
O SER SOCIAL E A ORIGEM DAS QUESTÕES AMBIENTAIS: ANÁLISES PARA UMA
ETNOCONSERVAÇÃO

Autora: Simone Benedita dos Santos Silva1

Coautora: Emanuele Maria Leite Suzart2

Eixo Temático 22: Pesquisa fora do contexto educacional

Resumo:

Em tempos de crise, torna-se cada vez mais necessária a discussão acerca das questões ambientais que
permeiam este século, deste modo, pretende-se aqui fazer uma abordagem sobre a origem das questões
ambientais. Serão debatidos os seguintes questionamentos: quando o ser humano percebeu-se como
agente transformador da natureza Desde quando a natureza possui valor de compra tornando-se
mercadoria Tais questionamentos são imprescindíveis para que se compreenda a problemática ambiental
atual, para que assim, possamos inferir soluções que sejam sustentáveis para a relação homem/natureza.
Neste sentido, discutiremos metodologias que busquem a etnoconservação, pois apenas compreendendo a
inserção do homem na dinâmica ambiental é que será possível encontrar soluções verdadeiramente
sustentáveis para problemas ambientais de nosso tempo histórico.

Palavras-chave: Natureza; Problemas Ambientais; Etnoconservação.

Abstract:

In times of crisis, it is more and more necessary the discussion about environmental questions that
permeate this century, so it is intended here to make an approach about the origin of environmental
questions. The following questions will be debated: when did the human being realize himself as a
transforming agent of nature Since when has nature purchase value becoming a commodity Such
questions are essential to understand the current environmental problematic, so that we can infer
solutions that are sustainable to the human/nature relationship. In this sense, we will discuss
metodologies that seek ethno-conservation, because only by understanding the insertion of man in
environmental dynamics it will be possible to find truly sustainable solutions to environmental problems of
our historic time.
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A questão ambiental é bastante discutida em tempos de crise. Há diversas afirmações acerca dos possíveis
processos que desencadearam e desencadeiam os problemas ambientais atuais. Todavia, para se
compreender como se coloca hoje a questão ambiental, faz-se necessário, entender a relação
homem/natureza e como esta relação se constituiu ao longo da história para chegarmos a uma devastação
ambiental tão acentuada como a instaurada na sociedade contemporânea.

Assim, serão utilizados para essa análise, autores que discutam e que possuam proposições para uma
gestão dos recursos naturais pautada em um desenvolvimento mais sustentável de nossas sociedades. O
intuito deste trabalho será analisar como se consolidou a relação dicotômica entre homem e natureza e de
como essa dicotomia serve de subsídio para uma sociedade excludente.

Neste sentido, buscar-se-á no presente artigo compreender o comportamento humano e suas implicações
na construção do que hoje concebemos como natureza. Para tanto, será analisada a origem do gênero
Homo a fim de buscar uma análise ontológica acerca da relação homem/natureza.

Buscar-se-á também, discutir a influência da origem da propriedade privada da terra e dos recursos
naturais no Brasil, assim, serão analisados autores que debatam questões que vão desde a
etnoconservação e seus enfoques alternativos até os que discutem se a existência de recursos naturais em
um país é suficiente para caracterizá-lo como sendo rico.

Será dado enfoque aos novos conhecimentos acerca da conservação de recursos naturais, fazendo um
breve levantamento acerca dos avanços obtidos com a inserção do conhecimento de populações
tradicionais em seus estudos. Será discutido também como os tempos e espaços nos mundo rurais do
Brasil são influenciados por tempos e espaços urbanos e as consequências dessa influência no campo
brasileiro.

Por fim, serão trazidas metodologias alternativas que possam ser trabalhadas sob outra percepção acerca
da natureza, na tentativa de vermos na prática, como um novo olhar sobre a natureza é possível, para que
haja a percepção de como esse novo olhar a partir da etnoconservação, necessita de metodologias que
saibam lidar com a multiplicidade de fatores que agem sobre uma Unidade de Conservação – UC, por
exemplo.

