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Apresentação 
      Este texto pontua algumas discussões sobre 

conservação biológica e valorização sócio-cultural e 

explora conexões entre a biodiversidade e a 

sociodiversidade. Não temos aqui a pretensão de 

efetuar uma análise aprofundada de todas as conexões 

entre biodiversidade e sociodiversidade, mas sim de 

lançar algumas reflexões sobre este tema, ilustrando-o 

com estudos de caso. 
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Introdução 
 

Para analisar conexões entre sociodiversidade e biodiversidade pode ser 

interessante evidenciar alguns contrastes, como aquele existente entre áreas 

urbanas e áreas não urbanizadas. A ênfase em tais contrastes permite-nos 

problematizar sobre o público-alvo de tais abordagens e reposicionar a 

trajetória conceitual deste debate. Pensando nessa comparação, o que se 

observa hoje em muitas áreas urbanas é resultado de uma substituição 

gradativa do rural pelo urbano. A partir do ano de 2008, pela primeira vez na 

história, a maior parte da população humana está vivendo em áreas urbanas 

(UNFPA 2010). Em paralelo a essas mudanças no espaço, ocorrem mudanças 

na diversidade cultural e social e na diversidade biológica, na medida em que 

ambientes e agrupamentos humanos heterogêneos dão lugar a sistemas que 

tendem a uma maior homogeneização, marcados pela organização urbana.  

Neste contexto, é preciso analisar o contraste que existe entre 

comunidades tradicionais -- geralmente associadas a áreas rurais ou periféricas 

aos centros urbanos -- e comunidades não tradicionais, ilustradas tipicamente 

por comunidades de grandes aglomerados urbanos. Por um lado, as 

comunidades urbanas perderam muito de sua relação direta com os recursos 

naturais, mantendo uma relação indireta e distanciada com os recursos 

necessários à sua sobrevivência. Por outro lado, muitas das comunidades 

tradicionais ainda mantêm a sua base de subsistência associada a recursos do 

ambiente, através de relações mais diretas com os mesmos. Para estas últimas, 

o conhecimento associado à biodiversidade e aos processos e funções 

ecossistêmicos é fundamental para sobreviverem. Isto obviamente não 

significa que não possam co-existir sociodiversidade e biodiversidade em áreas 

urbanas; estes contrastes são evidenciados apenas como um pano de fundo e 

um ponto de partida para pensar nos contextos e realidades que envolvem 

socio e biodiversidade. 

Uma característica essencial nestas comparações está relacionada à 

heterogeneidade e homogeneidade. Diversidade, seja ela associada a um 

prefixo “socio-” ou “bio-”, indica variação e variedade. Em outras palavras, 

implica em uma comparação entre duas ou mais situações, nas quais 

percebemos maior ou menor heterogeneidade numa mesma escala de análise. 

Aqui entra outro componente importante neste contexto: qual é a escala 

espacial em questão? Fazendo um paralelo com a ecologia, a biodiversidade 

pode ser analisada tanto numa escala local (diversidade alfa), entre locais 

(diversidade beta), ou regional (diversidade gama) (Whittaker 1972). Não é 

objetivo deste capítulo aprofundar a discussão acerca da escala de análise, mas 

consideramos que tais discussões devem ser vistas sempre como um 

importante pano de fundo para a análise de diferentes situações. 
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1. Conservação biológica e sociodiversidade 
 

O binômio conservação biológica e sociodiversidade envolve discussões 

bastante complexas e polêmicas, que podem ser abordadas sob diferentes 

enfoques. Por um lado, nestas discussões podemos utilizar um enfoque 

essencialmente biológico e da biologia da conservação; por outro lado 

podemos utilizar uma abordagem calcada nas ciências humanas, ou ainda, 

numa posição intermediária entre estes dois extremos, uma abordagem das 

ciências ambientais num senso amplo. Em outras palavras, o próprio tema 

“diversidade” implica em uma diversidade de abordagens. Em todas elas, o 

denominador comum é a ênfase na heterogeneidade frente à homogeneidade, 

ou na variação frente à uniformidade. 

