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resumo 
 

 

As comunidades tradicionais são altamente vulneráveis aos impactos das 
alterações climáticas, dada a conexão com a natureza e seu território. Esta 
tese assenta-se no argumento de que o maior envolvimento das comunidades 
tradicionais nas políticas climáticas e ambientais pode proteger o modo de vida 
tradicional, além de viabilizar a criação de planos de adaptação e mitigação 
mais compatíveis com os diferentes contextos. Entretanto, ainda não está claro 
qual o papel desempenhado pela legislação, planos e programas climáticos na 
proteção de comunidades e territórios tradicionais. Esta investigação teve por 
objetivo, usando Brasil e Portugal como contextos de estudos, avaliar (i) se os 
instrumentos político-normativos relacionados às alterações climáticas 
incorporam os direitos de proteção e participação das comunidades e 
territórios tradicionais, (ii) o grau de coerência entre os objetivos e metas dos 
instrumentos nos diferentes níveis de decisão e (iii) as percepções das 
comunidades tradicionais sobre a concretização dos seus direitos nestes 
instrumentos. A metodologia de investigação está organizada em duas 
vertentes, a primeira estuda a concretização dos direitos das comunidades 
tradicionais através da análise de conteúdo de instrumentos político-
normativos, e a segunda identifica, através de entrevistas semiestruturadas, as 
percepções de comunidades tradicionais sobre a salvaguarda de seus direitos. 
Os resultados mostram, em termos gerais, que as recomendações 
relacionadas às comunidades e territórios tradicionais são recentes na política 
climática internacional e que sua transposição para os instrumentos de nível 
nacional e municipal ainda é limitada, sobretudo na componente participação, 
o que evidencia um baixo grau de coerência entre os diferentes níveis de 
governação. Os resultados também mostram uma limitada atenção aos 
conhecimentos tradicionais e seus contributos para ações de mitigação e 
adaptação. A análise das percepções das comunidades tradicionais mostrou 
que elas desconhecem a existência de instrumentos direcionados a 
salvaguardar seus direitos frente aos impactos adversos das alterações 
climáticas, sobretudo em âmbito nacional e municipal, e que não se sentem 
protegidas. As principais conclusões da tese revelam que os aspectos de 
proteção e participação das comunidades e territórios tradicionais devem ser 
fortalecidos nos diferentes níveis de decisão. Para tanto, o desenho de 
instrumentos político-normativos relevantes para a adaptação e mitigação às 
alterações climáticas deve ser mais sensível e robusto diante dos contributos 
dos conhecimentos tradicionais, a partir do diálogo de saberes. Assim, o 
estudo vem salientar que há ainda um caminho a percorrer para uma concreta 
tradução dos tratados internacionais nos instrumentos nacionais e municipais e 
sua comunicação às comunidades tradicionais. 
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abstract 

 
Traditional communities are highly vulnerable to climate change impacts due to 
the link between the environment and their territories. This thesis argues that 
the extensive involvement of communities in the climate and environmental 
policies could protect traditional lifeways and contribute to creating mitigation 
and adaptation plans more suitable with different contexts. However, the role of 
climate legislation, plans, and programs to protect traditional communities and 
territories is still unclear. Based on Brazil and Portugal cases, this study has 
three goals: i) to evaluate whether climate-related normative-policy instruments 
consider the protection and participation right of the communities, ii) to analyze 
the coherence level of the instruments, in terms of objectives and purposes, 
under different decision levels, and (ii) to investigate the perception of the 
communities about the achievement of their right in the instruments. The 
methodology of the study is structured in two approaches. The first one 
analyses the concretization of the communities' rights in the climate-related 
normative-policy instruments using content analysis. The second approach 
identifies how the communities perceive the preservation of rights based on 
semi-structured interviews. Overall, the results show the recommendation 
related to the traditional communities and territories are recent in the 
international climate policy, and the translation of the guidelines to the 
instruments at the national and municipal level is still limited, especially the 
participation component, which evidences the low coherence level among 
different governance stages. Furthermore, the study demonstrates limited 
attention to traditional knowledge and its contributes to mitigation and 
adaptation actions. The analysis of the traditional communities' perceptions 
showed that they are unaware of instruments aimed at safeguarding their rights 
against the adverse impacts of climate change, especially at the national and 
municipal levels, and that they do not feel protected. The main conclusions 
reveal that the aspects of protection and participation of traditional communities 
and territories must be strengthened at the different levels of decision-making. 
Therefore, the design of relevant political-normative instruments for climate 
change adaptation and mitigation must be more sensitive and, above all, more 
robust in the face of traditional knowledge's contributions, based on the 
dialogue of knowledge. Thus, this thesis highlights that there is still a way 
ahead for a concrete translation of the international law to national and 
municipal instruments and the communication to the traditional communities. 
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Tem havido bastante diferença nas condições climáticas. 

Antigamente havia bastante neve, frio e gelo e tinha os períodos 

certos pra esse tempo de frio, neve e calor. Mas há uma alteração 

bastante diferente, já não sabemos bem o que é verão, o que é 

inverno, há sempre bastante alterações. (M, 39, comunidade 

Barrosã, 26.06.2018) 

 

“[...] E nós vamos discutir alterações climáticas se nós não temos 

autonomia para mudar?! Se eles pensassem igual a gente pensa, 

igual os indígenas pensam, talvez se todo mundo pensasse assim, 

talvez não precisasse tá sendo discutido isso aí hoje em dia!”  

(M, 47, comunidade São Roque, 23.07.2019)
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Capítulo 1  

 

 

Introdução 

 

1.1 Tema e problema de investigação 

As comunidades tradicionais desempenham um importante papel no 

processo de preservação do ambiente e da biodiversidade (Rhoades, 1994), por 

força das suas práticas tradicionais de gestão dos recursos naturais (Hudson e 

Vodden, 2020; Roy et al., 2018). Todavia, a intensificação de eventos climáticos 

como secas (Opare, 2018) e inundações (Roder et al., 2016) ameaçam as 

comunidades tradicionais que têm seu modo de vida interligado e 

interdependente de seus territórios e recursos associados (Boyd, 2019; Roy et al., 

2018; Salick e Ross, 2009). Neste aspecto, as comunidades e seus territórios 

devem receber especial atenção no âmbito das políticas climáticas, uma vez que 

o risco de perda dos conhecimentos tradicionais acerca da biodiversidade e uso 

dos recursos naturais, bem como as ameaças à permanência no território, são 

considerados intoleráveis (Klinke e Renn, 2002), por não poderem ser 

devidamente avaliados ou compensados (Tschakert et al., 2017). 

A preocupação crescente com as alterações climáticas e os reflexos na 

disponibilidade de recursos naturais, dentre eles os recursos hídricos (Gautam 

et al., 2018; IPCC, 2014a; Radonic, 2017), tem resultado em acordos 

internacionais (por exemplo, o Acordo de Paris, em 2015) com o objetivo de criar 

uma agenda comum entre os países. A continuidade das comunidades 

tradicionais, com a proteção de seus valores culturais (Tschakert et al., 2017), 

também está diretamente ligada à disponibilidade e qualidade hídrica (Lynch et 

al., 2014), não só como fonte de subsistência, mas também pelo valor simbólico 

conferido à água por muitas comunidades (Angarita-Baéz et al., 2017). Além 
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disso, ao analisar a interação entre as alterações climáticas e o patrimônio 

cultural, Kim (2011) concluiu que países que possuem leis e políticas climáticas 

fracas na proteção da cultura e tradições podem enfrentar perdas culturais 

significativas. Assim, a criação de instrumentos políticos-normativos sobre as 

alterações climáticas também se traduz em uma necessidade global para 

conferir proteção aos valores culturais ligados ao território e garantir a 

participação das comunidades tradicionais na gestão dos recursos e criação de 

estratégias de adaptação (IPCC, 2014b; Larsen, 2016).  

O tema desta tese está relacionado com o papel desempenhado pelos 

instrumentos político-normativos na proteção de comunidades e territórios 

tradicionais no contexto das alterações climáticas. O trabalho de investigação 

incide sobre o modo como os instrumentos político-normativos têm garantido, ou 

não, a proteção dos valores culturais ligados ao território e a participação das 

comunidades tradicionais no desenho destes instrumentos.  

Esta tese assenta-se no argumento de que o maior envolvimento das 

comunidades tradicionais nas políticas ambientais e climáticas, não só é 

recomendado, mas é necessário para garantir a continuidade destas 

comunidades e para a preservação dos sistemas socioecológicos em que estão 

inseridas. Em outras palavras, o maior envolvimento das comunidades 

tradicionais no processo de tomada de decisão ambiental e climática pode 

garantir a proteção do seu modo de vida tradicional, além de viabilizar a criação 

de planos de adaptação e mitigação mais eficientes (Bahadur et al., 2013; 

Knieling e Leal Filho, 2013). Adicionalmente, os conhecimentos tradicionais e a 

permanência das comunidades tradicionais no território têm sido apontados 

como essenciais para a construção de um caminho alternativo para o alcance dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável e preservação da biodiversidade (Ellis 

et al., 2021; Janardhanan et al., 2020).  

Face ao enquadramento apresentado, esta tese procura responder as 

seguintes questões de investigação: 

i. Como, na última década, evoluiu a atenção dada pela comunidade 
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científica ao cruzamento dos temas das alterações climáticas, comunidades 

tradicionais, território, água e direito, e com quais abordagens principais? Como 

está sendo considerado o papel do direito para a proteção e participação das 

comunidades tradicionais? E, o Acordo de Paris, assinado em 2015, reforçou a 

atenção dada ao papel do direito?  

ii. Como evoluiu a atenção conferida pela comunidade científica à 

legislação sobre o clima, com quais abordagens principais e se estas são 

relacionadas ao papel dos planos (estratégicos e normativos) e à temática das 

comunidades e territórios tradicionais. 

iii. As preocupações relacionadas à proteção das comunidades e 

territórios tradicionais são consideradas na formulação dos objetivos e medidas 

nos instrumentos político-normativos e na identificação dos atores responsáveis 

pela sua implementação? 

iv. Qual o grau de articulação entre os objetivos e metas de cada um dos 

instrumentos político-normativos (coerência interna) e qual o grau de 

articulação entre os objetivos e metas de instrumentos de diferentes níveis, do 

internacional ao municipal (coerência externa) em relação à proteção e 

participação das comunidades e territórios tradicionais? 

v. As comunidades tradicionais se sentem representadas nos 

instrumentos político-normativos relacionados às alterações climáticas e 

participantes nas tomadas de decisão no âmbito local? 