1- RELAÇÃO SOCIEDADE/NATUREZA E A QUESTÃO AMBIENTAL

Compreender o comportamento humano e as relações que se estabeleceram em virtude desse
comportamento é fundamental para uma análise mais consistente acerca dos problemas ambientais. Deste
modo, Foladori (2001) inicia sua discussão apontando que já é senso comum inferir que as relações
humanas e os seres humanos em geral são decisivos para o que ele aponta como a crise ambiental.

Contudo, afirma Foladori, quando vamos buscar nos aprofundar nessa discussão observamos que as
origens dessa crise são explicitadas de maneiras diversas, tais como sendo; de ordem cultural,
tecnológica, religiosa (ideologia da religião judaico-cristã), reflexo da dominação, etc. O que também
caracteriza o modelo dominante de conservação, que, como afirma Diegues (2000), possui raízes
religiosas, que estabeleceram uma visão dicotômica entre homem e natureza, justificando os padrões de
dominação daquele sobre esta.

A tradição judaico-cristã parte do princípio que ao homem foi dado o domínio
sobre a natureza [...] A tradição suméria, aponta muito antes da Bíblia, a luta
entre o homem e a floresta [...] Na Antiga Grécia, a natureza selvagem era
percebida como o domínio do selvagem, do irracional, das forças femininas que
contrastam com a cultura racional organizada pelos homens. (DIEGUES, 2000, p.
6).
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Influenciando, inclusive, as bases da ciência moderna, pois “para Bacon, o fim da ciência moderna era
devolver o domínio do homem sobre a criação, que fora perdido com o pecado original”. (DIEGUES, 2000,
p. 6).

Deste modo, a exposição de Foladori é bastante pertinente ao propor que só é possível compreender a
crise ambiental se formos à origem do comportamento humano, diferindo este do comportamento dos
demais seres vivos com relação ao ambiente.

Para Foladori, cada organismo impulsiona um projeto3 de vida, a espécie humana não é diferente. O autor
afirma que há uma tendência à liberação do meio ambiente que influencia todos os seres.

A vida, em termos genéricos, mostra uma tendência à liberação do meio
ambiente. A liberação do meio ambiente é a modalidade que assume as diversas
formas de vida ao buscar uma maior mobilidade para procurar novos espaços e
recursos, novas fontes energéticas ou novas inter-relações com outras formas de
vida (FOLADORI, 2001, p. 63).

Essa liberação do meio ambiente atinge seu ápice de complexidade com a espécie humana, com a
liberação das mãos e do cérebro com relação às imposições da alimentação. O ser humano foi vencendo as
dificuldades enfrentadas com o meio abiótico mediante a realização do trabalho. Em seguida, começou a
subjugar outras espécies para realizar seu trabalho, ou seja, a domesticação.

Depois começou a associar-se conscientemente uns aos outros constituindo sociedades, superando
algumas dificuldades e contradições. Evidentemente, Foladori aponta que a superação dessas dificuldades
e contradições, levou a criação de outras contradições, inclusive com relação ao ambiente, depredação,
contaminação, extinção de espécies, dominação de ser humanos, etc. Entretanto, quando o ser humano
percebeu que poderia transformar a natureza em beneficio próprio, deu um salto qualitativo na evolução
mantendo uma enorme vantagem com relação ao outros seres vivos.

A espécie humana, como os outros seres vivos, deve enfrentar a contradição com
o mundo abiótico, com as demais espécies vivas e com seus semelhantes. A
forma de superar a primeira contradição é por meio do trabalho. Ao produzir,
consegue incorporar às suas necessidades parte do mundo abiótico e os demais
seres vivos. A segunda contradição se supera reproduzindo as outras espécies, ou
submetendo-as a determinadas condições de vida. A forma de superar a terceira
contradição é mediante a associação consciente. (FOLADORI, 2001, p. 64).