Alguns autores discutiram possíveis relações entre biodiversidade e 

sociodiversidade. Numa escala global, por exemplo, Gibbs (2002) discutiu 

sobre a sobreposição aparente entre países com alta diversidade biológica e 

países com grande diversidade linguística, a partir dos 25 hotspots para a 

conservação biológica identificados por Myers et al. (2000). Cincotta et al. 

(2000) chamaram a atenção para o fato de que 20% da população mundial vive 

dentro destes 25 hotposts para a conservação da biodiversidade acrescidos de 

três grandes extensões relevantes para a conservação que correspondem a áreas 

com cobertura florestal ainda extensa. O que Gibbs (2002) aponta é que 

diversidade biológica e linguística geralmente são elevadas nos mesmos países, 

mas não há uma relação direta entre estes dois fatores, sendo esta aparente 

relação resultado de um cenário mais complexo. Sutherland (2003) analisou 

com mais profundidade as relações entre abundâncias de idiomas e mudanças, 

mostrando que a diversidade linguística e a diversidade de pássaros e 

mamíferos estão positivamente correlacionadas com a área do país (maior área, 

maior diversidade), com a área de floresta (maior área de floresta, maior 

diversidade) e, para pássaros e idiomas, com a altitude máxima (menor 

altitude, maior diversidade). O tempo de colonização das áreas (mais tempo de 

colonização, maior diversidade) teve um pequeno efeito na diversidade de 

idiomas. Na África subsaariana, Moore et al. (2002) encontraram que, numa 

escala continental, há marcadas similaridades na distribuição de diversidade 

cultural e diversidade de vertebrados. Porém, apesar dos fatores ambientais 

explicarem mais de 70% da variação na diversidade de espécies, eles explicam 

menos da metade da variação na riqueza de idiomas, indicando que fatores 

históricos e sociais também são responsáveis por esses padrões de distribuição 

da sociodiversidade.  

Assim, embora possamos arriscar algumas relações gerais entre 

diversidade biológica e diversidade cultural – em muitos casos, expressa como 

diversidade linguística --, sabemos que tais relações refletem um retrato atual 
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que resulta de um processo histórico de colonização e de uso dos ambientes, e 

só podem ser compreendidos como tais. Além disso, generalizações para 

escalas locais a partir destes padrões globais ainda carecem de mais estudos 

comparativos.  

Nas últimas décadas tem crescido a busca por alternativas para conter a 

devastação dos recursos naturais, assim como o desenvolvimento de formas de 

manejo sustentável para a manutenção da diversidade biológica. Porém, muitas 

das formas propostas de manejo dos ecossistemas caracterizam-se pela 

desvinculação das populações humanas que  habitam os diversos ecossistemas. 

Rompendo com esta ideia, abordagens etnoecológicas de pesquisa buscam 

contemplar a perspectiva e as necessidades de comunidades locais nas 

propostas de estratégias de manejo de ecossistemas naturais (Toledo et al. 

1995). 

Uma discussão potencialmente unificadora é aquela acerca do 

conhecimento ecológico local de pessoas que interagem com a biodiversidade. 

O conhecimento ecológico local e os estudos etnoecológicos representam um 

ponto de conexão importante entre biodiversidade e sociodiversidade. O termo 

conhecimento ecológico local ou tradicional é geralmente visto com certa 

ambiguidade, pois o “tradicional” pode denotar uma continuidade cultural 

transmitida na forma de atitudes sociais, crenças, comportamentos, princípios e 

práticas derivados de experiência histórica; mas por outro lado o 

“conhecimento” é cumulativo e aberto à mudanças, adaptações e contínua 

incorporação de novidades (Berkes 1999). Portanto, é preciso compreender 

este conhecimento tradicional no sentido em que o “tradicional” não significa 

uma aderência inflexível ao passado. Trata-se, muito mais, de um 

conhecimento localizado, construído num determinado contexto (Nazarea 

1999). 