 

1.2 Objetivos de investigação 

Objetivo geral 

Em termos genéricos, este trabalho pretende, usando Brasil e Portugal 

como contextos de estudos, avaliar o papel que instrumentos político-normativos 

têm desempenhado na salvaguarda de comunidades e territórios tradicionais 

frentes aos impactos adversos das alterações climáticas. 
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Objetivos específicos 

Os objetivos específicos desta tese são os seguintes: 

a) Analisar como evoluiu, na última década, a atenção dada pela 

comunidade científica ao cruzamento dos temas alterações 

climática, comunidades tradicionais, território, água e direito, 

com quais abordagens principais, como está sendo considerado o 

papel do direito para a proteção e participação das comunidades 

tradicionais e se o Acordo de Paris reforçou esta atenção.  

b) Identificar como a lei do clima têm sido referida na literatura e 

analisar se as temáticas do papel dos planos estratégicos e 

normativos e das comunidades e territórios tradicionais são 

referidas neste contexto.  

c) Avaliar se as preocupações relacionadas à proteção das 

comunidades e territórios tradicionais são consideradas na 

formulação dos objetivos e medidas dos instrumentos político-

normativos e na identificação dos atores responsáveis pela sua 

implementação.

d) Examinar o grau de articulação entre os objetivos e metas dos 

instrumentos político-normativos em relação à proteção e 

garantias de participação conferidas às comunidades tradicionais 

e territórios.  

e) Estudar as percepções das comunidades tradicionais em relação 

ao papel dos instrumentos político-normativos para protegê-las 

frente as alterações climáticas e se estas se sentem representadas 

nos diferentes níveis de decisão. 

 

Esta investigação procura contribuir para uma visão mais profunda 

sobre as dimensões políticas e normativas que condicionam a clara tradução dos 

direitos de proteção e participação das comunidades tradicionais. Também 

pretende contribuir para identificar os limites e desafios para a proteção das 
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comunidades e territórios tradicionais frente às alterações climáticas e a 

promoção da participação na elaboração de estratégias de adaptação.  

Esta investigação também pretende acrescentar dados de dois países ao 

crescente corpo de literatura sobre alterações climáticas e comunidades 

tradicionais e contribuir para colmatar lacunas identificadas na literatura. Além 

disso, esta tese propõe uma forma de analisar o conteúdo de instrumentos 

político-normativos relativamente à proteção dos direitos das comunidades 

tradicionais. Por fim, os insights obtidos a partir desta investigação podem 

contribuir para informar os formuladores de políticas.  

 

1.3 Âmbito de investigação e conceitos chave 

As complexidades e incertezas que circundam as alterações climáticas 

exigem a ampliação de estudos interdisciplinares para concretização de 

estratégias de adaptação efetivas. (Roy et al., 2018). O âmbito de investigação 

desta tese centra-se no modo pelo qual os valores e interesses das comunidades 

tradicionais têm sido incorporados e protegidos no domínio dos instrumentos 

político-normativos climáticos e ambientais.  

O termo ‘instrumentos político-normativos’ é utilizado nesta tese para se 

referir ao conjunto de tratados internacionais e supranacionais, leis, planos e 

programas (nacionais e municipais) sobre o clima e aspectos setoriais do 

ambiente (por exemplo ordenamento do território, gestão de recursos hídricos e 

conservação da natureza). Estes instrumentos são especialmente relevantes, 

uma vez que a lei, ao fornecer a estrutura para regular as relações sociais e para 

a criação de mecanismos para a participação pública (McDonald, 2011), pode 

contribuir para que as preocupações das comunidades tradicionais face às 

alterações climáticas sejam devidamente atendidas, nos vários níveis e setores 

de decisão. Ainda, pode facilitar respostas consistentes, face aos imperativos 

morais da justiça climática em todos os setores e escalas, além de poder fornecer 

uma base sólida e estável em tempos de mudanças rápidas e incertezas 
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(McDonald e McCormack, 2021). A exemplo do Acordo de Paris, um 

instrumentos de direito internacional que refere a importância da proteção das 

comunidades tradicionais, se constituindo em um marco internacional.  

“As Partes reconhecem que ações de adaptação devem seguir 

uma abordagem orientada em nível nacional, sensível a gênero, 

participativa e plenamente transparente, levando em 

consideração os grupos vulneráveis, comunidades e 

ecossistemas, e deve basear-se e ser guiada pela melhor ciência 

disponível e, conforme apropriado, pelo conhecimento 

tradicional, pelo conhecimento dos povos indígenas e pelos 

sistemas de conhecimento local, tendo em vista a integração da 

adaptação nas políticas e ações socioeconômicas e ambientais 

relevantes, conforme apropriado.” (Acordo de Paris, art. 7º, § 5º) 

 

Os planos e programas, compreendidos como tentativas de coordenar a 

interação entre os principais sistemas de funções na sociedade (por exemplo, a 

ciência, a política, a economia, e o direito) (Beunen e Assche, 2013), também 

cumprem importante papel frente as alterações climáticas, uma vez que tem um 

potencial para sustentar e concretizar os princípios vertidos na lei e garantir a 

proteção de pessoas e territórios.  

Frente a relevância dos instrumentos político-normativos, não se pode 

desprezar que as leis são o resultado de correlações de forças (Carballido, 2014; 

Flores, 2009) e que, portanto, também podem ter sua qualidade afetada frente 

as pressões de grupos econômicos (Sam Fankhauser et al., 2015) ou de interesses 

ligados à propriedade (McDonald e McCormack, 2021). Além disso, as leis têm 

sua implementação moderada por condições institucionais domésticas. 

A definição de comunidades tradicionais, por sua vez, constitui um 

desafio diante das inúmeras comunidades com diferentes construções históricas, 

políticas e sociais (Shiraishi-Neto, 2007). O termo ‘comunidade tradicional’ 

compreende múltiplos grupos sociais que expressam um conjunto de valores 

culturais e coletivos sobre o ambiente, com um modo de vida baseado em 

conhecimentos tradicionais (Cunha e Almeida, 2000; Sarivaara et al., 2013). Em 

um sentido amplo, as comunidades tradicionais são caracterizadas pela relação 
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de pertença com o território e o uso dos recursos naturais, com base em um 

conjunto de habilidades, práticas, experiências, valores e crenças, 

compartilhadas entre as gerações (Little, 2004; Schwann, 2018; Stefanelli et al., 

2017). Assim, o uso deste termo “guarda-chuva”, adotado nesta tese, não tem a 

intenção de reduzir ou simplificar a complexidade e diversidade de experiências 

desses grupos sociais. 

Embora não exista uma definição universal, as comunidades possuem 

características que as aproximam uma das outras, em especial a estreita relação 

com o território e o seu modo de uso, pautado em conhecimentos que são 

tradicionalmente construídos e transmitidos pela própria comunidade (Almeida, 

2012; Leite, 2008; Little, 2004). O território é compreendido pelas comunidades 

como um elemento indenitário e investido de valores éticos, espirituais, 

simbólicos e afetivos (Almeida, 2006; Bonnemaison, 2005; Haesbaert, 2011). A 

forte relação com o território também pode ser compreendida a partir dos 

múltiplos serviços ecossistêmicos por ele prestado, tais como valores simbólicos, 

identitários, estéticos, de provisão, educativo e hereditários (CICES, 2018). E, 

embora não haja uma fonte de dados sistematizados sobre o número de 

comunidades tradicionais no mundo, a International Labour Organisation (ILO) 

estima que, somente sob a denominação ‘povos indígenas’ e ‘tribais’, existam 

mais de 370 milhões de pessoas, cobrindo mais de 70 países (ILO, 2020).  

As alterações climáticas globais são compreendidas como alterações na 

composição da atmosfera mundial, atribuídas direta ou indiretamente à 

atividade humana, somadas àquelas provocadas pela variabilidade climática 

natural, observada ao longo de períodos comparáveis (art. 1º, item 2, da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima - UNFCCC).  

As questões climáticas se tornaram um eixo permanente da agenda política 

mundial (Giddens, 2010) e, a capacidade de resposta, um desafio a toda 

comunidade internacional. Neste contexto, os Estados são importantes atores, 

uma vez que concentram o poder político não só para assinar acordos 

internacionais, mas também para sua implementação por meio de planos e 
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programas, além de influenciar boas práticas em outros países (Samuel 

Fankhauser et al., 2015). Cada Estado abarca uma multiplicidade de níveis (por 

exemplo, nacional e local) que, no contexto global, se estendem para a arena 

internacional (Giddens, 2010).  

O Direito Internacional constitui um sistema legal próprio, com 

procedimentos específicos, distinto dos sistemas nacionais com os quais interage 

(Henkin, 1999). A expressão ‘tratado’ foi escolhida pela Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados de 1969, como termo para designar, genericamente, 

um acordo internacional ao qual se deseja atribuir especial relevância política. 

É expressão de consenso entre Estados, visando a conjugação de interesses. Os 

tratados internacionais assumem um importante papel diante da capacidade 

que possuem de influenciar a criação de legislação e políticas em diferentes 

níveis geopolíticos. Nas últimas décadas, as alterações climáticas passaram a 

figurar como uma das grandes preocupações mundiais, diante de seus impactos 

ambientais, econômicos, políticos e sociais. Neste aspecto, a criação de 

instrumentos internacionais visa estabelecer compromissos entre os Estados, 

tendo em vista a atuação conjunta para equacionar estes problemas (Samuel 

Fankhauser et al., 2015). 

Na análise das respostas internacionais às alterações climáticas, 

identificam-se alguns marcos históricos. O primeiro deles foi a realização da 

primeira Conferência Mundial do Clima, em 1979. Em 1988, foi instituído o 

Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas (IPCC), reunindo 

cientistas independentes de todo o mundo. Em 1990 ocorreu o lançamento do 

primeiro relatório de avaliação do IPCC1, com o objetivo de fornecer subsídios 

para as decisões dos países em relação a esta temática, além de influenciar nas 

negociações e criação de futuros acordos internacionais. As projeções presentes 

no relatório do IPCC e a Segunda Conferência Mundial sobre o Clima reforçaram 

a necessidade de um tratado global sobre alterações climáticas, dando início às 

 

1 Para mais informações consultar o site oficial do IPCC. Disponível em: 

https://www.ipcc.ch/report/ar1/syr/ 
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negociações da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre uma convenção-

quadro (UNFCCC, 2019). 

Em 1992 foi criada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC sigla em inglês) para enfrentar os potenciais 

riscos e impactos gerados pelas alterações climáticas, através de medidas para 

estabilizar as concentrações de gases que contribuem para o efeito estufa (GEE). 

Ao assinarem a Convenção, os países membros reconheceram a necessidade de 

trabalharem em conjunto no controlo do aquecimento global. Os países-membro 

assumiram, ainda, o compromisso de se reunirem anualmente para tomar 

decisões coletivas e consensuais sobre temas relacionados às alterações do clima, 

denominadas Conferência das Partes (COP) (UNFCCC, 2019).  

Desde a criação da UNFCCC, os países têm procurado o diálogo para 

conciliar diferentes interesses e a criação de metas mais realistas e severas, 

seguindo-se o Protocolo de Kyoto (1997) e o Acordo de Paris (2015), atualmente 

em vigor. O Acordo de Paris propõe um plano de ação destinado a limitar o 

aquecimento global a um valor abaixo dos 2ºC, regendo medidas de mitigação e 

de adaptação às alterações climáticas, tendo natureza jurídica híbrida, com 

disposições vinculantes e não vinculantes. As metas do Acordo pautam-se na 

transparência e solidariedade entre os países. Por este motivo, os países 

aceitaram apresentar relatórios aos demais governos e a sociedade civil sobre 

seu desempenho no cumprimento das metas. Ainda, o Acordo estabelece que os 

países em desenvolvimento continuarão a receber financiamentos para reduzir 

a emissão de GEE e garantir a implementação de seus respectivos planos 

estratégicos e normativos. Considerando as comunidades tradicionais como 

grupos altamente vulneráveis às alterações climáticas (Claeys e Delgado Pugley, 

2017; Emanuel, 2018; IPCC, 2014b), tem-se a importância de sua representação 

nestes instrumentos, conferindo garantias de âmbito internacional, ao mesmo 

tempo que exercem poder de influência na legislação doméstica dos países. 