Mediante o trabalho, o ser humano inicia um processo que jamais cessará, que é o ato de transformar a
natureza em prol de suas necessidades. Essa transformação permitiu o uso de instrumentos para a
obtenção de alimentos, evidentemente, outros seres também utilizam instrumentos para obtenção de
alimentos, todavia, apenas o ser humano foi capaz de produzir novos instrumentos, a partir de
instrumentos do passado. Assim, foram se constituindo os mecanismos de produção mediante a
transformação da natureza, o ser humano produzia instrumentos no presente, com instrumentos do
passado, pensando na utilização destes no futuro. Utilização esta que, com o avanço da sociedade, passa a
não mais lhe pertencer.

A objetivação torna possível a criação das relações sociais, ou seja, o ato de projetar para um futuro,
ainda incerto, suas criações, que a partir de então, não pertence mais ao criador, mas sim a história, ou
seja, são “herdadas” de uma geração a outra, constituindo assim, as relações sociais. Deste modo, essas
criações tornaram-se passíveis de monopólio.

Mas, tão logo o trabalho humano se objetiva em coisas que perduram, estas se tornam passíveis de
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monopólio, e surgem regulações que estabelecem uma divisão social do trabalho, a partir do controle ou
posse dessas coisas (FOLADORI, 2001, p. 77). Surge assim, a propriedade privada.

2- A TERRA COMO PROPRIEDADE PRIVADA

As relações sociais constituídas mediante o comportamento humano permitiram não apenas a posse e o
controle do que era produzido a partir do trabalho, mas de tudo que fosse passível de produção de
riqueza, como a terra, pois na medida em que essas relações foram se tornando cada vez mais complexas
permitiram o acúmulo de riqueza de alguns com o trabalho de outros.

A concentração fundiária no Brasil, por exemplo, é fruto do modo como se estabeleceu a economia
portuguesa mercantil em solo brasileiro no período colonial. A questão agrária no Brasil é motivo de
muitos debates e conflitos dentro e fora da academia. Compreender como se estruturou essa questão a
partir da posse da terra é o que debateremos nas linhas que se seguem.

Nosso país assume uma condição de país em desenvolvimento, apesar de possuir, assim como outros,
diversas contradições. Uma dessas contradições, fruto da superação de outras contradições como afirma
Foladori (2001), reflete-se na utilização da terra em beneficio de uma pequena minoria, apesar da terra
ser condição de existência de mais de 30 milhões de brasileiros como afirma Prado Júnior (2000).

A concentração agrária no Brasil é discutida por Prado Júnior, que em uma análise histórica, portanto que
engloba os padrões de comportamento humano e suas relações sociais, evidência os múltiplos fatores
decisivos para a não realização da reforma agrária em nosso país.

Não pode haver dúvidas que os baixos salários relativos e as precárias condições
de trabalho observadas na generalidade da indústria e outras atividades urbanas,
sem excetuar os maiores centros do País, se devem em boa parte ao potencial de
mão-de-obra de baixo custo que o campo oferece e que concorre
permanentemente no mercado de trabalho urbano, deprimindo-lhe o preço.
(PRADO JÚNIOR, 2000, p. 18).

Os padrões de pobreza visualizados no campo brasileiro são condições necessárias para a permanência da
concentração fundiária no Brasil, ao passo que também esta pobreza, é fruto desta mesma concentração,
uma não existe sem a outra.

Justamente, esta concentração fundiária brasileira permite aos latifúndios serem palco de uma
racionalidade que impõe uma relação destrutiva com a terra e com o trabalhador, a do agronegócio.

Uma racionalidade centrada no lucro, na competência especializada e na
competição legitimada como uma forma quase única de realização do “progresso”
quebra o que ainda de visões e vivências tradicionais de tempo-espaço rural e de
modos de vida a que se aferram ainda os índios e os camponeses. (BRANDÃO,
2007, p. 39).

