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Resumo:

A noção de cultura que temos hoje, por vezes nega sua intrínseca relação com a natureza. Deste modo,
partindo-se de alguns conceitos de cultura, busca-se no presente artigo compreender como alguns
conceitos contribuem para um novo olhar acerca da relação homem/natureza. Para tanto, busca-se
também entender diversas racionalidades de populações tradicionais que possuem um modo de vida
avesso às necessidades impostas pelo capital, que possuem uma noção de natureza relacionada
inteiramente ao ser humano. Neste sentido, tenta-se inferir que, apesar do modelo de vida capitalista ter
chegado a muitas dessas comunidades, as mesmas não perderam suas identidades, pois é no
reconhecimento de si mesmo e do outro que esses povos tradicionais ainda conseguem resistir as
perversas imposições do modelo de produção capitalista.
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Abstract:

The notion of culture that we have today, sometimes denies its intrinsic relation with nature. Thus, by
starting with some concepts of culture, it is seeked in this paper to understand how some concepts
contribute to a new look about human/nature relationship. For that, it is also seeked to understand several
rationalities of traditional populations that have a way of life averse to the needs imposed by capital, that
have a notion of nature related completely to the human being. In this sense, it is tried to infer that,
despite the capitalist way of life has arrived to many of those communities, they did not lost their
identities, because it is in the acknowledgment of itself and the other that those traditional people still can
resist the perverse impositions of the capitalist production model.
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INTRODUÇÃO

O conceito de cultura é compreendido de diversas formas em nossa sociedade. Todavia, observa-se que
cada vez mais essas diversas formas de se conceber a ideia de cultura aproxima-se de sua negação.
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Negando a associação de cultura e natureza, contribui-se para a dicotômica visão entre ser humano e
natureza, extinguindo assim, o modo de vida de diversas comunidades tradicionais existentes ainda hoje.

Deste modo, é imprescindível compreender alguns conceitos de cultura e a relação estabelecida entre
estes e a compreensão do que vem a ser natureza. Para tal compreensão será trazida as contribuições de
Carlos Diegues, autor que se compromete a trazer novas e reveladoras abordagens acerca das
racionalidades de comunidades tradicionais existentes no Brasil.

Buscar-se-á analisar o que se compreende por comunidades tradicionais e de como esta se relaciona com
os recursos naturais, como a transformação de tais recursos, apesar de ser necessária a sobrevivência dos
povos dessas comunidades, é realizada mediante uma série de noções místicas sobre a relação
homem/natureza, noções estas que certamente contribuem para uma racionalidade avessa ao acúmulo de
bens materiais e de riqueza que permeiam a racionalidade capitalista.

Por fim, serão analisados os diversos modos de vida possíveis em nossa sociedade, pois mesmo com a
imposição da racionalidade capitalista, observa-se que muitos povos ainda resistem às imposições do
modo de produção capitalista. Mesmo que muitos povos já tenham sido dizimados e que muitos vivam em
longos conflitos de classes, contra latifundiários, contra o próprio Estado, por vezes, ainda resistem a
perversa lógica do capital, que necessita impor a todos seu modo de vida voltado ao consumo.

1. OS CONCEITOS DE CULTURA E SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA

Compreender os conceitos de cultura faz-se imprescindível para nossa análise acerca da relação
homem/natureza, no sentido de entender como nós seres humanos, iniciamos o processo de modificação
inferido pelo ser humano à natureza, modificação esta que é, e sempre foi mediada pelo trabalho,
atividade realizada para transformar a natureza para produção de objetos utilizáveis pelos sujeitos da
sociedade.

Partiremos da visão de Diegues (2002) para compreender quatro abordagens antropológicas e suas
interpretações de cultura na relação homem/natureza. A primeira delas é a Ecologia Cultural, que defende
a tese de que as comunidades tradicionais possuem diferentes formas de se adaptar e se reproduzir
socialmente, a partir das limitações que a natureza e os recursos naturais oferecem.

A segunda abordagem é o da Antropologia Ecológica que vai se apropriar do conceito de ecossistemas
para fazer análise da relação homem/natureza, inferindo que

Cada sociedade, por sua vez, é um subsistema que faz parte de um sistema mais
amplo no qual os humanos, animais e vegetais mantêm relações bioenergéticas...
Os seres vivos permanecem em equilíbrio, em homeostase com o ambiente, por
meio de uma série de mecanismos que lhes permitem adaptar-se ao meio
ambiente (DIEGUES, 2002, p.79).

Estas duas abordagens apresentam uma ideia de que a cultura de uma comunidade tradicional só se
estabelece a partir da influência do meio natural sobre o ser humano, mediando assim, sua relação com a
natureza.