Estas relações entre sociodiversidade e biodiversidade podem ter 

diferentes implicações tanto para a conservação biológica como para a enorme 

sociodiversidade brasileira. Por exemplo, na discussão entre conservação 

biológica e mercado, existe um desafio permanente na combinação de 

estratégias adequadas de uso de recursos, aproveitamento econômico e 

“preservação do potencial contido na incomum megadiversidade brasileira , da 

natureza e das configurações socioculturais” (Leonel 2000) . Focando na 

relação entre conservação da biodiversidade e valorização da sociodiversidade, 

podemos identificar pontos fortes desta conexão, tais como as possibilidades 

de proteger a biodiversidade in situ, de incorporar o saber local ao 

conhecimento acadêmico, de preservar o patrimônio cultural de populações 

tradicionais, de aliar conhecimento tradicional do ambiente a estratégias de 

manejo, e de garantir direitos das populações tradicionais. Há também vários 

desafios, como o de lidar com a grande sociodiversidade brasileira, resultado 

de diferentes histórias de vida, origens geográficas, referências ideológicas e 

crenças coletivas. 
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Ressaltando o potencial do conhecimento ecológico local dentro deste 

contexto, apresentamos abaixo quatro casos que ilustram tais relações, 

especialmente em áreas do sudeste e sul do Brasil onde há interfaces entre 

populações locais e unidades de conservação. 

 

2. Estudos de caso 
 

2.1. Conhecimento local sobre espécies arbóreas do Parque 

Estadual Carlos Botelho, SP 
 O Parque Estadual Carlos Botelho está localizado no Vale do Ribeira, 

região sul do estado de São Paulo. É uma unidade de conservação cuja situação 

fundiária está bem resolvida, mas que, no entanto, também possui conflitos de 

uso de seus recursos, especialmente devido à extração clandestina de palmito 

(Euterpe edulis Mart.). Foi realizado um estudo de caso no limite sul/sudeste 

desta unidade de conservação, entre a população rural, que não se identifica 

como uma população tradicional distinta. Numa primeira etapa foram 

efetuadas entrevistas com os moradores locais sobre conhecimento botânico 

local (Hanazaki et al. 2006). Numa segunda etapa, foram selecionados sete 

informantes-chave indicados como especialistas locais sobre espécies arbóreas 

da Floresta Ombrófila Densa. Estes especialistas locais percorreram uma área 

padronizada de 1,72 ha identificando as espécies arbóreas presentes por seus 

nomes populares (Hanazaki et al. 2010). Numa escala local de análise, mesmo 

considerando um grupo reduzido de informantes, há um grande conhecimento 

sobre espécies arbóreas de área de floresta bem preservada. Considerando aqui 

a biodiversidade expressa pela riqueza de espécies arbóreas e a diversidade 

cultural expressa pelo conhecimento local sobre estas espécies arbóreas, 

encontramos que as diversidades biológica e cultural podem estar 

correlacionadas. Comparando as espécies disponíveis no ambiente com as 

espécies reconhecidas e nomeadas localmente, estes 7 especialistas locais 

identificaram mais de 60% das espécies presentes no ambiente, sendo que 

36,75% da identificação é explicada pela abundância ecológica das espécies 

(Hanazaki et al. 2010). Isto quer dizer que algumas espécies são reconhecidas 

em função de sua abundância, mas outras são especialmente lembradas por 

características distintivas como o seu tamanho, mesmo sendo mais raras. 

 

2.2. O Sertão do Peri: um remanescente rural dentro de uma 

área de conservação na ilha de Santa Catarina, SC  
No Brasil, e em todo o mundo, a utilização de plantas medicinais tem sido 

praticada por muito tempo e caracteriza uma das formas de relação entre povos 

e plantas estudadas na etnobotânica. Foi realizado um estudo etnobotânico 

sobre plantas medicinais na comunidade do Sertão do Ribeirão, cujo objetivo 
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foi de obter informações relacionadas ao uso e ao conhecimento tradicional das 

mesmas. Essa comunidade, de origem açoriana, encontra-se na Área de 

Paisagem Cultural do Parque Municipal da Lagoa do Peri (Salgado 2002). 