Tenta-se colocar como hegemônico o padrão de racionalidade capitalista, expulsando comunidades
tradicionais4 de seus espaços, para que possam dar lugar ao avanço incontrolável do agronegócio pelo
campo. Essa expulsão, ora se deu de maneira “pacífica”, mediante o convencimento de que o campo
precisava se “modernizar”, ora de maneira extremamente conflituosa, uma vez que, muitos não
absolveram a ideia de “modernização do campo” em função do modo como vêem a natureza e a terra
especificamente.

A esse respeito, Brandão (2007) se apóia na leitura de Milton Santos e fala de uma “domesticação” do
mundo rural que altera o tempo vivido outrora pelos que trabalhavam com a terra.5
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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 o campo rural quando todos os outros campos da vida,
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).

Todo esse avanço da racionalidade capitalista no campo brasileiro, só é possível de existir por causa da
estrutura fundiária do Brasil, que como assinala Prado Júnior, possui duplo efeito: “primeiro, o de conceder
ao empreendimento agromercantil uma base territorial conveniente para a realização de seus objetivos; e
em seguida, de assegurar ao mesmo empreendimento a mão-de-obra indispensável de que necessita”.
(PRADO JÚNIOR, 2000, p. 43).

O alto grau de concentração da propriedade fundiária que caracteriza a estrutura agrária do Brasil é,
segundo Prado Júnior (2000), reflexo da natureza de nossa economia, resultado da formação do país
desde a colonização, onde abastecíamos o mercado europeu com produtos tropicais, metais preciosos,
diamantes, etc. Essa foi a real necessidade da colonização do território brasileiro, o abastecimento do
mercado europeu.

Os povos que mais sofrem hoje com a concentração da terra são justamente os povos que dela
necessitam para sobreviver, povos que têm suas vidas alteradas para satisfazer as relações de mercado
que dita o que será produzido e em que escala será produzido. Entretanto, no Brasil, são esses povos,
sejam eles camponeses, arrendatários, parceiros, indígenas, etc, que abastecem o mercado interno de
alimentos com suas policulturas alimentícias e que em sua essência não são nada uniformes.

De outra parte, de igual maneira estamos diante de um múltiplo e nada uniforme
ou globalizado mundo rural. Somos alimentados por grãos, frutas e folhas que
ainda provêm bem mais da multivariança da agricultura familiar típica do
campesinato tradicional e da expansão (menos visível, mas possivelmente mais
sólida) de novas alternativas de produção e gestão do ambiente e dos bens da
terra, como a agricultura orgânica, a permacultura, a agrossilvicultura e outras
mais. (BRANDÃO, 2007, p. 41-42).

Deste modo, visualiza-se que mesmo a primeira edição de seu livro datando do final da década de 70, os
escritos de Caio Prado Júnior nos são bastante caros para melhor compreender como a terra é utilizada
nos dias de hoje,

A utilização da terra continua a se fazer hoje, como no passado, não em função
da população que nela trabalha e exerce suas atividades, e sim essencialmente e
em primeiro lugar, em função de interesses comerciais e necessidades
inteiramente estranhas àquela população. (PRADO JÚNIOR, 2000, p. 49-51).

A esse respeito pode-se inferir, tal qual Foladori (2001) que não foi a fabricação de instrumentos que
modificou as relações humanas, mas sim as consequências oriundas dessa fabricação nas relações entre
congêneres, pois, na medida que a tecnologia era concentrada nas mãos de alguns, observa-se que “A
regulação das relações entre congêneres se realizou cada vez mais com base na distribuição de coisas
materiais e cada vez menos a partir de leis biológicas.” (FOLADORI, 2001, p. 85).