A partir desta perspectiva, acredita-se que o homem não se adapta a natureza, mas que certamente ele é
transformado por ela, e no mesmo sentido o homem também transforma a natureza. Com isso,
acredita-se que a relação do homem com a natureza, não se baseia somente em uma relação técnica para
obtenção de sua subsistência, pois nesta relação o homem não se vê separado da natureza, mas sim como
a própria natureza, constituindo outra interpretação do mundo natural muitas delas através de elementos
místicos e sobrenaturais.
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A terceira abordagem citada por Diegues (2002) é o da Etnociência, que se interessa em estudar a partir
da linguística, a lógica do conhecimento dessas populações sobre a natureza. Sobre este ponto, Cruz
(2010) através de uma pesquisa feita com mulheres quilombolas do Vale do Guaporé, no Estado de
Rondônia, ressalta que para construção de práticas de manejo que respeitem a natureza afim também de
preservá-la, é preciso ter um conhecimento sobre o ambiente em que se vive, e que esse saber é passado
de geração a geração.

A partir do relato de experiências cotidianas com a pescaria da população de remanescentes de quilombos
do Guaporé, Cruz afirma que:

São saberes que brotam da necessidade, da observação da natureza, da
curiosidade, da aprendizagem com os mais experientes, transformando a
população ribeirinha em verdadeiros ‘senhores dos rios’ pelas suas práticas
cotidianas que estão ligadas a todo um modo de vida relacionado ao rio, que é
fonte de vida. (CRUZ, 2010, p.919)

Esta interpretação reforça a crítica tecida anteriormente sobre a relação íntima que se estabelece entre o
homem e a natureza nas populações tradicionais, e que vai para além de uma adaptação ao meio
ambiente tratadas nas abordagens antropológicas expostas no texto de Diegues.

Por fim, Diegues apresenta a abordagem da Antropologia Neomarxista (ou Econômica) que se propõe a
interpretar as relações das comunidades tradicionais com o meio natural através do modo de produção e
reprodução social, e toda a criação subjetiva desses grupos com a natureza. Assim, esta abordagem
permite analisar as comunidades tradicionais e sua relação com a natureza no sentido mais amplo.

2. CULTURAS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Na perspectiva neomarxista essas culturas possuem um modo de produção de subsistência, já que não
visam o lucro, e possuem dependência dos recursos naturais e uma relação com o mercado, apesar de não
ser total. Neste sentido, a ideia de trabalho, a sua organização e sua finalidade será diferente da que
temos na sociedade capitalista.

Godelier (1981) analisa a organização e o tempo de trabalho das sociedades primitivas, discutindo até que
ponto produzir excedente tem contribuído para a exploração do homem pelo homem e para a divisão
social do trabalho.

Sendo assim, Godelier (1981) concorda com Diegues (2002) quando afirma que uma atividade de
subsistência de uma comunidade tradicional que não tem a pretensão de produzir excedente para obter
lucro, é uma comunidade que visa atender as suas necessidades.

Para Sahlins (1978) uma comunidade tradicional é considerada uma sociedade de afluência, pois seus
membros não se atrelam ao trabalho para garantir meios de produção e necessidades infinitas como
presenciamos na sociedade capitalista industrial. Em seu texto, Sahlins (1978) coloca que essas
comunidades possuem uma abundância de recursos naturais, pois todo o meio de produção que precisam
está na natureza e qualquer um pode obter livremente.

Com essa intenção não há sentido algum para essas comunidades em acumular riqueza, já que qualquer
um pode se desfazer de um bem material e mais a frente construir outro. Neste sentido, Sahlins (1978)
cita um exemplo bastante pertinente, o de que para algumas comunidades nômades e que não possuem
animais para ajudar a carregar utensílios ou instrumentos produzidos para a subsistência, a decisão de
acumular coisas ou propriedades significa dificultar a mobilidade das mesmas para outros lugares.
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Já na perspectiva de Brandão (2007) as comunidades rurais tradicionais presentes no meio rural
atualmente possuem múltiplas formas de modos de vida. Para Brandão (2007) o modo de produção
agrícola de pequenos agricultores não se baseia somente no consumo, mas também em uma agricultura
que se baseia na produção de excedente, e complementa dizendo;

Seus produtores geram tanto os bens de consumo familiar quanto, e em múltiplos
casos, principalmente o excedente que é destinado à troca e à venda em
mercados vicinais, locais e mesmo regionais. Pequenos proprietários e produtores
arrendatários de terra plantam e criam diretamente para o mercado e, em
diferentes situações, tendem a tornar-se “cativos” de produtores maiores ou
mesmo de empresas que financiam a produção e detêm o poder de compra de
seus produtos (BRANDÃO, 2007, p. 45).