Segundo a lei de criação do Parque, essa área “destina-se ao desenvolvimento 

social da população residente, à proteção da fauna, flora e seu substrato, ao 

lado da conservação da paisagem resultante das atividades tradicionais na 

área” (Florianópolis 1981). A existência do Parque se deu antes da 

reformulação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza 

(SNUC), no qual as unidades de conservação são desdobradas em dois grandes 

grupos: as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de 

conservação de uso sustentável. Segundo esta lei, os parques estão incluídos 

nas áreas de proteção integral, nas quais não são permitidos espaços habitados 

por populações humanas (Brasil 2000). A comunidade estudada encontra-se 

numa área que passa por conflitos de ocupação e uso da terra, decorrentes 

também do processo de enquadramento ao SNUC. Estudos etnoecológicos e 

etnobotânicos podem fornecer subsídios para a incorporação desta realidade 

nas propostas de manejo da área. Por exemplo, o fato de que em 72% das 

citações o conhecimento sobre plantas medicinais foi adquirido na comunidade 

com parentes e vizinhos, aliado ao fato de que 85% das 114 plantas citadas é 

obtida no Sertão do Ribeirão nos sugere uma estreita relação entre a 

comunidade e o ambiente em que se encontra. Além do estudo etnobotânico 

sobre plantas medicinais (Giraldi & Hanazaki 2010), nesta área também foram 

realizados estudos sobre a importância dos quintais rurais na conservação da 

biodiversidade (Lacerda et al. 2010) e sobre a manutenção e perda de 

variedades cultivadas de mandioca (Assis 2007). Esse conjunto de estudos 

ressalta a tradicionalidade das atividades ali desenvolvidas pelas famílias 

locais de agricultores, mostrando a importância dos seus conhecimentos e 

práticas relacionados ao ambiente do qual fazem parte. 

 

2.3. Interfaces entre Unidades de Conservação e Reforma 

Agrária: o caso do Parque Nacional das Araucárias e do 

Assentamento Zumbi dos Palmares, SC 
O Parque Nacional (PARNA) das Araucárias é uma unidade de 

conservação criada para proteger um dos últimos remanescentes significativos 

de Floresta com Araucárias (Floresta Ombrófila Mista) no estado de Santa 

Catarina, localizado nos municípios de Passos Maia e Ponte Serrada, Santa 

Catarina. É uma área cercada por ocupações humanas conflituosas, como a 

maioria das unidades de conservação, incluindo assentamentos de reforma 

agrária, com aproximadamente 300 famílias assentadas no entorno imediato do 

Parque (INCRA 2006). Estes assentamentos foram criados por iniciativa e 

forte atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o 

que resultou em uma diversidade cultural decorrente principalmente da 
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reafirmação do modo de vida camponês. Os assentamentos possuem um 

dinamismo próprio, uma forma de organização social peculiar e um grande 

potencial mobilizador dos assentados em virtude da atuação do MST. Essa 

identidade própria está relacionada às suas instituições sociais locais, às 

tomadas de decisão coletivas, às atividades de produção voltadas para 

subsistência e à sua ligação intensa com o território, características que as 

aproximam àqueles grupos considerados como populações tradicionais (Moura 

2008). Tudo isso foi ignorado ao longo do processo de criação da unidade de 

conservação, ao invés de ter sido usado para potencializar o envolvimento 

comunitário durante o processo. Foi desenvolvido um estudo de caso no 

assentamento Zumbi dos Palmares, contíguo ao PARNA das Araucárias, com 

o objetivo de compreender a dinâmica local de uso dos recursos naturais pelos 

assentados e sua influência no Parque. Nesse estudo de caso, pudemos 

identificar pontos favoráveis à conexão entre a população local dos assentados 

e a unidade de conservação, como por exemplo as práticas agroecológicas e o 

manejo tradicional de espécies como a Bracatinga (Mimosa scabrella 

Bentham). Identificaram-se afinidades e expectativas dos assentados em 

relação ao Parque, como também os conflitos socioambientais existentes e 

potenciais entre ambos. O patrimônio biocultural camponês local deve ser 

valorizado e envolvido nas ações de conservação do PARNA das Araucárias e, 

neste sentido, este estudo de caso permitiu perceber o potencial de estudos 

etnoecológicos em Assentamentos de Reforma Agrária e a contribuição desta 

abordagem na valorização dos conhecimentos dos agricultores.  