Deste modo, a utilização da terra, tal como é vista hoje no Brasil e em diversos outros países, possui suas
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origens nas relações sociais e de classes que foram sendo constituídas ao longo da história do gênero
Homo, relações estas que regem o modo de apropriação e transformação dos recursos da natureza, bem
como o uso que fazemos das tecnologias “herdadas” de nossos antepassados.

Da mesma maneira que uma geração herda um nível de desenvolvimento
tecnológico dado e daí também um nível de objetivação da natureza, herda ainda
um tipo de relações sociais determinadas que se constituem em barreira a futuras
transformações, marcando uma modalidade de comportamento com a natureza.
O processo de objetivação da natureza também ocorre no interior da própria
espécie humana, que é, em si mesma, natureza. (FOLADORI, 2001, p. 94).

O ser humano é natureza, e nunca deixou de ser, ao menos em sua essência. Nosso padrão de
comportamento e a complexidade de nossas relações sociais bem como a ideologia dominante, ditam
como devemos utilizar a natureza. Deste modo, utiliza também o ser humano para gerar riqueza para
alguns poucos, pois sendo a maioria obrigada a vender sua força trabalho, alheia-se do que produz e,
consequentemente, da riqueza que gera com seu próprio trabalho.

3- O SER HUMANO É NATUREZA! NOVOS OLHARES PARA A ETNOCONSERVAÇÃO

Ao longo da construção da sociedade capitalista, houve a preocupação em se distinguir homem e natureza,
apoiando uma relação por vezes dicotômica entre ambos. De um lado a natureza para ser dominada de
outro o ser humano para dominá-la. Essa dicotomia estabeleceu-se em diversos âmbitos da sociedade,
tais como, religião, artes, educação, ciência, etc. E está impregnada dentro das ciências naturais, já não
bastasse a dicotomia natural/social dessas ciências, que vêem/viam6 o mundo por uma ordem meramente
tecnicista.

Entretanto, essa visão não é hegemônica como a muito vem sendo colocada. Os povos de floresta7, por
exemplo, não conseguem visualizar, uma natureza que não inclua o social e o natural, a compreensão de
natureza desses povos servirá de base, para uma melhor compreensão que o humano também é natureza.
É difícil para eles fazer uma distinção, por exemplo, do que é paisagem.

Estudando os índios piros, Gow afirma também que eles não têm noção do que é
paisagem, pois a mata fechada não lhes permite distanciarem-se da própria
floresta, o que só acontece quando são abertas as estradas ou quando a pecuária
desmata e cria campos. A relação dos índios piros da Amazônia peruana também
é complexa pois consideram a mata fechada como espaço eventual para as roças,
e somente o xamã pode entrar aí depois de tomar o ayahuasca pois a floresta
está repleta de espíritos e ancestrais. (DIEGUES, 2000, p. 27).

É, portanto, essencial ter em conta que, na cosmologia indígena, a “natureza” e outros conceitos como
“ecossistema”, tal como a ciência ocidental entende, não são um domínio autônomo e independente, mas
fazem parte de um conjunto de inter-relações. (DIEGUES, 2000, p. 30).

Muitos estudos, principalmente antropológicos, mostraram que “o conhecimento tradicional somente pode
ser interpretado dentro do contexto da cultura em que ele é gerado.” (DIEGUES, 2000, p. 31). Neste
sentido, comprovou-se que não seria possível aplicar a teoria da biologia da conservação sem que se
pudesse entender como as comunidades tradicionais vivem e lidam com seu meio.

As técnicas de cultivo dessas comunidades são bastante elaboradas e precisas, tais como as apontadas a
seguir:
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Os caçadores canadenses e australianos que realizam, com o fogo, o controle da
vegetação, a criação e a manutenção das pradarias, de corredores herbáceos, e
de uma grande diversidade de micro-hábitats (em diferentes fases de sucessão),
demonstrando assim, uma verdadeira gestão de recursos. (ROUÉ, 2000, p. 75).