A criação de estratégias de adaptação e mitigação eficazes, frente às 

alterações climáticas, são diretamente dependentes da capacidade dos Estados 
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de desenvolverem políticas climáticas pautadas no diálogo e na cooperação (Roy 

et al., 2018). Ao mesmo tempo, é indispensável a integração entre os níveis de 

decisão local e nacional com os níveis supranacional e internacional, isso porque, 

sem programas nacionais robustos, os acordos internacionais não funcionarão. 

Inversamente, porém, a colaboração internacional é uma condição necessária 

para o enfrentamento das alterações climáticas (Giddens, 2010). Neste contexto, 

a governância2 emerge como um tema relevante. 

O termo governância refere-se aos meios, incluindo processos e 

instituições, através dos quais os objetivos coletivos são escolhidos e as decisões 

são tomadas para alcançá-los (Cosens e Chaffin, 2016). A governância surge 

como “uma nova resposta para novas preocupações, uma solução diferente para 

problemas especiais” (Aragão, 2005, p. 04). Trata-se de um conceito que pode ser 

aplicado em diferentes contextos – global, nacional, institucional e comunitários, 

designando “a interação entre estruturas, processos e tradições que determina 

como o poder e as responsabilidades são exercidos, como decisões são tomadas e 

como os cidadãos e outros parceiros envolvidos são ouvidos” (Graham et al., 

2003, p. 2). Na governância o Estado assume o papel de gestor estratégico, num 

processo que envolve articulação e cooperação entre atores sociais e políticos, 

nos diversos arranjos institucionais. Isso inclui o planejamento, formulação e 

implementação das políticas, com base nos princípios de responsabilização, 

fortalecimento institucional e de gestão, através de formas menos autoritárias, 

hierarquizadas e formalizadas (Aragão, 2005; Knieling e Leal Filho, 2013).  

A boa governância, por sua vez, permite discutir o papel do governo em 

lidar com questões públicas e com a contribuição de outros atores sociais. E, 

embora o governo tenha uma influência importante em muitos assuntos de 

interesse público, a governância não se restringe à arena formal da política 

(Graham et al., 2003; Löf, 2013). A participação dos diferentes segmentos da 

sociedade civil (stakeholders) é ponto fundamental da boa governância, 

 

2 Nesta investigação adotamos o neologismo “governância”, proposto por Aragão (2005). 
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especialmente nas questões ambientais, pois tem a capacidade de fortalecer o 

espaço público na estruturação das novas políticas públicas (Porto e Porto, 

2015). A promoção da governância tem como ponto fundamental o fomento da 

legitimidade (Aragão, 2005), frente a sua capacidade de melhorar a qualidade 

das decisões e reforçar a confiança nas instituições públicas.  

Ao refletir especificamente sobre a governância no contexto das 

alterações climáticas, Termeer et al. (2013) afirmam que as soluções no campo 

da mitigação e adaptação dificilmente serão bem sucedidas sem uma 

compreensão da estrutura do problema. Neste mesmo sentido, Bahadur et al. 

(2013) argumentam que as estruturas institucionais precisam ser adaptadas ao 

ambiente em que operam, a fim de trabalhar no sentido de uma governância 

mais equitativa. Assim, são necessárias ações colaborativas das partes 

interessadas e decisores políticos que moldam as ações de mitigação e adaptação 

(Carcedo, 2002; Knieling e Fröhlich, 2013).  

As comunidades tradicionais podem fornecer importantes contributos, a 

partir de seus conhecimentos tradicionais sobre o território e biodiversidade 

(Schwann, 2018), constituindo importante recurso para melhorar a compreensão 

das alterações climáticas e para o desenvolvimento de estratégias (Boyd, 2019; 

IPCC, 2014b). Ao mesmo tempo, a criação de estratégias de mitigação e 

adaptação depende não só de uma governância multinível, mas também 

multivalor, pensada a partir das diferentes dimensões sociais (Bruneniece e 

Klavins, 2013), dentre elas a cultural. Entretanto, apesar do crescente consenso 

em torno da recomendação de que comunidades tradicionais devem ser incluídas 

na governância das alterações climáticas, estudos indicam que o envolvimento 

das comunidades na política climática internacional tem sido limitado (Belfer et 

al., 2019; Ford et al., 2016; Shea e Thornton, 2019).

Há uma preocupação emergente sobre territórios tradicionais, 

conhecimentos tradicionais e alterações climáticas (Cornell e Parker, 2010; 

Whyte, 2013), mas há poucos estudos sobre o modo como as comunidades e 

territórios tradicionais estão representados nos instrumentos político-
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normativos (Iocca e Fidélis, 2021). Esta questão é especialmente relevante, uma 

vez que é por meio destes instrumentos que mecanismos de proteção e 

participação podem ser garantidos e viabilizados à estas comunidades, as 

tornando mais resilientes frente aos impactos adversos das alterações climáticas 

(Bahadur et al., 2013; Löf, 2013; Ogden e Innes, 2009). Além disso, dar voz aos 

desafios contextuais enfrentados pelas comunidades pode contribuir para 

identificar intervenções políticas viáveis (Löf, 2013).  

Esta pesquisa enquadra-se, em termos jurídicos, na questão dos 

indicadores jurídicos de efetividade. Os indicadores jurídicos fornecem 

ferramentas para medir se o direito aplicável é um direito transformador, 

oferecendo percepções sobre os diferentes níveis de sua efetividade, sobre as 

inadequações e se os resultados alcançados, ou a falta deles, decorrem de fatores 

jurídicos ou extrajurídicos (Prieur e Mekouar, 2021). Estes indicadores jurídicos, 

em especial os relacionados ao direito ambiental, têm sido objeto de um campo 

crescente de investigação3, sobretudo a partir dos estudos desenvolvidos pelo 

professor Michel Prieur (2018), e objetivam contribuir para melhorar os 

resultados na implementação da lei, garantir avanços e evitar retrocessos no 

direito ambiental (Prieur e Mekouar, 2019). Esta pesquisa, apesar não ter por 

escopo propor ou aplicar indicadores, fornece evidências sobre o nível de 

incorporação das recomendações dos tratados internacionais climáticos no 

sistema jurídico doméstico, especificamente em relação às comunidades e 

territórios tradicionais. Para este efeito, procura mensurar a atenção conferida 

às comunidades e territórios tradicionais, a coerência interna e externa dos 

instrumentos, o conhecimento das comunidades tradicionais sobre estes 

instrumentos e seu recebimento enquanto seus destinatários. 

Insta salientar que no âmbito desta investigação não se propõe a análise 

 

3 A exemplo de estudos neste campo, o projeto Indicadores Jurídicos de Efetividade do Direito 

Ambiental (INDIJEN), tem como objetivo imediato “desenvolver uma forma de medição 

científica da aplicação dos direitos das gerações futuras usando indicadores jurídicos de 

efetividade.”. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no sítio da IJ Instituto 

Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, disponível em: 

https://www.uc.pt/fduc/ij/investigacao/INDIJEN_texto 
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crítica da qualidade geral dos instrumentos político-normativos ou sua 

adequação; mas sim, concentra-se nas disposições sobre comunidades, 

territórios e conhecimentos tradicionais e, portanto, não aborda os demais 

conteúdos substantivo dos instrumentos. Também não se aprofunda no estudo 

dos fatores internos e externos que condicionam a aplicação dos instrumentos 

político-normativos. Além disso, as reflexões sobre a implementação dos 

instrumentos é realizada a partir das percepções das comunidades tradicionais 

sobre a internalização dos seus direitos, através das entrevistas.  

Esta investigação também não realiza o estudo dos conhecimentos 

tradicionais, nos diferentes contextos, mas assume-se nesta tese, com base na 

literatura, que estas comunidades possuem um conjunto de conhecimentos 

relevantes e que devem ser considerados no desenho de instrumntos político-

normativos climáticos. 

Outro conceito de relevo no âmbito da tese é a governância, seus 

princípios (Aragão, 2005) e estrutura (Roy et al., 2018) e, mais especificamente, 

as estruturas legais e institucionais que moldam as oportunidades da 

governância para adaptação (Bahadur et al., 2013; Decaro et al., 2017; Termeer 

et al., 2013). Este trabalho de investigação não aprofunda essas questões. A 

intenção consiste em debater um dos aspectos da governância para a adaptação, 

relacionado à participação, a partir das percepções de grupos sociais específicos, 

nomeadamente as comunidades tradicionais. 

 

1.4 Estrutura metodológica da tese 

A estrutura metodológica desta tese é apresentada na Figura 1.  
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Figura 1. Estrutura metodológica da tese 

 

A componente teórica é desenvolvida por meio de revisão da literatura 

em duas fases. A primeira aborda como a comunidade científica tem estudado 

as comunidades e territórios tradicionais no contexto das alterações climáticas 

e o papel atribuído ao direito. A segunda fase centra-se no sentido em que a lei 

do clima tem sido referida na literatura e se as temáticas do papel dos planos 

estratégicos e normativos e das comunidades e territórios tradicionais são 

referidas nestes estudos. A revisão da literatura é também estendida às 

abordagens metodológicas adotadas no estudo de comunidades e territórios 

tradicionais por forma a identificar métodos de recolha e análise de dados neste 

âmbito de investigação. Globalmente, a revisão da literatura cumpre, assim, três 

papéis, o de desenvolver um conhecimento robusto sobre o âmbito de estudo, 

identificar lacunas e suportar a relevância e oportunidade desta tese 

(Aromataris e Munn, 2020; Peticrew e Roberts, 2006; Saunders et al., 2019).  

Na sequência da análise, a componente empírica é desenvolvida 

utilizando Brasil e Portugal como contextos de estudo. Esta componente centra-

se em duas vertentes, a primeira essencialmente dirigida aos instrumentos 

político-normativos relacionados às alterações climáticas, de nível internacional, 



Capítulo 1. Introdução 

 

15 

supranacional, nacional e municipal. A segunda vertente centra-se nas 

percepções das comunidades tradicionais sobre aos instrumentos político-

normativos e a concretização de seus direitos nestes instrumentos.  

No contexto brasileiro, o termo comunidades tradicionais compreende 

juridicamente vários grupos sociais, dentre eles os ribeirinhos, seringueiros, 

quilombolas, faxinalenses, quebradeiras de coco de babaçu, pantaneiros e tantos 

outros grupos que por meios práticos e simbólicos reivindicam uma identidade 

pública (Cunha e Almeida, 2000). O estudo de caso centra-se em uma 

comunidade denominada na legislação brasileira como “remanescentes de 

quilombos”. Remanescentes de quilombos constitui uma categoria jurídico-

normativo4 criada a partir do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), designando as comunidades com ligações históricas com o 

período escravagista e pós-abolicionista brasileiro. Essas comunidades possuem 

seu modo de criar, fazer e viver pautados em saberes tradicionais, com relação 

identitária com o território tradicionalmente ocupado (Leite, 2008; Véran, 1999). 