 

2.4. Sobreposição entre Unidades de Conservação e Terra 

Indígena: o caso do Parque Estadual de Itapuã, RS 
Na região metropolitana de Porto Alegre, RS, no município de Viamão, 

uma parcela das áreas da etnia Mbyá-Guarani corresponde ao Parque Estadual 

de Itapuã, uma unidade de conservação. De acordo com Coelho de Souza et al. 

(2009), os Mbyá-Guarani moravam nas áreas até a década de 1970, quando 

foram retirados, em função da expansão da ocupação por não-indígenas, sob 

alegação de cunho conservacionista, como a prática da caça. Com o intuito de 

retornar às suas áreas tradicionais, uma comunidade Mbyá ocupou uma área na 

região, no ano de 2000, e começou o processo de reivindicação das terras que 

correspondem ao Parque de Itapuã, recebendo da Prefeitura de Viamão a 

cessão de uma área próxima para residir, desde 2003. Estes fatos ilustram todo 

um movimento de reterritorialização destes grupos. Desde 2008 está em curso 

a elaboração de um Relatório Circunstanciado, visando justamente a 

demarcação da área que apresenta sobreposição à unidade de conservação. A 

elaboração deste relatório está a cargo de uma equipe multidisciplinar, 

composta por antropólogos, biólogos e geógrafos e envolve a caracterização 

arqueológica, sócio-cultural e ambiental, o que incorre em levantar a 
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diversidade relacionada às memórias do grupo, o parentesco e as redes de 

sociabilidade, a relação e os significados dos elementos da natureza e dos 

recursos naturais. A situação de sobreposição entre estas duas categorias de 

áreas protegidas, no entanto, levanta também os conflitos que envolvem 

disputas entre grupos e campos de conhecimento distintos, em que cada um, a 

partir de sua perspectiva, defendem uma ou outra categoria. A análise deste 

dilema demonstra que do ponto de vista jurídico, não há instrumentos legais 

que possam resolver, de forma consensual, este impasse. Lançam também 

alguns desafios relativos a necessidade de uma estrutura de Estado que permita 

estes diálogos (aproximação entre MMA, FUNAI, indigenistas, ambientalistas) 

e sobretudo a capacidade de incorporação de uma ideia de gestão 

compartilhada, em que tais questões não sejam tratadas em uma dicotomia 

entre a sociodiversidade e a biodiversidade.   
 

 

3. Reflexões finais 
A partir dos quatro casos relatados, pode-se vislumbrar a diversidade de 

abordagens sob uma perspectiva do conhecimento ecológico local. Os estudos, 

em alguma medida, perpassam pelo rural, razão pela qual, a busca de ações 

para melhoria de vida destas pessoas também devem ser visualizadas na 

perspectiva do desenvolvimento rural. Ao tratarmos da sociodiversidade e 

biodiversidade no Brasil, faz-se necessário refletir sobre questões fundiárias, 

da sustentabilidade ambiental e da diversidade sociocultural. Esta reflexão se 

mostra necessária a partir da análise da variedade dos modos de vida 

contemporâneos historicamente constituídos, de suas formas de territorialidade 

e os correlatos padrões de ocupação do espaço e uso dos recursos naturais. 

Retomando a polarização entre rural e urbano, inicialmente apresentada, o 

que verificamos é que abordagens recentes buscam relativizar tais divisões. 

Esta relativização abrange o descortinamento de uma certa ideologia ligada ao 

rural como atrasado e precário, para, gradativamente mostrar “o rural como um 

espaço dinâmico, lugar de vida e trabalho e não apenas um campo de 

investimento ou reserva de valor” (Wanderley, 2004, p. 94). A abordagem a 

partir do binômio sócio e biodiversidade é um dos aspectos que caminha nesta 

direção de uma redescoberta do rural pelos habitantes das cidades. Neste 

contexto, destaca-se um 
“rural povoado, cujos moradores são portadores de uma 

cultura, que dinamiza as relações sociais locais, e de 

uma grande capacidade de resistência aos efeitos 

desagregadores aos quais estão constantemente 

confrontados. Paradoxalmente, um dos eixos essenciais 

desta resistência é constituído pelo que chamarei “a 

apropriação da cidade”, processo pelo qual os rurais 
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tentam vencer o isolamento e a precariedade de suas 

condições de vida (Wanderley 2004, p. 90). 