Lévi-Strauss, em O Pensamento Selvagem, enfatiza o conhecimento das populações indígenas, ao elaborar
técnicas muitas vezes complexas, como por exemplo, transformação de grãos ou raízes tóxicas em
alimentos, etc. (DIEGUES, 2000, p. 30).

Essa percepção da relevância do saber tradicional fez com que alguns estudiosos das questões ambientais
iniciassem um processo de resgate dos saberes tradicionais, para que estes não sejam “engolidos” pela
lógica do capital, que possui o interesse de hegemonizar todo e qualquer saber. Essa compreensão, parte
da ideia de que as comunidades tradicionais devem ser incluídas e não excluídas de Unidades de
Conservação, seja em seu entorno, seja dentro dela.

Sensibilizar e despertar a consciência crítica de grupos sociais no entorno das
Unidades de Conservação (UCs) e estimular a participação da comunidade na
proteção dos recursos naturais, têm sido consideradas as ações mais adequadas
para a efetiva proteção dessas áreas (MAROTI, 2002; TABANEZ, PÁDUA e
SOUZA, 1997 apud CERATI, LARAZANI, 2009, p. 384).

Todavia, a compreensão de que as comunidades tradicionais devem estar inclusas na proteção de recursos
naturais é relativamente recente. Com a etnociência surge a constatação que ninguém melhor do que
quem vive em um determinado local para compreender a dinâmica deste mesmo local, além disso, essa
nova visão advém do reconhecimento de que povos tradicionais também produzem saberes valiosos para
a proteção de recursos naturais.

A etnociência [...] propõe-se estudar as categorias semânticas indígenas próprias
dos objetos e fenômenos naturais... A compreensão de categorias semânticas
permite o acesso, não somente ao conhecimento que uma sociedade adquiriu
sobre o meio natural no qual ela vive, mas igualmente à sua visão de mundo.
(ROUÉ, 2000, p. 67).

Diegues aponta que os estudos relacionados à etnociência (etnobotânica, etnobiologia, etnoictiologia)
datam, principalmente, dos anos 80 e aumentaram entre os anos de 1990 e 1999.

Entretanto, apesar de recentes, os estudos relativos à etnociência já evidenciam avanços científicos,
sobretudo na estruturação de uma nova visão acerca da conservação, a etnoconservção, que em muito se
distancia da noção conservacionista imposta arbitrariamente pelo EUA aos países do Sul, visão esta que
exclui o ser humano dos ecossistemas ditos “naturais”, a fim de manter a preservação destes. Todavia,
essa noção preservacionista pode trazer graves consequências.

Uma política conservacionista equivocada que transforma esses lugares em
não-lugares, com a expulsão das populações tradicionais, pode estar abrindo
espaço para que esses não-lugares se tornem de domínio de pesquisa das
multinacionais ou de convênios entre entidades de pesquisa nacionais e
internacionais,e, ao final, “privatizados”, como manda o manual neoliberal.
(DIEGUES, 2000, p. 32).

Contudo, cabe aqui um esclarecimento, a conservação de recursos naturais de um país não é o que lhe
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trará desenvolvimento, como aponta alguns autores. É necessário desmistificar essa visão, incutida,
sobretudo, na noção de desenvolvimento sustentável como aponta Drummond,

Existe fundamento de sobra para argumentar que a abundância de recursos
naturais numa região ou num país (ou a sua grande participação nos outputs
produtivos) se associa fortemente ao subdesenvolvimento ou, ao menos, a um
nível de prosperidade e dinamismo relativamente menor do que ocorre em
regiões industriais e de serviços. Essa constatação deve servir de advertência
para os que esposam a contra-tendência de igualar conceitualmente os recursos
naturais explorados, sustentavelmente. ao bem-estar e à prosperidade. Enquanto
essa igualdade não for comprovada empiricamente, essa contra-tendência se
assemelhará a um .neofisiocratismo., ou seja, a uma crença não comprovada de
que as terras ricas em recursos naturais .devem. ser habitadas por povos ricos.
(DRUMMOND, 2002, p. 21).