Assim, no Brasil, o estudo é desenvolvido na comunidade tradicional 

remanescente de quilombo São Roque, localizada no município de Praia Grande, 

região sul do país. A escolha da comunidade se justifica por possuir um conjunto 

de sociabilidades e territorialidades específicas, baseadas na relação de 

parentesco, sistema de trocas e de pertencimento ao território (Fernandes et al., 

2006) que, ressalvadas as questões raciais e políticas, o seu modo de vida em 

muito se assemelha ao caso de estudo escolhido em Portugal. 

No contexto de Portugal, apesar de não haver no âmbito nacional o 

reconhecimento jurídico de grupos sociais específicos, no âmbito internacional a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, sigla em 

 

4 A designação “remanescente de quilombos” ainda se apresenta como objeto de discussão, uma 

categoria em disputa, diante de seu caráter polissêmico, permitindo interpretações restritivas 

que refletem no reconhecimento e garantia de direitos. No presente trabalho usaremos o termo 

“comunidades quilombolas”, considerando as críticas existentes ao significado da palavra 

“remanescente”. Para melhor compreensão desta questão, sugerimos a leitura de ARRUTI, J. 

M. Quilombos. In: OSMUNDO PINHO (Org.). Raça: Perspectivas Antropológicas. ABA/Ed. 

Unicamp/EDUFBA, 2008. 
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inglês) tem reconhecido comunidades por suas práticas tradicionais 

relacionadas ao território por meio do projeto “Globally Important Agricultural 

Heritage Systems” (GIAHS)5. Assim, em Portugal, o estudo é desenvolvido nas 

comunidades Barrosãs, reconhecidas pela FAO com o selo GIAHS, localizadas 

na região de Barroso, Concelho de Montalegre, norte do país. No que tange a 

escolha das comunidades, esta se justifica pelo fato da região de Alto Barroso, 

possuir paisagem cultural com uma dinâmica muito própria em relação ao 

restante do país, proveniente da relação com o território. O uso dos recursos 

naturais pelas comunidades reflete a aplicação secular de técnicas sustentáveis 

de uso do solo, adaptadas às características naturais dos territórios (Pedrosa e 

Pereira, 2012).  

Nesta tese assume-se que a análise de comunidades inseridas em 

contexto tão distintos permite identificar e relacionar suas semelhanças e 

diferenças, ligadas, por exemplo, aos aspectos culturais, sociais, econômicos e 

políticos (Flick, 2013), o que torna a comparação mais valiosa. 

Por fim, a componente reflexiva desenvolve a interpretação dos 

resultados (análise dos instrumentos e identificação das percepções das 

comunidades) à luz do enquadramento teórico, bem como identifica suas 

implicações práticas e faz recomendações para reforçar a integração das 

comunidades tradicionais e seus territórios no processo de tomada de decisão e 

para o enriquecimento dos níveis de decisão associados, bem como 

recomendações para investigação futura. 

 

1.5 Organização da tese 

A tese está estruturada em nove capítulos. Depois desta introdução, que 

 

5 Em 2002, a FAO lançou o projeto denominado “Globally Important Agricultural Heritage 

Systems” (GIAHS)  com o objetivo de identificar e salvaguardar sistemas agrícolas de 

importância global, com suas paisagens, agro-biodiversidade, conhecimento tradicional e cultura 

associada. Informações adicionais sobre o projeto GIAHS estão disponíveis em: 

http://www.fao.org/giahs/en/ 
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abarca o âmbito de investigação, a problemática de pesquisa e os objetivos, o 

capítulo dois apresenta a primeira fase da revisão da literatura que avalia como 

a comunidade científica tem vindo a estudar as comunidades tradicionais no 

contexto das alterações climáticas.  

O capítulo três apresenta a segunda fase da revisão da literatura que 

avalia como a temática da lei do clima tem sido referida na literatura. Também 

procura identificar as principais conclusões e hiatos de conhecimento e avaliar 

se as temáticas do papel dos planos (estratégicos ou normativos) e das 

comunidades e territórios tradicionais são referidas neste contexto. 

O capítulo quatro descreve a metodologia adotada nesta investigação, 

compreendendo os abordagens metodológicas para o estudo de comunidades 

tradicionais na literatura, o enquadramento metodológico e o modelo analítico 

para a seleção e análise da narrativa dos instrumentos político-normativos e das 

percepções das comunidades tradicionais. 

Os capítulos cinco e seis avaliam se as preocupações relacionadas à 

proteção das comunidades e territórios tradicionais são consideradas na 

formulação dos objetivos e medidas nos instrumentos político-normativos e na 

identificação dos atores responsáveis pela sua implementação 

O capítulo sete apresenta as percepções de comunidades tradicionais 

sobre os instrumentos político-normativos relacionados às alterações climáticas. 

Também identifica e pondera como as comunidades interpretam os mecanismos 

existentes para protegê-las e se elas se sentem resguardadas e participantes nos 

diferentes níveis de decisão.  

O capítulo oito discute os resultados à luz do referencial teórico, e 

identifica as implicações práticas. Também apresenta as potencialidades e 

pontos críticos desta investigação. Por fim, no capítulo nove são apresentadas as 

principais conclusões e recomendações. 
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Capítulo 2  

 

 

Comunidades e territórios tradicionais e alterações 

climáticas na literatura 

 
Capítulo constituído pelo artigo (traduzido) Iocca, L. 

e Fidélis, T. (2021) “Traditional communities, 

territories and climate change in the literature – case 

studies and the role of law”, Climate and 

Development, p. 1–20. 

 

2.1 Introdução 

Este capítulo tem por objetivo responder três questões primárias de 

investigação: (i) como evoluiu, na última década, a atenção dada pela 

comunidade científica ao cruzamento dos temas alterações climática, 

comunidades tradicionais, território, água e direito, e com que abordagens 

principais; (ii) como está sendo considerado o papel do direito para a proteção e 

participação das comunidades tradicionais e; (iii) se o Acordo de Paris, assinado 

em 2015, reforçou esta atenção. Para o efeito, está estruturado em cinco secções. 

Após esta breve introdução, a segunda secção descreve os passos metodológicos 

adoptados para a revisão da literatura. A terceira apresenta os resultados da 

análise bibliométrica, as principais abordagens dos artigos científicos e o papel 

atribuído ao direito. A quarta secção discute os resultados. A última secção 

apresenta as principais conclusões.

 

2.2 Passos metodológicos  

Esta revisão bibliográfica é realizada em três etapas principais. A 

primeira está relacionada com a pesquisa de dados, incluindo a seleção dos tipos 

de documentos a serem analisados, as plataformas para realizar a pesquisa, o 



Passos metodológicos 

20 

período temporal considerado, os termos utilizados na pesquisa de dados e os 

filtros aplicados na busca. A segunda etapa refere-se à fase de triagem, incluindo 

os critérios para triagem e a decisão sobre a elegibilidade de documentos para a 

análise. A terceira etapa diz respeito à análise bibliométrica e do conteúdo dos 

artigos. 

 

Busca e extração de dados 

A primeira etapa refere-se à identificação dos documentos científicos a 

serem estudados na revisão da literatura. Concentra-se em artigos revisados por 

pares, escritos em inglês, publicados em periódicos científicos internacionais 

entre 2010 e 2020, indexados nas plataformas Scopus e Web of Science (WOS), 

dada a reconhecida abrangência (Chadegani et al., 2013). A opção por artigos 

revisados por pares e de periódicos científicos internacionais visa garantir um 

certo nível de qualidade geral. 

A pesquisa documental utiliza um conjunto de etapas rigorosas 

adaptadas de Peticrew e Roberts (2006). Os termos usados para pesquisar os 

documentos são selecionados nas plataformas Academic Search Complete e 

GEOBASE Subject Index, com base nas palavras-chave adotadas pelos artigos 

sobre os tópicos de pesquisa que envolvem esta revisão. Estes termos são 

testados e combinados com o uso de linguagem natural para tornar a pesquisa 

mais abrangente. A Tabela 1 resume os termos utilizados para pesquisar os 

artigos.  

A busca cobre o período de 2010 a 2020, cinco anos antes e cinco anos 

após a assinatura do Acordo de Paris (2015). O Acordo de Paris (PA) é utilizado 

como um marco temporal porque é o primeiro acordo climático adotado que 

incorpora recomendações para um maior envolvimento das comunidades 

tradicionais e reconhece as contribuições potenciais de seus conhecimentos para 

a ação climática (Savaresi, 2018; Shea e Thornton, 2019). Parte-se do 

pressuposto de que o uso deste marco pode lançar luz sobre a influência do 

Acordo de Paris sobre as publicações.  
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Tabela 1. Termos usados na pesquisa dos artigos nas plataformas Scopus e WOS. 

Estratégia de busca para Scopus (S) e Web of Science (WOS), conduzida em 18 de março de 2021 

Período 01/01/2010 a 31/12/2020, idioma (inglês), tipo de documentos (artigos científicos em 

periódicos avaliado por pares), busca para título, resumo e palavras-chave 

Fases 

de 

busca 

Consulta Registros 

recuperados 

a "climate change" 159324(S) 

126498(WOS) 

b "climate change" AND (indigenous OR "traditional communit*" OR "local* 

people" OR "traditional people" OR aboriginal)  

1950(S) 

1428 (WOS) 

c.1 “climate change" AND (indigenous OR "traditional communit*" OR "local* 

people" OR "traditional people" OR aboriginal) AND (territor* OR land*) 

681 (S) 

436 (WOS) 

c.2 "climate change" AND (indigenous OR "traditional communit*" OR "local* 

people" OR "traditional people" OR aboriginal) AND water 

371 (S) 

226 (WOS) 

c.3 "climate change" AND ("indigenous" OR "traditional communit*" OR "local* 

people" OR "traditional people" OR aboriginal) AND (law OR legislation)  

83(S) 

52 (WOS) 

Fonte: Iocca e Fidélis (2021) 

 

Após a inserção dos filtros de busca (referidos na Tabela 1), os artigos 

identificados pelo mecanismo de busca das plataformas são extraídos 

diretamente para um arquivo Excel. Esta etapa é repetida duas vezes para 

verificar quaisquer discrepância bem como o rigor dos filtros e mecanismo de 

busca. Os artigos identificados nesta etapa são utilizados para realizar uma 

breve análise bibliométrica do número total de artigos identificados. Para este 

fim, o número total de artigos por ano é compilado em gráficos lineares para 

visualizar a evolução das publicações durante o período considerado. A análise 

retrata a atenção dada pela comunidade científica às comunidades tradicionais 

no contexto das alterações climáticas. Mostra também a influência do Acordo de 

Paris no número de artigos publicados, globalmente e por afiliação, considerando 

a localização das instituições dos autores. 