Podemos constatar que os camponeses mesmo tendo como base de organização do trabalho a agricultura
familiar, sua relação com o mercado pode ser total ou parcial. Apesar disto, no meio rural ainda é presente
também as unidades familiares que produzem somente para o consumo, como as comunidades indígenas
ou comunidades bastante isoladas do mercado local (BRANDÃO, 2007).

Estas múltiplas formas de modo de vida no campo, foram reconfiguradas a partir do avanço e apropriação
do capital no campo ao longo do tempo que, consequentemente, impôs as comunidades rurais uma
racionalidade baseada no lucro e na exploração do homem. Porém, esta racionalidade imposta pelo capital
não foi totalmente absorvida pelas comunidades rurais, pois nas palavras de Brandão (2007) o meio rural
apresenta comunidades que resistem as imposições do modo de produção capitalista.

Assim, as comunidades tradicionais dentro de uma dinâmica peculiar do modo de produção e da satisfação
de suas necessidades, constroem diversos valores, como por exemplo, o desapego a bens materiais, bem
como a inexistência do sentimento de posse sobre esses bens, algo que, para a racionalidade capitalista
industrial é inconcebível, ou considerado como algo primitivo.

Diegues (2002), Sahlins (1978) e Godelier (1981) concordam entre si que a racionalidade das
comunidades tradicionais diz respeito a suas interpretações e sua relação com a natureza por meio do
trabalho, pois para essas comunidades o trabalho é compreendido de modo diferente do capitalista. Para
tanto, Godelier (1981) em seu texto vai afirmar que como o modo de produção dessas culturas
tradicionais não está centrado na produção de excedentes, estes sujeitos, mesmo com meios de produção
rústicos, trabalham menos quando comparados ao tempo de trabalho de um sujeito da sociedade
capitalista industrial.

Sahlins (1978) também defende esta mesma ideia para rebater o argumento de que sociedades que vivem
da caça e da coleta, como os nativos australianos, trabalham mais já que para esses indivíduos alguns
recursos são mais escassos. Em seus estudos, a autora constatou que o tempo gasto para a realização das
atividades de subsistência é bem menor e que o tempo restante é utilizado para o descanso ou para o
lazer.

Para melhor compreender a lógica do trabalho para as culturas tradicionais, Sahlins (1978) e Godelier
(1981) acrescentam que a organização e divisão social do trabalho nessas culturas tradicionais se dá da
forma mais igualitária, mesmo que ainda assim em algumas comunidades o trabalho seja dividido entre os
gêneros e/ou que possua algum tipo de hierarquia.

O processo de produção ou o tempo de trabalho necessário, não está vinculado somente às técnicas ou
aos meios de produção, mas sim as relações sociais construídas nestas sociedades. Para Godelier (1981) e
Brandão (2007) as questões do trabalho também são vinculadas as representações místicas ou
sobrenaturais quando vai se estabelecer uma relação com a natureza.
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Com isso, a relação que o homem da comunidade estabelece com a natureza é de respeito com a aquela
que a qualquer momento pode tirar o que está sendo oferecido (GODELIER, 1981). Como comentado, em
algumas comunidades tradicionais ter o domínio de alguns animais e plantas pode ser interpretado como
um dom sobrenatural ou compreender o próprio meio como algo sagrado. A partir desta ideia, Godelier
(1981) complementa que nestas comunidades o dom sobrenatural é atribuído a figura do sacerdote ou do
curandeiro, que consequentemente, possuirá outra posição dentro da comunidade.

Em outro estudo, Overing (1999) constatou que qualquer atividade cotidiana (como o da caça, coleta, o
construir casa, casar e ter filhos) ou qualquer atividade biológica (como beber, comer e ter relações
sexuais) são atividades ritualísticas com significado bastante profundo, e que só é possível realizá-las com
a intervenção das forças sobrenaturais. Neste caso, todos os indivíduos são influenciados pelas forças
sobrenaturais.

No meio rural também estão presentes as representações simbólicas, como confirma Brandão:

Os próprios seres da natureza, das águas e do vento às plantas e aos animais,
são dotados de identidades, de forças e de formas de interação conosco bem
maiores do que poderíamos supor. Entre camponeses católicos, os ciclos da vida
natural, entre a floresta, os campos de pastagens, os terrenos de lavouras
sazonais ou permanentes, o pomar ao redor da casa e a horta próxima à cozinha,
são diversos e interligados tempos-lugares regidos pelas forças da natureza,
transformadas pelas forças do trabalho humano e ordenados por princípios e
ritmos extranaturais que entretecem a maior parte das atividades agropastoris de
tempos, ritos e gestos ora mágicos, ora religiosos (BRANDÃO, 2007, p. 53).