O autor alerta o quanto é desvantajosa e desleal a competição entre empresas extrativistas, localizadas
principalmente em países pobres, e as indústrias de ponta (robótica, informática, mecatrônica, etc) que
geram aos países ricos um enorme contingente de riqueza com o uso de poucos recursos naturais.
Drummond reconhece que uma boa base de recursos naturais é desejável e necessária a qualquer país,
seja ele rico ou pobre, mas alerta para o fato de que os recursos naturais não são condição de
desenvolvimento8 de um país, ao contrário, podem ser a base de sua condição de pobreza, por utilizar-se
muito do extrativismo em sua economia.

No tocante relacionado à etnoconservação, deve-se haver a desmistificação de que esse novo ramo da
ciência busca apenas a conservação de recursos naturais. Um pesquisador realmente etnocientífico
perceberá que os recursos, sobretudo, humanos devem ser conservados, os saberes, a terra (sua condição
de existência), e a vida livre da subordinação e exploração capitalista.

4- METODOLOGIAS PARA A ETNOCONSERVAÇÃO

Por ser uma compreensão relativamente recente, a etnoconservação carece seriamente de métodos e
metodologias que a tornem realmente possível de ser colocada em prática. Uma das áreas que servem de
arcabouço teórico-metodológico para a etnoconservação, é outra área de estudo que também passa por
um período de construção metodológica, a Educação Ambiental – E.A.

Para se trabalhar etnocientíficamente deve-se ter uma compreensão dos múltiplos fatores que interferem
em uma sociedade, afinal de contas, por mais que uma comunidade tradicional possua suas
especificidades, não escapa a ordem ideológica do capital. Ela também possui interesses, conflitos
internos, e estes devem ser compreendidos em sua essência para que se possa aplicar metodologias
participativas que visem a conservação de um determinado ecossistema.

De acordo com Silva e Junqueira (2007), para estimular a percepção das pessoas
direta ou indiretamente envolvidas no processo de conservação de áreas naturais
e das espécies nela abrigadas, é imprescindível ter como mediadores os
educadores ambientais, que são o elo entre a ciência e conservação ambiental,
onde a participação das populações envolvidas é fundamental. (CERATI,
LARAZANI, 2009, p. 385).

Uma metodologia que pode ser aplicada aos estudos etnoconservacionistas é a da pesquisa-ação, por ser
esta uma metodologia que busca a participação dos sujeitos de dentro e fora da Unidade de Conservação.
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A pesquisa-ação é definida, por Thiollent (2005), como uma metodologia derivada
da pesquisa social com base empírica, concebida e realizada em estreita
associação com uma ação ou a resolução de um problema coletivo, e na qual
pesquisadores e participantes representativos da situação ou problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (CERATI, LARAZANI, 2009, p.
386).

As autoras Cerati e Larazani, trazem uma experiência do uso dessa metodologia, em uma U.C. localizada
no Estado de São Paulo, o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI). As mesmas incluíram todos os
sujeitos envolvidos no entorno do parque, moradores, estudantes, professores, etc, na tentativa de incluir
os que estão no entorno do parque nas estratégias de conservação. Segundo as autoras, o resultado foi
satisfatório, conseguindo integrar o parque com a escola e os moradores do entorno bem como divulgar a
importância da preservação do parque, que é papel da E.A.

Essa metodologia, a pesquisa-ação, pode ser eficaz, ao que se pretende com a etnoconsevação, todavia
exigirá um enorme esforço do pesquisador na compreensão da realidade da comunidade local e das
influências externas que estas sofrem.

Já outros autores adeptos da etnologia N. Blurton Jones e M. J. Konner, segundo Diegues, apóiam-se em
organizações de fóruns de discussão entre caçadores, o que lhes permitiu fazer observações que poucos
etnólogos podem reunir, pois nesses fóruns, dava para ter uma visão ampla da realidade daqueles
caçadores.