 

Triagem 

Na segunda etapa, um processo de triagem é aplicado aos artigos que 

cruzam os tópicos ‘comunidades tradicionais’, ‘alterações climáticas’, ‘território’, 

‘água’ ou ‘lei’. O tema território reflete a relação de pertencimento que as 

comunidades tradicionais têm com o território que ocupam (Bonnemaison, 

2005). O tema água justifica-se por ser o recurso natural apontado pela 
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literatura especializada como o mais afetado pelas alterações climáticas (IPCC, 

2014b), bem como por ser uma fonte de subsistência e de significado simbólico 

para muitas comunidades tradicionais (Angarita-Baéz et al., 2017). O tópico 

denominado lei refere-se à documentos legais adotados em nível estatal ou 

internacional e procura identificar a relevância atribuída ao direito para 

garantir a proteção das comunidades tradicionais. O termo lei é usado para 

representar o conceito geral, abrangendo legislação, lei e tratados.  

Os artigos encontrados nas duas plataformas, na etapa c. da Tabela 1, 

são fundidos em um único arquivo Excel (totalizando 1849 artigos). Os artigos 

duplicados (indexados nas duas plataformas ou encontrados em mais de uma 

busca) são removidos (812 duplicidades). Em seguida, eles são selecionados 

através dos seguintes critérios de elegibilidade: i) são incluídos os artigos que 

consideram a relação direta entre as comunidades tradicionais e as alterações 

climáticas, dados os objetivos de estudo expresso nos artigos; ii) são incluídos 

também artigos que focalizam estudos de caso, pois permitem uma compreensão 

mais profunda e detalhada do fenômeno contemporâneo, dentro de contextos da 

vida real (Gerring, 2004; Noor, 2008; Yin, 2010) e esclarecem como as 

comunidades tradicionais estão sendo estudadas; iii) são excluídos os artigos 

cujo objetivo principal não é estudar as comunidades tradicionais; iv) são 

também excluídos os artigos que não são apoiados por um estudo de caso ou que 

não indicam claramente a comunidade onde o estudo foi realizado e/ou sua 

localização (Figura 2).  
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Figura 2. Fluxograma do processo de triagem para seleção dos artigos 

Fonte: Iocca e Fidélis (2021) 

 

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade e qualidade, os artigos são 

considerados qualificados para a etapa subsequente, direcionada a apresentação 

dos objetivos de cada um dos artigos selecionados e da localização da comunidade 

ou comunidades referidas nestes artigos. Outras preocupações sobre a qualidade 

dos artigos não são consideradas dada a influência limitada sobre os objetivos 

de pesquisa desta revisão (Aromataris e Munn, 2020; Peticrew e Roberts, 2006). 

 

Análise do conteúdo 

Na terceira etapa, uma vez concluído o processo de triagem, o estudo 

concentra-se na análise do conteúdo dos artigos. Esta análise, baseada em 

Krippendorff (2019) e Hsieh e Shannon (2005), é desenvolvida para identificar 

características particulares do conteúdo dos artigos. Essas características 

incluem os seguintes elementos: i. identificação da(s) comunidade(s) referida(s); 

ii. localização da(s) comunidade(s) entre os principais continentes; iii. objetivos 

do estudo; iv. autores do estudo; e v. como a lei internacional ou doméstica é 
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levantada no estudo. Então, estas características são utilizadas para projetar 

tabelas dedicadas por continente. Posteriormente, as principais abordagens dos 

artigos são identificadas e agrupadas pelas principais áreas de preocupação e 

resumidas nos resultados. As principais áreas de preocupação identificadas são 

i. vulnerabilidade e percepção de risco; ii. capacidade adaptativa e as 

contribuições do conhecimento tradicional; e iii. governância e gestão dos 

recursos naturais. 

 

2.3 Resultados 

2.3.1 Análise bibliométrica 

A análise das plataformas Scopus e WOS reflete informações relevantes 

para os objetivos do estudo, como ilustrado na Figura 3. As publicações de ambas 

as plataformas apresentam tendências de evolução muito semelhantes para 

todas as etapas de pesquisa. Há um aumento significativo no número de artigos 

no ano de 2020, um aumento de 30% quando comparado à 2019. 

As publicações científicas sobre mudança climática (Figura 3a) têm 

mostrado um crescimento notável durante todo o período analisado. Este 

aumento coincide com o crescente interesse e preocupação na literatura sobre os 

impactos adversos da mudança climática. Em comparação, o número de artigos 

sobre mudança climática que tratam das comunidades tradicionais (Figura 3b) 

é residual. Da amostra inicial de artigos relacionados às alterações climáticas, 

publicados entre 2010 e 2020, (159.324 no Scopus e 126.498 no WOS), apenas 

1,2% (1.900 artigos) estão relacionados às comunidades tradicionais. À luz dos 

resultados da análise, é aparente a pouca atenção às comunidades tradicionais 

no contexto das publicações sobre as alterações climáticas, especialmente no que 

diz respeito à lei, resultando em 0,04% dos artigos publicados (80 artigos). Ainda 

assim, apesar das flutuações do número de artigos que cruzam com os 

descritores comunidades tradicionais, há um aumento de publicações nos 

últimos anos, embora sem influência evidente do Acordo de Paris. 
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Figura 3. Número de artigos por ano de publicação. 

Fonte: Iocca e Fidélis (2021) 
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Uma análise adicional dos artigos identificados na fase c (Figura 3c), que 

reúne os artigos para análise de conteúdo, é realizada para observar a evolução 

do número de artigos por continente, considerando a afiliação dos autores (ver 

Figura 4). 

 

 

Figura 4. Número de artigos por continente e ano de publicação. 

Fonte: Iocca e Fidélis (2021).  

 

O aumento do número de publicações durante o período considerado é 

visível em todos os continentes. A América do Norte, Europa e Ásia são os mais 

proeminentes nos artigos da Scopus. Nos artigos da WOS, afiliados a instituições 

na América do Norte e Europa ganham mais destaque, com um aumento mais 

acentuado próximo ao ano de 2015. Além disso, o comportamento da linha de 

atuação mostra uma mudança aparente após o Acordo de Paris. 

 

2.3.2 Características dos estudos de caso selecionados 

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade e qualidade aos artigos 

identificados na fase c. da Tabela 1, cento e vinte e três artigos dedicados à 

estudos de caso são identificados e utilizados para a análise de conteúdo. A 

distribuição geográfica dos estudos de caso é apresentada na Figura 5. A maioria 

dos casos está na Ásia (28%), seguida pela América do Norte (26%), África (19%), 

Oceania (14%), América do Sul (10%), e Europa (3%). Quanto aos países, o 

Canadá se destaca com vinte e um estudos e a Austrália com treze estudos. 
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Figura 5. Mapa com a localização dos estudos de caso recuperados dos artigos 

científicos. Fonte: Iocca e Fidélis (2021). 

 

Na América do Norte são identificados trinta e dois estudos de caso, 65% 

dos quais no Canadá (ver Tabela 2). Os estudos têm abordagens diferentes, 

incluindo a análise das contribuições dos conhecimento tradicionais para a 

adaptação (Delevaux et al., 2018; Kurashima et al., 2019), e o engajamento das 

comunidades tradicionais em negociações políticas (Diver, 2017). Entretanto, a 

maioria dos estudos de caso (59%) centra-se na perspectiva da vulnerabilidade 

e percepção de risco das alterações climáticas (Fawcett et al., 2018; Fayazi et al., 

2020). Há uma colaboração evidente entre autores em artigos sobre as 

comunidades Inuit no Canadá, (e.g., Bunce et al., 2016; Ford et al., 2013; Ogden 

e Innes, 2009; Willox et al., 2012). Esta colaboração pode explicar o maior 

número de estudos de caso no país. Além disso, o financiamento de pesquisas 

relacionadas por organizações como o Ano Polar Internacional do Canadá 

através da CAVIAR, ACRC, ArcticNet e o Centro de Saúde Nasivvik Inuit 

também pode influenciar o número de artigos neste país. 

Referências à lei são observadas em alguns artigos (Echeverria e 

Thornton, 2019; Emanuel, 2018; Mateo-Vega et al., 2017; Wilson, 2014). Os 
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documentos legais referidos nestes estudos centram-se no reconhecimento dos 

direitos das comunidades tradicionais em termos de identidade cultural, de 

recursos e de gestão do território. Alguns artigos também se concentram em 

petições apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (Jodoin 

et al., 2020; McCrimmon, 2016; Szpak, 2020). 

 

Tabela 2. Comunidades e territórios tradicionais - estudos de caso na América do 

Norte 

Autores Comunidades e 

localização 

Objetivos do estudo Referências à lei 

(Fayazi et 

al., 2020) 

Comunidade Mohawk, 

Kanesatake, Canadá 

Identificar a experiência da 

comunidade durante e após as 

inundações 

Refere-se à importância dos 

mecanismos criados pela 

UNFCCC. 

(Sawatzky 

et al., 2020) 

Comunidade Inuit, 

Nunatsiavut, Canadá 

Desenvolver sistemas de 

monitoramento para informar as 

respostas aos impactos da mudança 

climática 

- 

(Fuentes et 

al., 2020) 

Comunidades Cree, 

Atikamekw, 

Anishnaabeg and 

Wahgoshig Canadá 

Examinar os impactos das 

mudanças ambientais 

- 

(Jodoin et 

al., 2020) 

Comunidades Inuit, 

Canadá 

Analisar de uma petição sobre as 

violações dos direitos humanos 

causadas pela mudança climática 

Refere-se à violação da 

Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do 

Homem, alegada pelos 

Inuit, devido aos atos e 

omissões dos Estados 

Unidos diante das 

mudanças climáticas. 

Refere-se ao 

reconhecimento da 

mudança climática como 

uma questão de direitos 

humanos na UNFCCC. 

(Szpak, 

2020) 

Comunidade 

Athabaskans, Canadá 

Mostrar queixas e argumentos 

legais de um determinado povo 

indígena. 

Refere-se à violação da 

Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do 

Homem, alegada pelos 

Athabaskans, devido aos 

atos e omissões do Canadá 

em face da mudança 

climática. Refere-se ao 

Acordo de Paris que 

reconhece a relevância dos 

direitos humanos para o 

meio ambiente. 

(Martin et 

al., 2020) 

Comunidade Sahtú 

Got'ine, Canadá 

Analisar os impactos da mudança 

climática sobre o modo de vida e 

pesca  

- 

(Ford et al., 

2019) 

Comunidade Inuit, 

Nunangat, Canadá 

Desenvolver modelos que ligam o 

conhecimento indígena à ciência 

- 

(Echeverria 

e Thornton, 

2019) 

Comunidades em 

Northern British 

Columbia e Southeast, 

Investigar as percepções e impactos 

da mudança climática 

Refere como a Lei 

Magnuson-Stevens de 

Conservação e Manejo da 
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Alasca (EUA) Pesca contribuiu para a 

cogestão de recursos e 

adaptação 

(Kurashima 

et al., 2019) 

Comunidades 

indígenas no Havaí, 

EUA 

Desenvolver modelos de distribuição 

espacial de agroecossistemas 

indígenas 

- 

(Delevaux et 

al., 2018) 

Comunidade Hā'ena e 

Ka'ūpūlehu, Havaí, 

EUA 

Analisar a contribuição dos 

conhecimentos tradicionais para 

proteção dos recursos naturais 

- 

 

(Emanuel, 

2018) 

Comunidade Lumbee, 

Carolina do Norte, 

EUA 

Analisar as alterações climáticas e 

hidrológicas 

Refere-se à proteção 

limitada da Lei Pública 84-

570 (reconhecida Lumbee 

como nativo-americana) e 

da Lei de Preservação 

Histórica Nacional 

(Fawcett et 

al., 2018) 

Comunidade Inuit, 

Ulukhaktok - Canadá 

Examinar a adaptação às mudanças 

das condições ambientais 

- 

(Mantyka-

Pringle et 

al., 2017) 

Comunidades do Slave 

River e Delta region, 

Canadá 

Apresentar abordagem para 

coproduzir e combinar conhecimento 

sobre a saúde do ecossistema 

- 

(Diver, 

2017) 

Comunidade Xáxli’p, 

British 

Columbia,Canadá 

Entender como algumas 

comunidades estão se engajando em 

negociações de política 

- 

(Mateo-

Vega et al., 

2017) 

Comunidades em 

Darién, 

Panamá 

Estudar a participação dos povos 

indígenas no monitoramento 

florestal (REDD+) 

Refere-se ao Acordo de 

Paris e  

UNFCCC como importante 

para a implementação de 

políticas de redução de 

emissões. 