 

A partir desta compreensão do rural, as fronteiras inicialmente demarcadas 

entre rural e urbano tornam-se sutis, no sentido de que se passa a interpretar 

esta polaridade como um contínuo, onde rural e urbano são duas faces da 

mesma moeda, descortinando a complexidade do tema. Embora aglomerados 

urbanos sejam marcados por uma organização aparentemente homogênea, 

analisando os diferentes grupos sociais que formam os aglomerados urbanos, é 

possível distinguir características diversificadas, como apontado por Cocks 

(2006) e em diversos trabalhos reunidos por Pieroni & Vanderbroek (2007). 

Outra característica que perpassa os casos é a interface entre populações 

locais e unidades de conservação, a qual permite-nos entrever que, para que se 

possa falar em conhecimento ecológico local, a interação com locais 

relativamente conservados é um fator importante. As razões de tal associação 

podem ser pensadas a partir da disponibilidade de recursos naturais e 

consequente possibilidade de uma interação ao longo do tempo entre as 

pessoas e o seu meio (e os recursos). Este é o argumento fundamental, a partir 

do qual autores como Antônio Carlos Diegues (1996) constroem o conceito de 

população tradicional, destacando a interação destes grupos com a conservação 

ambiental, propondo assim a noção de etnoconservação (Diegues 2000). 

Ao observarmos as especificidades de cada um dos casos, entreve-se a 

gama de diferentes denominações e conteúdos relacionados aos conhecimentos 

sobre a biodiversidade. A grande sociodiversidade brasileira representada por 

populações indígenas, pequenos produtores rurais, assentados da reforma 

agrária, caboclos, ribeirinhos, seringueiros, pescadores artesanais, quilombolas, 

resulta em diversidade de crenças, ideologias, origens geográficas, histórias de 

vida, costumes, hábitos, linguagens. Souto (2006) traduz estas conexões e 

sobreposições entre biodiversidade e sociodiversidade não em sua mera co-

existência, mas na retroalimentação entre esses dois elementos, onde a 

biodiversidade pode atuar na geração da sociodiversidade e a sociodiversidade 

pode atuar na manutenção da biodiversidade. Esta retroalimentação é mediada 

pelo conhecimento ecológico local, ou tradicional.  

Nas situações propostas, a análise dos conhecimentos, técnicas e 

mecanismos socioculturais das sociedades indígenas e das populações 

tradicionais pode apontar para caminhos mais adequados de ocupação do 

espaço uso dos recursos naturais (Arruda 1997). Assim, as comunidades locais 

podem desempenhar papeis importantes na proteção do ambiente, desde que os 

processos de gestão e tomada de decisões contemplem tais possibilidades 

(Vieira & Weber 1997). 

Por fim, é importante considerar que muitas das discussões que envolvem 

conservação biológica e populações tradicionais ou locais estão assentadas em 

visões polarizadas: por um lado, persiste a visão do “Homo ecologicus” e do 
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ecologicamente nobre selvagem (Redford 1991); por outro lado, as sociedades 

humanas são vistas como compostas por “Homo devastans” que 

intrinsecamente exploram os recursos naturais à exaustão (Balée 1998), 

apresentando-se na forma de conflitos socioambientais. No enfoque das 

discussões sobre conhecimento ecológico local ou tradicional, acreditamos que 

o conhecimento sobre espécies biológicas não é resultado exclusivamente de 

atividades praticadas com sustentabilidade, devendo ser analisado 

criticamente, mas devendo sempre ser incorporado nas discussões sobre 

conservação da biodiversidade. Segundo a declaração de Kaua'i (2007), que 

diz respeito à etnobotânica, mas que pode ser estendida para os estudos sobre 

conhecimento ecológico tradicional, tais estudos são uma chave vital para a 

conservação da biodiversidade e para interpretar o conhecimento que nos 

habilita a lidar sustentavelmente com o mundo. Trata-se, portanto, de assegurar 

nossa própria sobrevivência biológica e cultural.  
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