As representações simbólicas e místicas construídas pelas populações tradicionais influenciam e orientam
os sujeitos de como lidar com a natureza. Sendo assim, orientam práticas e manejos que preservem a
natureza, inclusive para que seja usufruída pelas gerações futuras, a exemplo das mulheres quilombolas
do Guaporé.

Nas comunidades remanescentes de quilombos a aprendizagem dos ‘segredos as
curas’ se dá muito pela observação, pela curiosidade. As filhas viam as mães
preparar os remédios com recursos naturais e fazer orações e acabam
incorporando aquele conhecimento. Assim, a transmissão de conhecimentos
relativos à manipulação de ervas e raízes, e das orações, se dá através de
práticas sociais cotidianas no ‘fazer-se’ dessas comunidades (CRUZ, 2010,
p.922).

A partir do momento que se tenta entender melhor essas diversas representações talvez se possa
compreender o quanto é inconcebível para essas comunidades a construção de hidroelétricas no meio da
floresta, por exemplo.

Todas essas representações simbólicas, relações de produção e relações sociais das culturas tradicionais
são construídas em tempos e espaços diferenciados da sociedade capitalista. O tempo dessas comunidades
tradicionais é o tempo do ciclo da natureza, ou seja, o tempo do trabalho para obter sua própria
subsistência, é o ciclo natural dos recursos naturais. Assim como afirma Cruz que

No Guaporé o tempo da natureza é que indica as atividades das populações
remanescentes de quilombos. Outra atividade extrativista é a coleta e a quebra
da castanha. Ela começa a cair no mês de novembro, mas as pessoas só podem
iniciar a coleta e a quebra em fevereiro, quando ela já acabou de cair, pois se um
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ouriço cair na cabeça de alguém dificilmente ele escapa com vida (CRUZ, 2010,
p.921).

Brandão (2007) coloca que apesar das comunidades rurais possuírem uma relação parcial com o mercado,
o tempo e o espaço para a reprodução social e obtenção de subsistência destas comunidades é, em grande
parte, o tempo do ciclo natural dos recursos.

O que aproxima comunidades indígenas (entre isoladas contatadas, integradas),
comunidades quilombolas e as ainda existentes (e cada vez mais raras),
comunidades regionais camponesas semi-isoladas, é o fato de que, entre elas,
para quem o tempo ainda é mais “comida” do que “dinheiro”, o correr da vida se
passa no interior de uma natureza ainda muito pouco socializada. [...] Como uma
boa parte do que se obtém para o sustento familiar e a reprodução da vida
coletiva é obtido da natureza, por coleta, caça e pesca, os espaços da vida e do
trabalho ainda são, em uma larga medida, os da própria natureza (BRANDÃO,
2007, p. 51).

Para reforçar ainda mais esta ideia, de acordo com Brandão os seringueiros do Acre revelam sua relação
com o tempo e espaço da natureza quando dizem que “(...) a medida de minutos ou de horas pode ser
dada pelo tempo de coletada seringa em uma árvore, e a medida de um dia é a soma das coletas de
várias árvores, mais os deslocamentos entre a casa (a “colocação”) e elas” (BRANDÃO, 2007, p. 51).

3. AS DEFINIÇÕES DAS CULTURAS TRADICIONAIS

Para Diegues culturas tradicionais “(...) são padrões de comportamento transmitidos socialmente, modelos
mentais usados para perceber, relatar, e interpretar o mundo, símbolos e significados socialmente
compartilhados, além de seus produtos materiais, próprios da produção mercantil” (DIEGUES, 2002,
p.88).

Em seguida o autor tece quais os elementos que caracterizam essas culturas e sociedades tradicionais.
Dentre os elementos que caracterizam essas comunidades o autor faz destaque ao elemento que se trata
da construção da identidade desses povos tradicionais.

Um dos critérios mais importantes para a definição de culturas ou populações
tradicionais, além do modo de vida, é, sem dúvida o reconhecer-se como
pertencente à aquele grupo social em particular. Esse critério remete a questão
fundamental da identidade, um dos temas centrais da Antropologia (DIEGUES,
2002, p.89).

Neste sentido, concorda-se com a ideia de Diegues que para se caracterizar uma comunidade tradicional
devemos levar em consideração seus aspectos econômicos, sociais, ecológicos, simbólicos e culturais, por
ser na produção e reprodução destes aspectos que se constitui um modo de vida no qual há o
reconhecimento no outro, seja como quilombolas, camponeses, índios, pescadores etc.