(Bunce et 

al., 2016) 

Comunidade Inuit, 

Nunavut, Canadá 

Identificar e caracterizar a 

vulnerabilidade e a capacidade 

adaptativa 

- 

(McCrimmo

n, 2016) 

Comunidades Inuit e 

Athabaskan - Canadá 

Analisar a responsabilização do 

Estado por ausência de proteção 

frente as alterações climáticas 

Refere-se à violação da 

Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do 

Homem alegada pelos 

Inuit, devido aos atos e 

omissões dos Estados 

Unidos diante das 

alterações climáticas. 

(Smith e 

Rhiney, 

2016) 

Comunidades Sandy 

Bay, Owia and Fancy, 

St. Vincent 

Analisar os impactos das mudanças 

induzidas pelo clima sobre os povos 

indígenas 

Refere-se à importância do 

princípio da UNFCCC de 

responsabilidades comuns, 

mas diferenciadas. 

(Timko et 

al., 2015) 

Comunidade em 

Teslin Tlingit, Canadá 

Esclarecer as percepções locais 

sobre os impactos da mudança 

climática 

- 

(Golden et 

al., 2015) 

Nações Cree, Ojibwe, 

and Ojicree, Canadá 

Observar as mudanças no ambiente 

florestal atribuídas à mudança 

climática 

Refere-se à Lei da 

Civilização Gradual para 

criticar a política de 

assimilação e a luta dos 

povos indígenas para 

manter sua identidade 

como povos 

(Wilson, 

2014) 

Comunidade Koyukon 

Athabascan, Ruby 

Village, Alasca (EUA) 

Examinar as implicações da 

colonização nas respostas atuais às 

mudanças climáticas. 

Refere-se à Lei de 

Conservação das Terras de 

Interesse Nacional do 

Alasca criticando a falta de 

flexibilidade da legislação e 

as barreiras políticas à 

adaptação. 



Localização e características dos estudos de caso 

30 

(Douglas et 

al., 2014) 

Comunidade em Old 

Crow, Canadá 

Desenvolver estratégias de 

adaptação 

Refere-se à importância do 

princípio da UNFCCC de 

responsabilidades comuns, 

mas diferenciadas. 

(Wesche e 

Armitage, 

2014) 

Comunidades do Slave 

River e Delta region, 

Canadá 

Entender as respostas de 

vulnerabilidade e adaptação da 

comunidade 

- 

(Ford et al., 

2013) 

Comunidade Inuit, 

Nunavut - Canadá 

Entender como os riscos e as 

alterações climáticas são 

experimentados e respondidos 

- 

(Dinero, 

2013) 

Comunidade Nets'aii 

Gwich'in community, 

Alasca (EUA) 

Analisar a relação entre mudança 

climática e subsistência 

- 

(Pennesi et 

al., 2012) 

Comunidade Inuit, 

Iqaluit, 

Nunavut,Canadá 

Integração do conhecimento local e 

científico do clima 

- 

(Willox et 

al., 2012) 

Comunidades de 

Nunatsiavut, Inuit - 

Canadá 

Examinar as conexões entre as 

alterações climáticas e saúde 

- 

(Sánchez-

Cortés e 

Chavero, 

2011) 

Comunidade de Zoque 

- México 

Analisar as percepções sobre as 

mudanças na variabilidade 

climática 

- 

(McNeeley e 

Shulski, 

2011) 

Comunidades em 

Koyukuk-Middle 

Yukon - Alasca (EUA)  

Analisar a vulnerabilidade às 

alterações climáticas 

- 

(Herman-

Mercer et 

al., 2011) 

Comunidades St. 

Mary's e Pitka's Point, 

Alasca (EUA) 

Documentar observações da 

mudança climática 

- 

(Lemelin et 

al., 2010) 

Nação Weenusk, 

Peawanuck - Canadá 

Explorar o impacto da mudança 

climática nas atividades de 

subsistência, gestão de recursos e 

estratégias de conservação 

- 

(Pearce et 

al., 2010) 

Comunidade em 

Ulukhaktok, Canadá 

Avaliar a vulnerabilidade da 

comunidade às mudanças climáticas 

- 

 

Na América do Sul, há treze estudos de caso espalhados pelo continente 

(Tabela 3), que se concentram principalmente na capacidade de adaptação das 

comunidades tradicionais frente às alterações climáticas (Córdova et al., 2019; 

Sayre et al., 2017) e sua vulnerabilidade (Boillat e Berkes, 2013; Hofmeijer et 

al., 2013). A governância e o direito de participação das comunidades 

tradicionais também são temas de vários estudos (Torres-Slimming et al., 2020; 

White, 2014). Documentos legais são citados em alguns artigos. Jacobi et al. 

(2017) abordam os direitos das comunidades Tsimane na Bolívia sobre o 

território. White (2014) faz referência à Lei florestal e discute como os direitos 

dos povos indígenas no Peru se relacionam com ela. Parraguez-Vergara et al. 

(2016) investigam as vulnerabilidades das comunidades Mapuche às alterações 

climáticas e como elas estão representadas no Plano Nacional de Adaptação às 
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Mudanças Climáticas do Chile. López et al. (2020) discutem restrições ao uso da 

terra e sua relação com a adaptação. Torres-Slimming et al. (2020) mencionam 

a importância de planos de adaptação focalizados na escala local. 

 

Tabela 3 . Comunidades e territórios tradicionais - estudos de caso na América do Sul 

Autores Comunidades e 

localização 

Objetivos do estudo Referências à lei 

(López et 

al., 2020) 

Comunidades em 

Cotopaxi e Napo, 

Equador 

Fornecer novos conhecimentos sobre 

o uso da terra e a mudança 

climática 

Refere-se à Lei de 

Desenvolvimento Agrário 

para contextualizar a 

identificação de terras para 

uso comum. 

(Dupuits e 

Cronkleton, 

2020) 

Comunidades em 

Madre de Dios, Peru 

Examinar como as federações 

indígenas e o governo estão 

tentando implementar REDD + na 

região amazônica 

Refere o Acordo de Paris 

como importante para a 

implementação do 

programa REDD+. 

(Torres-

Slimming et 

al., 2020) 

Comunidade Shawi, 

Peru 

Documentar como os povos 

indígenas estão sofrendo impactos 

climáticos sobre os sistemas hídricos 

Refere-se aos Planos 

Nacionais de Adaptação e 

criticam a limitação desta 

legislação diante das 

alterações climáticas. 

(Córdova et 

al., 2019) 

Comunidades 

indígenas Kayambi, 

Equador 

Determinar melhores oportunidades 

de reduzir a exposição e a 

sensibilidade 

- 

(Sayre et 

al., 2017) 

Comunidade Quechua, 

Cuzco - Peru 

Descrever como os agricultores 

estão usando o conhecimento 

tradicional e a ciência frente as 

alterações climática 

- 

(Ruiz-

Mallén et 

al., 2017) 

Comunidades do 

Território Tsimane, 

Bolivía 

Examinar a capacidade adaptativa 

das famílias para lidar com as 

alterações climáticas 

- 

(Jacobi et 

al., 2017) 

Comunidades 

indígenas, Bolívia 

Examinar como o conhecimento 

local e externo contribui para os 

meios de subsistência e a 

diversidade de árvores e culturas. 

Refere-se à Constituição da 

Bolívia, à Lei de Estrutura 

da Produtividade e à Lei 

dos Direitos da Mãe Terra 

como importantes para o 

reconhecimento da 

diversidade biológica e 

cultural. 

(Cochran et 

al., 2016) 

Comunidade Tukano, 

Amazonas - Brasil 

Investigar como as mudanças 

climáticas podem afetar a 

sustentabilidade dos recursos 

- 

(Parraguez-

Vergara et 

al., 2016) 

Comunidades 

Mapuche, Chile   

Fornecer evidências de alterações 

climáticas e aumento da 

vulnerabilidade 

Refere-se à UNFCCC para 

contextualizar a mudança 

climática e a necessidade de 

proteger as comunidades 

tradicionais. 

(White, 

2014) 

Comunidades 

indígenas, Peru 

Caracterizar as perspectivas das 

partes interessadas sobre os 

objetivos do REDD + e os arranjos 

de governância 

Refere-se à lei florestal e de 

vida selvagem criticando 

sua má implementação. 

Refere à importância do 

princípio da UNFCCC de 

responsabilidades comuns, 

mas diferenciadas. 

(Boillat e 

Berkes, 

Comunidade Quechua, 

Bolívia 

Analisar as percepções sobre a 

mudança climática 

- 
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2013)  

(de la Riva 

et al., 2013) 

Comunidade em 

Charazani, Bolívia 

Compreender as estratégias 

adaptativas para lidar com a 

mudança climática  

- 

(Hofmeijer 

et al., 2013) 

Comunidade em 

Panaillo e Nuevo 

Progreso, Peru 

Identificar os principais riscos à 

saúde relacionados ao clima 

Refere-se à UNFCCC 

alegando negligência das 

questões indígenas na 

política climática 

 

No continente Asiático são observados trinta e cinco estudos de caso, 

principalmente nas regiões sul e sudeste, a maioria deles publicados em 2020 

(ver Tabela 4) A vulnerabilidade e a capacidade de adaptação das comunidades 

tradicionais são abordadas em 80% dos estudos (Aryal et al., 2014; Bruun, 2020; 

Piya et al., 2013). Além disso, alguns estudos também abordam o papel da lei na 

mitigação da vulnerabilidade (Jha et al., 2017), gestão da água, governância 

(Gautam et al., 2018), percepção de risco (Klein et al., 2014; Shrestha et al., 

2020), e REDD+ (por exemplo, Bayrak e Marafa, 2020). 

Os documentos legais são referidos em apenas nove artigos. Gautam et al. 

