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A sétima sessão do ciclo de Seminários em Práticas em Desenvolvimento Sustentável de 2012, foi 
realizada pelo Prof. Dr. Antônio Carlos Diegues, professor da Universidade de São Paulo (USP) e 
Diretor do Núcleo de Pesquisa em Áreas Úmidas Brasileiras – NUPAUB. O sociólogo atua em 
diferentes áreas da conservação, sendo reconhecido principalmente por seus trabalhos com 
unidades de conservação e populações tradicionais, à exemplo do seu livro – título do seminário – “O 
Mito da Natureza Intocada”.  

O seu foco de desenvolvimento em relação ao etnoconservacionismo no Brasil visa uma abordagem 
holística que integre o conhecimento tradicional, respeito à cultura e a conservação da 
biodiversidade. A construção deste conceito foi conduzida pelo Prof. Dr. Antônio Carlos Diegues, em 
parceria com outros pesquisadores de diversas regiões do Brasil, e que teve o NUPAUB – Núcleo de 
Pesquisa em Áreas Úmidas Brasileiras como um dos principais pilares deste processo. Nos estudos 
desenvolvidos pelo NUPAUB, a relação íntima das comunidades com os ecossistemas e sua condição 
contextual de coexistência é evidenciada. Porém é reforçado, que a relação “preservacionista” não 
se aplica, pois essas comunidades vêm manejando suas áreas de existência por longos períodos.  

A partir dessas constatações, verifica-se a necessidade e a importância de incorporar essas 
comunidades nas estratégias conservacionistas, ao invés de excluí-las. Com isso, os estudos deste 
grupo de pesquisadores subsidiaram a criação de novas categorias de Unidades de Conservação, 
visando considerar as características produtivas sustentáveis destes povos. Entre as categorias 
apoiadas estão a RESEX – Reservas Extrativistas e a RDS – Reserva de Desenvolvimento Sustentável.  

Neste contexto, é recomendada uma nova forma de se pensar sobre a conservação, adotando uma 
visão integrada do todo, tendo como base a “etnoconservação” (integração da biodiversidade, 
conhecimento tradicional e suas práticas). É preciso revolucionar a maneira de pensar atual e 
incorporar no dia-a-dia, estratégias distintas daquela que vem sendo colocado em prática na maioria 
das vezes (focada principalmente na biodiversidade). O foco participativo e inclusivo das 
comunidades tradicionais só tem a acrescentar no contexto geral conservacionista, cada vez mais 
necessário e vigente na situação global atual.  

 
 


