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Resumo: Este estudo examina o direito dos povos e comunidades tradicionais à luz da
Constituição Federal de 1988. A análise concentra-se em três categorias de povos e comunidades
tradicionais: povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos e comunidades
extrativistas tradicionais. Faz-se uma analise do patrimônio ambiental nacional como direito
fundamental da pessoa humana e a proteção aos povos e comunidades tradicionais. Os
resultados da pesquisa enfatizam a importância da normatização e da regulamentação, com base
nos tratados internacionais a partir da Convenção 169 da Organização Internacional do
Trabalho, considerando-se que povos e comunidades tradicionais compõem o patrimônio
ambiental nacional – meio ambiente ecologicamente equilibrado e recebem proteção nacional e
internacional como direito fundamental e humano.
Palavras-chave: Povos e comunidades tradicionais; direitos humanos; meio ambiente;
patrimônio ambiental cultural.
Abstract: This study examines the right of peoples and traditional communities in light of the
1988´s Constitution and the “legal rules”. The analysis focuses on three categories of people
and traditional communities: indigenous peoples, remnants “quilombos” communities and
traditional extractive communities. It is an analysis of national environmental heritage as a
fundamental right of the human person and the protection of traditional peoples and
communities. The survey results emphasize the importance of standardization and regulation,
based on international treaties as the Convention 169 of the International Labor Organization,
considering that traditional peoples and communities make up the national environmental
heritage - an ecologically balanced environment and receive protection nationally and
internationally as a fundamental and human right.
Keywords: People and traditional communities; human rights; environment; environmental
cultural heritage.
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1. Introdução
É cediço que a biodiversidade mantém uma relação direta com a diversidade cultural
e esta, por sua vez, com a sociodiversidade (SANTILLI, 2005). Os povos indígenas, as
comunidades remanescentes de quilombos, assim como as comunidades extrativistas
tradicionais são exemplos dessa simbiose. A Amazônia é, segundo Diegues (2007), a região do
Brasil que mais concentra essa diversidade – 60% das populações tradicionais indígenas e não
indígenas vivem no bioma amazônico.
Esses sujeitos têm à sua disposição normas jurídicas ambientais, que dão suporte a um
sistema regulamentar que ampara a atual concepção de que o bem ambiental cultural compõe o
patrimônio ambiental nacional e, consequentemente, garante aos povos e comunidades
tradicionais o acesso a territórios tradicionais.
Destarte, o artigo aborda os direitos humanos e o meio ambiente, com foco em povos
e comunidades tradicionais localizados na Amazônia Legal, que inclui os Estados do Acre, Pará,
Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo
13º S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44º W, do Estado do
Maranhão (BRASIL, 2012).
Há que se ressaltar que a expressão “povos e comunidades tradicionais” só foi utilizada
recentemente pela legislação brasileira1, por meio do Decreto n.º 6.040/07 (BRASIL, 2007).
Antes as denominações eram bastante variadas. A título de exemplo, citamos: comunidades
tradicionais, populações tradicionais, populações locais, povos tradicionais. Essa variação será
percebida no decorrer do trabalho, uma vez que há citações de autores que usam as mais variadas
denominações. Contudo, em razão da abordagem jurídica que se pretende dar ao tema, será
empregada a expressão “povos e comunidades tradicionais”.
Para examinar a temática – povos e comunidades tradicionais - , lançamos mão de dois
conceitos de Santos (2003) – o cosmopolitismo e o patrimônio comum da humanidade.
Santos (2003, p. 437) assim define o cosmopolitismo:

[...] a solidariedade transnacional entre grupos explorados, oprimidos ou
excluídos pela globalização hegemônica. Quer se trate de populações
Utilizamos neste estudo lei em sentido formal e material. Meirelles informa que os atos normativos não são lei
em sentido formal, mas são em sentido material. Explica: são “[...] provimentos executivos com conteúdo de lei.
[...] por serem gerais e abstratos, têm a mesma normatividade da lei e a ela se equiparam para fins de controle
judicial [...]” (MEIRELLES, 1990, p.158).
1
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