(2018), cita a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas ao considerar a participação das comunidades Newari na gestão dos 

recursos hídricos no Nepal. Jha et al. (2017), por sua vez, analisa o impacto da 

implementação da Lei Nacional de Garantia de Emprego Rural Mahatma 

Gandhi para reduzir a pobreza e mitigar a vulnerabilidade às alterações 

climáticas nas comunidades de Dhar, Índia. Soriano (2017) refere-se à tensão 

entre os interesses da comunidade de Ifugao e as instituições de governância, 

especialmente sobre a posse da terra, apesar das disposições da Lei da República 

(RA) nº. 8371, ou da Lei dos Direitos dos Povos Indígenas de 1997. Rakib (2019) 

cita à Estratégia Internacional para Redução de Desastres das Nações Unidas 

quando se refere aos impactos da mudança climática sobre os meios de 

subsistência costeiros. Lounela (2020), Bruun (2020) e Bayrak e Marafa (2020) 

se referem à UNFCCC ao analisar a participação das comunidades tradicionais 

na implementação de REDD+. 
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Tabela 4. Comunidades e territórios tradicionais - estudos de caso na Ásia 

Autores Comunidades e 

localização 

Objetivos do estudo Referências à lei 

(Bayrak e 

Marafa, 

2020) 

Comunidades em Kala 

Tonggu, Vietnam 

Percepções e atitudes em relação ao 

manejo florestal sustentável e 

REDD+ 

Refere-se à UNFCCC para 

contextualizar a 

ferramenta REDD+. 

(Lounela, 

2020) 

Comunidade Ngaju, 

Indonésia 

Como REDD+ afeta e interage com 

a comunidade local 

Refere-se à UNFCCC para 

contextualizar a 

ferramenta REDD+. 

(Shrestha et 

al., 2020) 

Comunidades Yara e 

Samzong, Nepal 

Examinar as percepções locais sobre 

as alterações climáticas 

- 

(Persoon e 

Minter, 

2020) 

Comunidades Orang 

Rimba, Ngaju Dayak e 

Mentawaians, 

Indonésia, e 

Comunidade Agta, 

Filipinas 

Em que medida a mudança 

climática tem sido um fator de 

ajuste do modo de vida 

- 

(Rayamajhi 

e 

Manandhar, 

2020) 

Comunidades em 

Rasuwa, Nepal 

Impactos da mudança climática e 

adaptação 

- 

(Lin et al., 

2020) 

Comunidade Tayal, 

Taiwan 

Articular uma resposta aos recentes 

apelos ao conhecimento indígena e 

local sobre alimentos 

- 

(Shanabhog

a et al., 

2020) 

Comunidades em 

Karnataka, Índia 

Considerar as variáveis climáticas e 

avaliar o papel dos fatores não-

climáticos que influenciam a 

agricultura. 

- 

(Hosen et 

al., 2020) 

Comunidades em 

Sarawak, Malásia 

Explorar como a TEK ajuda a 

observar e responder às alterações 

climáticas locais. 

- 

(Bruun, 

2020) 

Comunidades Long 

Khanh, Ban Bon e 

Ban Cam in Lao Cai, 

Vietnam 

Examinar as implicações das 

intervenções relacionadas ao clima 

para a minoria étnica 

Refere a importância da 

Declaração das Nações 

Unidas sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas, da 

UNFCCC e dos Acordos de 

Cancún para a proteção das 

comunidades tradicionais, 

criticando a aplicação 

limitada em nível nacional. 

(Tumenjarg

al et al., 

2020) 

Comunidades em Ikh-

Tamir and Jinst, 

Mongólia 

Compreender os extremos climáticos 

que os pastores estão expostos e o 

conhecimento indígena 

- 

(Nyima e 

Hopping, 

2019) 

Comunidade em 

Nagchu, Tibete 

Considerar os efeitos da expansão 

dos lagos sobre os ecossistemas de 

pastagem e a subsistência dos 

pastores 

- 

(Saboohi et 

al., 2019) 

Comunidades 

Qashqai, Irã 

Investigar o conhecimento nômade 

da população local 

- 

(Rakib et 

al., 2019) 

Comunidades em 

Gabura, Bangladesh 

Investigar os fatores situacionais 

que afetam a subsistência costeira 

Refere-se à Estratégia 

Internacional para Redução 

de Desastres das Nações 

Unidas quando se refere 

aos impactos da mudança 

climática sobre os meios de 

subsistência costeiros. 

(Zin et al., 

2019) 

Comunidades Yathar, 

Than Pin Kan e Let 

Pa Kan, Mianmar 

Analisar as percepções da população 

local sobre a variabilidade climática 

Refere-se à UNFCCC para 

contextualizar a mudança 

climática. 

(Pandey et Comunidades de Avaliar o uso de informações - 
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al., 2018) Nainital, Uttarakhand 

- Índia 

relacionadas ao clima 

(Monwar et 

al., 2018) 

Comunidades em Hail 

Haor, Bangladesh 

Percepção da mudança climática, e 

estratégias indígenas de 

enfrentamento adotadas 

- 

(Gautam et 

al., 2018) 

Comunidades de 

Newari, Bhaktapur, 

Nepal 

Analisar o sistema de gestão de 

água indígena 

Refere-se à Declaração das 

Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos 

Indígenas para criticar sua 

aplicação limitada por 

parte dos países. 

(Lamsal et 

al., 2017) 

Comunidades em Rara 

e Langtang regions, 

Nepal 

A percepção da população local 

sobre a mudança climática 

- 

(Soriano et 

al., 2017) 

Comunidade Ifugao, 

Filipinas 

Examinar as percepções locais sobre 

a mudança climática 

Refere que a Lei da 

República (RA) n. 8371, e a 

Lei dos Direitos dos Povos 

Indígenas é insuficiente 

para evitar disputas sobre o 

acesso à terra. 

(Negi et al., 

2017) 

Comunidades em 

Uttarakhand, 

Himalaya, Índia 

Analisar o conhecimento indígena 

dos povos locais e suas percepções 

sobre a mudança climática 

- 

(Jha et al., 

2017) 

Comunidades em 

Dhar, Madhya 

Pradesh, Índia 

Avaliar o potencial da legislação 

para redução da vulnerabilidade às 

alterações climáticas 

Refere-se à Lei Nacional de 

Garantia de Emprego Rural 

Mahatma Gandhi como 

importante para mitigar as 

vulnerabilidades das 

comunidades tradicionais. 

(Monirul et 

al., 2017) 

Comunidades em 

Bangladesh 

Avaliar a vulnerabilidade dos meios 

de vida 

- 

(Roder et 

al., 2016) 

Comunidade Wujie, 

Taiwan 

Investigar o conhecimento sobre os 

perigos naturais e a percepção de 

risco 

- 

(Rahman e 

Alam, 2016) 

Comunidade Khasia, 

Tripura e Garo, 

Bangladesh 

Percepção da mudança climática e 

estratégias de adaptação 

- 

(Takakura, 

2016) 

Comunidade Sakha, 

Lena River, Rússia 

Impacto da mudança climática na 

subsistência humana 

- 

(Manandhar 

et al., 2015) 

Comunidade em Yang 

Luang Village, 

Tailândia 

Investigar as percepções da 

população local sobre a mudança 

climática 

- 

(Hiwasaki 

et al., 2015) 

Comunidades 

costeiras em 

Indonésia, Filipinas e 

Timor-Leste 

Analisar os conhecimentos e 

práticas locais frente as alterações 

climáticas 

- 

(Aryal et al., 

2014) 

Comunidades 

Transumantes, 

Himalaia, Nepal 

Avaliar e comparar a 

vulnerabilidade 

- 

 

(David e 

Ploeger, 

2014) 

Comunidade em 

Nagari Padang laweh 

Malalo, Indonésia 

Descrever o conhecimento indígena 

e sua adaptabilidade às alterações 

climáticas 

- 

 

(Klein et al., 

2014) 

Comunidades de 

Nagchu, Tibete 

Analisar o conhecimento local das 

alterações climáticas e ecológicas 

- 

 

(Piya et al., 

2013) 

Comunidade Chepang, 

Nepal 

Analisar os fatores que influenciam 

a adoção de várias práticas de 

adaptação 

- 

(Boissière et 

al., 2013) 

Comunidade em 

Mamberamo, 

Indonésia 

Comparar os conhecimentos 

científicos e tradicionais ecológicos 

(TEK) sobre o clima 

- 

(Huda, 

2013) 

Comunidades 

Chakma, Bangladesh 

Identificar a percepção das 

alterações climáticas 

- 
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(Li et al., 

2013) 

Comunidades em 

Middle Yarlung 

Zangbo River Valley, 

Tibete 

Comparar as percepções dos 

agricultores locais sobre a mudança 

climática 

- 

(Anik e 

Khan, 2012) 

Comunidades em 

Jamalganj Upazila, 

Bangladesh 

Avaliar a percepção relacionada ao 

clima e identifica várias estratégias 

de adaptação 

- 

 

Em África, são identificados vinte e três estudos de caso em todo o 

continente (ver Tabela 5). A maioria dos estudos (15) centra-se nas estratégias 

locais de adaptação às alterações climáticas e o papel do conhecimento 

tradicional neste processo (por exemplo, Enete et al., 2011; Nkuba et al., 2020; 

Vilakazi et al., 2019). Alguns artigos conferem atenção especial à 

vulnerabilidade (por exemplo, Grothmann et al., 2017; Salami et al., 2017). 

Gebru (2020) menciona a importância do Acordo de Paris para combater os 

efeitos adversos das alterações climáticas e alcançar o desenvolvimento 

sustentável. Jegede (2017) analisa as Constituições da Nigéria, Tanzânia e 

Zâmbia e suas respectivas Leis de Terra para identificar como esses documentos 

legais têm garantido a proteção das comunidades tradicionais face as alterações 

climáticas. 

 

Tabela 5. Comunidades e territórios tradicionais - estudos de caso em África 

Autores Comunidades e 

localização 

Objetivos do estudo Referências à lei 

(Eitzel et al., 

2020) 

Comunidades em 

Mazvihwa, 

Zimbábue 

Analisar a soberania da adaptação 

climática 

- 

(File e 

Derbile, 2020) 

Comunidades 

Vamboi, 

Nabugubelle e 

Nmanduanu, Gana 

Avaliar a vulnerabilidade à 

mudança climática 

- 

(Nkuba et al., 

2020) 

Comunidades em 

Rwenzori, Uganda 

Investigar a influência do uso de 

previsões indígenas sobre os 

métodos de adaptação dos 

agricultores aráveis 

- 

(Gebru et al., 

2020) 

Comunidades em 

Tigray, Etiópia 

Identificar as principais estratégias 

de adaptação às mudanças 

climáticas 

Refere-se à importância do 

Acordo de Paris para 

alcançar o desenvolvimento 

sustentável. 