Toda e qualquer tentativa de se construir novas metodologias mais participativas são válidas, contudo,
deve-se ter a compreensão de que cada metodologia se aplica a um contexto diferenciado, cabe ao
pesquisador, seja ele de qualquer área de estudo, ter a sensibilidade de perceber qual a melhor
metodologia a ser aplicada em uma Unidade de Conservação, ou seja, lá qual for seu objeto de análise.
Deve-se ter a compreensão, que o ser humano, sempre foi e sempre será, natureza.

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os autores citados ao longo dessa discussão possuem um alto grau de comprometimento na tentativa de
resolver, ou ao menos, minimizar problemáticas ambientais e sociais. Apesar de serem de áreas distintas,
observa-se o quanto há uma ligação entre seus pensamentos.

A base da resolução dos problemas ambientais está na origem do comportamento humano e de como se
constituíram as relações sociais na sociedade capitalista, que foi a que mais avançou nas forças
produtivas, mas que também é a que mais deteriora a natureza (aqui incluímos também o ser humano).

Observa-se também, que uma nova visão está crescendo dentro da ciência, uma visão que busca a
reconstituição do homem enquanto natureza, uma ciência que busca entender a essência dos conflitos da
nossa sociedade de classes. Neste sentido, percebe-se o quão caro é para estes novos pesquisadores,
compreender como é feito uso dos recursos naturais, sobretudo da terra, que é a base da condição de vida
de milhões de pessoas no mundo.

Entretanto, essa nova forma de se fazer ciência, a etnociência, que engloba e valoriza não apenas os
saberes científicos, mas também os tradicionais, carece ainda de muito arcabouço teórico e metodológico,
residindo aí o enorme desafio para os pesquisadores que já atuam com essa nova visão e os que
pretendem seguir esse difícil, porém revelador caminho científico social.
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NOTAS

[1] Graduanda em Ciências Econômicas na Universidade Federal de Sergipe – UFS, email:
simone_bene@yahoo.com.br

² Graduanda em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Sergipe – UFS, email:
emanuele_su@hotmail.com

³ Adaptação do meio ambiente às necessidades do organismo, pois o autor compreende que na medida
em que o meio se modifica, os organismos também são modificados e vice-versa, sendo este fato, fruto da
evolução, tanto dos organismos quanto do meio.

4 Entende-se por comunidades tradicionais, toda e qualquer comunidade que reside em um ambiente no
qual vem usando ao longo dos anos suas técnicas de cultivo, mantendo-se em seu território, mesmo com
os conflitos gerados pela inserção do capitalismo no campo. Essas comunidades podem ser de várias
origens, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, etc.

5 Todos os que dependem direta ou indiretamente da terra para sobreviver, arrendatários, camponeses,
moradores da cidade assalariados do campo, agricultores familiares, etc.

6 Viam, pois, como discutiremos mais adiante, essa visão está sendo modificada, e em parte graças a
inclusão dos saberes tradicionais nas análises científicas desses pesquisadores das ciências ditas naturais.
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7 Povos que vivem na floresta e dela retiram seu sustento. A relação desses povos com a floresta não é
uma relação simplesmente técnica, mas também mágica e sagrada, tendo em vista as culturas desses
povos não permite a separação entre homem da natureza.

8 A noção de desenvolvimento aqui não é simplesmente o acúmulo de riqueza de um país, pois para o
autor, só há desenvolvimento se não houver pessoas pobres em uma nação, neste sentido, podemos
inferir que não há países desenvolvidos, uma vez que, a base da sociedade capitalista é a exploração
humana que gera riqueza concentrada nas mãos dos capitalistas, não há, e nem haverá neste modelo de
produção, uma distribuição dos meios de produção, pois isso seria a superação deste modelo econômico.
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