4. CULTURAS TRADICIONAIS E MUDANÇAS SOCIAIS

Uma das razões de perda ou de deformação das culturas tradicionais é devido ao fato da uniformização
cultural produzida pela sociedade capitalista (DIEGUES, 2002, p.93).

Brandão (2007) acrescenta à noção de Diegues que essa uniformidade produzida pela sociedade
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capitalista é colocada em todas as esferas de produção e reprodução social no campo.

Pois de fato bem sabemos que a junção do capital flexível, as novas tecnologias
aplicadas sobretudo à pecuária e à monocultura e, como sua “ciência”, sua lógica
e sua ideologia invadem tanto o campo rural quanto todos os outros campos da
vida (no sentido agora conferido por Pierre Bourdieu a essa palavra), ora
propondo e ora impondo uma outra ética dirigida à criação de saberes, valores,
sentimentos e sociabilidades que gerem modos de vida tão “modernos” que
terminem, sabendo disso ou não, inteiramente submetidos a essa nova
racionalidade (BRANDÃO, 2007, p. 40).

Com essa nova lógica as populações tradicionais se veem obrigadas a se recriarem para sobreviver a essa
racionalidade, até porque elas não estão isoladas deste tipo de influência. Inclusive para o avanço do
capital no campo é interessantes manter a sua existência. Para corroborar com esta ideia Brandão (2007)
vai dizer que “A pequena unidade camponesa de tradicional agricultura familiar não é marginal à expansão
do capital agrário e nem é uma experiência social em extinção. Ao contrário, ela é orgânica e essencial à
expansão do capitalismo no campo” (BRANDÃO, 2007, p.45).

Com outras palavras, Diegues (2002) concorda com Brandão quando constata que a articulação do modo
de produção capitalista com uma comunidade tradicional nem sempre tem levado a destruição da pequena
produção mercantil, pelo contrário tem se apropriado da produção artesanal.

Sendo assim, as comunidades tradicionais são obrigadas a absorver em parte valores e costumes da
sociedade capitalista, mas isso não significa abandonar sua cultura. Nesta constante construção a cultura
não é algo estático.

As culturas tradicionais não são estáticas, estão em constante mudança seja por
fatores endógenos ou exógenos, sem que por isso deixem de estar inseridas
dentro de um modo de produção que denominamos pequena produção mercantil.
A assimilação de determinados padrões de consumo da sociedade capitalista nos
países capitalistas periféricos não significa necessariamente mudança radical de
padrões culturais básicos (DIEGUES, 2002, p.94).

Isto é tão verdade que as comunidades através de diversos meios também constroem formas de
resistência ou alternativas a racionalidade capitalista. Sejam elas,

Pela via da questão agrária, pela via da questão ambiental, pela via dos direitos
humanos ou por outras vias de enfrentamento que a elas se somam e com elas
interagem, são inúmeras as unidades de ações sociais que se opõem à
racionalidade, ao poder e aos interesses da expansão globalizada do capital no
campo, como propõem, no bojo de suas diferentes contra-racionalidades, outras
e opostas alternativas de gestão social de tempos e de espaços, de vidas e de
mundos de vida e de trabalho (BRANDÃO, 2007, p.41).

Com isso, faz-se necessário ter o entendimento de que o pescador não vai deixar de ser pescador somente
porque entrou em contato com outra cultura, como se esse contato fosse algo proibido ou pecaminoso o
colocando num espaço isolado. Uma análise como esta é equivocada, pois pescador só sabe se é pescador
mediante o reconhecendo no outro e se afirmando como tal, mesmo tendo tido contato com outras
vivências, seja material e/ou simbólica de outra cultura que não a dele, não deixará de ser pescador.
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão da racionalidade e da cultura das comunidades tradicionais se coloca enquanto desafio
para as ciências humanas no sentido de como determinar uma lógica de interpretação das diversas formas
de reprodução de vida tão dinâmicos e diferentes.

Deste modo, esta busca deve levar em consideração métodos e metodologias que englobem o maior
número de elementos possíveis para melhor interpretação das realidades, considerando-se o trabalho
como mediação na relação homem/ natureza, aspecto fundamental para o entendimento da produção e
reprodução das relações que cria a cultura e as subjetividades tradicionais que permanecem vivas geração
após geração.

Outra questão a ser colocada, é que também se faz necessário evidenciar as formas de recriação destas
populações com relação as mudanças sociais, de modo a entender que estas modificações também se dão
no conflito das lutas e que por isso conseguem resistir até hoje.
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