

pesquisa durante a realização de alguma de suas pesquisas? Se sim como foi a 

recepção dessas pessoas? 

 

11. Quanto aos moradores locais que porventura moravam em regiões onde você 

realiza (zou) pesquisa que não mantém um modo de vida nos moldes em que a UC 

local exige, em sua opinião qual seria o motivo dessa não observação da lei? 

 

12. Antes de ir pesquisar no entorno ou em reserva você buscou ler as 

considerações especificas da região, como as de seus moradores? 

 

13. Você acha que o modelo da APA é o melhor para a preservação do meio 

ambiente na região? Qual o melhor modelo de unidade de conservação do seu 

ponto de vista? Por quê? 

 

14. Você tem algum conhecimento sobre as culturas tradicionais como a caiçara e 

quilombola da região onde estuda ou estudou? Quais?  

 

15. Em seu trabalho como técnico/pesquisador em quais situações ocorrem os 

contatos com as comunidades remanescentes de culturas tradicionais? 

 

16. Quando você esta em contato com as pessoas dessas comunidades, quais as 

principais queixas e demandas que você porventura tenha reconhecido nessas 

comunidades? 

 

17. Você tem conhecimento sobre as formas de subsistência das comunidades 

tradicionais das regiões nas quais trabalhou? 

 

18. O que você acha do termo comunidades tradicionais?  

 

19. Atualmente você esta realizando algum trabalho de pesquisa na sua área?  

 

20. Qual o tema? 



  

   

 

 

67

 

 

21. Qual o seu conhecimento sobre manejo sustentável, como o de palmito?  

 

22. Você já realizou trabalhos com manejo sustentável? 

 

23.Você acha que as conflitos socioambientais são ainda uma realidade constante 

entre comunidades tradicionais e pesquisadores/técnicos ambientais? 

 

23. E em sua experiência como técnico/pesquisador, quais seriam os principais 

conflitos socioambientais que você identifica e que ocorrem entre técnicos e 

comunidades tradicionais, residentes no entorno ou dentro de unidades de 

conservação? E em outras realidades? 

 

24. E quanto a tensão entre comunidades tradicionais e unidades de conservação, 

como esta essa relação na sua opinião? 

 

25. Você acha que os moradores de comunidades tradicionais tem uma visão 

estimatizada(zante) sobre os técnicos ambientais? Qual seria o motivo desse visão? 

 

26. Você entende que existe por parte dos técnicos uma visão estigmatizante(zada) 

dos moradores de comunidades tradicionais? Qual o fundamento desse ponto de 

vista? 

 