(Vilakazi et 

al., 2019) 

Comunidades em 

Bergville e Msinga, 

África do Sul 

Documentar as estratégias 

indígenas para conservar solo e 

água e gerenciar eventos climáticos 

extremos 

- 

(Awuah-

Nyamekye, 

2019) 

Comunidades Akan, 

Gana 

Examinar a contribuição de povos 

indígenas para mitigação dos efeitos 

das alterações climáticas 

- 
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(Mashizha, 

2019) 

Comunidades em 

Zvimba, Zimbábue 

Discutir os impactos das alterações 

climáticas e estratégias de 

adaptação 

- 

(Nyahunda e 

Tirivangasi, 

2019) 

Uma comunidade em 

Mazungunye, 

Zimbábue 

Identificar os desafios para 

adaptação as alterações climática e 

examinar as percepções sobre 

adaptação 

- 

(Nkuba et al., 

2019) 

Comunidades em 

Rwenzori region, 

Uganda 

Investigar o efeito do uso de 

previsões indígenas e previsões 

científicas 

- 

(Shumetie e 

Alemayehu 

Yismaw, 

2018) 

Comunidades em 

Mieso, Goba-koricha 

and Doba, Etiópia 

Examinar o efeito da variabilidade 

climática 

- 

(Asadu et al., 

2018) 

Comunidades em 

Enugu State, 

Nigéria 

Avaliar a fonte de informação sobre 

mudança climática e as estratégias 

de adaptação indígena 

- 

(Mekonnen et 

al., 2018) 

Comunidades em 

Arsi Negele, Etiópia 

Avaliar percepção e conhecimentos 

tradicionais sobre alterações 

climáticas 

- 

 

(Makondo e 

Thomas, 

2018) 

Comunidades em 

Zâmbia 

Fornecer evidências sobre o 

conhecimento indígena ligado à 

adaptação às alterações climáticas 

- 

(Opare, 2018) Comunidade 

Dupong, Gana 

Identificar as estratégias de 

enfrentamento da escassez de água 

induzida pelas alterações climáticas. 

- 

(Mugambiwa, 

2018) 

Comunidade em 

Mutoko, Zimbábue 

Examinar as práticas indígenas e o 

uso do conhecimento indígenas para 

se adaptar às alterações climáticas 

- 

(Kihila, 2018) Comunidades em 

Tanzânia 

Analisar as estratégias de 

adaptação 

-  

(Salami et al., 

2017) 

Comunidade Bere, 

Ibadan, Nigéria 

Fornecer uma compreensão dos 

perfis de vulnerabilidade e os níveis 

de preparação para mitigar o risco 

de inundação 

- 

(Grothmann 

et al., 2017) 

Comunidades em 

MKomazi e 

Keiskamma, 

Tanzânia e África do 

Sul 

Analisar vulnerabilidade às 

alterações climáticas 

- 

(Jegede, 2017) Comunidades em 

Tanzânia, Zâmbia e 

Nigéria 

Analisar a proteção às comunidades 

na legislação nacional que tratam 

da resposta às alterações climáticas 

Refere-se à Constituição e 

às Leis de Terra da Nigéria, 

Tanzânia e Zâmbia como 

ineficazes na proteção das 

comunidades. Refere a 

Carta Africana, a 

Convenção de Kampala, a 

Convenção Africana de 

Conservação, a UNFCCC e 

os Acordos de Cancun como 

instrumentos para corrigir 

esta ineficácia. 

(Derbile, 

2013) 

Comunidades na 

Bacia Hidrográfica 

de Atankwidi , Gana 

Analisar a redução da 

vulnerabilidade da agricultura de 

sequeiro  

- 

 

(Goldman e 

Riosmena, 

2013) 

Comunidade 

Maasai, Tanzânia 

Examinar a capacidade adaptativa - 

(Chidanti-

Malunga, 

2011) 

Comunidade em 

Shire Valley, Malauí 

Avaliar estratégias adaptativas - 

(Enete et al., Comunidades de Avaliar efeitos das alterações - 
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2011) Enugu e Imo, 

Nigéria 

climáticas e as implicações de custo 

de adaptação 

 

Em comparação com outros continentes, a Europa é o que possui o menor 

número de estudos de caso, são observados três estudos (Tabela 6). Estes 

centram-se no modo pelo qual a governância para a adaptação se relaciona com 

a gestão dos recursos hídricos, o uso do conhecimento tradicional e outros fatores 

que prejudicam ou contribuem para a resiliência das comunidades tradicionais. 

Gundersen et al. (2016) estudam a comunidade ribeirinha em Gausdal, 

Noruega, enquanto Löf (2013) e Axelsson-Linkowski et al. (2020) pesquisam a 

capacidade adaptativa em comunidades Sámi, na Suécia. Löf (2013) também 

refere o Projeto de Lei Climática e instrumentos relacionados à adaptação. 

 

Tabela 6. Comunidades e territórios tradicionais - estudos de caso na Europa 

Autores Comunidades e 

localização 

Objetivos do estudo Referências à lei 

(Axelsson-

Linkowski 

et al., 2020) 

Comunidade Sami, 

Suécia 

Analisar o papel dos conhecimentos 

tradicionais indígenas e locais 

- 

(Gundersen 

et al., 2016) 

Comunidades em 

Gausdal, Noruega 

 

Analisar como os membros das 

comunidades respondem às 

alterações climáticas e fatores 

contribuem para a resiliência 

- 

(Löf, 2013) Comunidade 

pastoreira Sami, 

Vilhelmina North, 

Suécia 

Examinar como espaço para 

adaptação são construídos e 

restritos 

Refere a Lei climática para 

criticar sua limitação em 

relação aos poucos 

instrumentos concretos 

sugeridos e às ações de 

adaptação propostas. 

 

Em Oceania são observados um total de dezessete estudos, distribuídos 

em Fiji (3), Austrália (13) e Nova Zelândia (1) (ver Tabela 7). Estes prestam 

especial atenção à percepção das comunidades tradicionais em relação às 

alterações climáticas (por exemplo, Nikolakis et al., 2016; Nursey-Bray et al., 

2020). Também são observados estudos que abordam vulnerabilidade (Pearce et 

al., 2018; Veland et al., 2013), capacidade adaptativa (Lyons et al., 2020; Race 

et al., 2016), os direitos das comunidades tradicionais frente às alterações 

climáticas (Tabucanon, 2014) e gestão de recursos hídricos (Lynch et al., 2014).  

Documentos legais são mencionados em sete artigos. Em Fiji, Tabucanon 
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(2014) analisa a Constituição nacional e a Lei de Terra e como os direitos sociais 

e culturais das comunidades tradicionais são protegidos contra os riscos de 

migração provocados pelas alterações climáticas. McNamara e Prasad (2014) 

analisam que o Acordo de Paris contribuiu para um equilíbrio entre os esforços 

de adaptação e de mitigação. As outras referências à lei não estão diretamente 

relacionadas à mudança climática, mas a outros fatores como o uso da terra e a 

gestão da água. Lynch et al. (2014) examinam como os direitos das comunidades 

aborígines têm sido representados nas políticas de água na Austrália, enquanto 

Hill et al. (2020), Zander et al. (2013), Veland et al. (2013) e Petheram et al. 

(2010) se referem à Lei dos Direitos da Terra Aborígene para contextualizar os 

estudos de caso. 

 

Tabela 7. Comunidades e territórios tradicionais - estudos de caso na Oceania 

Autores Comunidades e 

localização 

Objetivos do estudo Referências à lei 

(Lyons et 

al., 2020) 

Comunidades Yuibera 

e Koinmerburra, 

Austrália 

Identificar as principais 

preocupações e oportunidades de 

adaptação climática 

- 

(Hill et al., 

2020) 

Comunidade Ltyentye 

Apurte, Austrália 

A coprodução entre o conhecimento 

científico e indígena e a adaptação à 

mudança climática 

Refere a Lei dos Direitos de 

Terra dos Aborígenes como 

importante para garantir o 

acesso à terra e para a 

adaptação das 

comunidades. 

(Nursey-

Bray et al., 

2020) 

Comunidade Arabana, 

Austrália 

Percepções da mudança climática e 

seus impactos 

- 

(Nursey-

Bray e 

Palmer, 

2018) 

Comunidade Arabana, 

Austrália 

Entender quais condições são 

necessárias para apoiar as 

iniciativas de adaptação conduzidas 

pelos índios 

- 

(Nash et al., 

2018) 

Comunidades em 

North West 

Queensland, Austrália 

Investigar a compreensão e 

respostas às alterações climáticas 

- 

(Pearce et 

al., 2018) 

Comunidade Vusama, 

iTaukei, Viti Levu, Fiji 

Avaliar a vulnerabilidade humana 

às alterações climáticas 

- 

(Ellis e 

Albrecht, 

2017) 

Comunidade em 

Newdegate, Austrália 

Relevância do senso de lugar na 

compreensão dos impactos da 

mudança climática sobre a saúde 

mental 

 

- 

(Bryant et 

al., 2017) 

Comunidades Coastal 

Māori, Nova Zelândia 

Impactos futuros da mudança 

climática 

- 

(Race et al., 

2016) 

Comunidade 

aborígenes, Austrália 

Explorar a extensão da capacidade 

de adaptação às alterações 

climáticas e fornece insights sobre 

vulnerabilidades 

- 

(Nikolakis Comunidades da Bacia Desenvolver uma compreensão - 
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et al., 2016) Murray-Darling, 

Austrália 

sobre as percepções dos povos 

indígenas às alterações climáticas 

(Petheram 

et al., 2015) 

Comunidade de 

Warruwi, Ilha South 

Goulburn, Austrália 

Investigar a dependência indígena 

dos recursos marinhos e suas 

perspectivas sobre alterações 

climáticas e adaptação 

- 

(Tabucanon, 

2014) 

Comunidades em 

Banaban, Fiji 

Examinar os direitos sociais e 

culturais dos migrantes ambientais 

Refere a Constituição de 

Fiji e a Lei de Terra como 

importantes para garantir o 

modo de vida tradicional, e 

suas limitações face a 

política de desenvolvimento 

do país. 

(Lynch et 

al., 2014) 

Comunidades da Bacia 

Murray-Darling, 

Austrália 

Apresentar evidências empíricas 

sobre os interesses na formulação e 

difusão de políticas hídricas 

Refere-se à Lei dos Direitos 

da Terra Aborígene, ao 

Pacto do Rio Colorado e à 

Lei da Água criticando suas 

limitações para garantir o 

envolvimento da 

comunidade na gestão dos 

recursos hídricos. 

(McNamara 

e Prasad, 

2014) 

Comunidades em Fiji Documentar e sintetizar estas 

experiências e conhecimentos 

Refere o papel do Acordo de 

Paris para reforçar a 

importância da adaptação e 

equilibrá-la com a 

mitigação, já prevista na 

UNFCCC. 

(Veland et 

al., 2013) 

Comunidade Warruwi, 

Austrália 

Identificar a vulnerabilidade 

processual à pesquisa sobre 

alterações climáticas 

Refere-se à Lei dos Direitos 

da Terra Aborígene 

criticando suas limitações 

para garantir o 

envolvimento da 

comunidade na gestão dos 

recursos hídricos. 

(Zander et 

al., 2013)  

Comunidade de 

Arnhem Land, 

Austrália 

Avaliar as opiniões dos povos 

aborígenes sobre os impactos das 

alterações climáticas e suas 

possíveis respostas de precaução 

Refere-se à Lei de Direitos 

de Terra dos Aborígenes 

para contextualizar o 

processo de reconhecimento 

formal dos direitos de 

acesso à terra dos 

aborígenes. 

(Petheram 

et al., 2010) 

Comunidades Yolngu, 

Arnhem Land, 

Austrália 

Entender as perspectivas dos 

habitantes indígenas em relação às 

alterações climática e à adaptação 

Refere-se à Lei de Direitos 

de Terra dos Aborígenes 

para contextualizar o 

processo de reconhecimento 

formal dos direitos de 

acesso à terra dos 

aborígenes. 

 

A análise das tabelas 2 a 7 mostra que o direito não é abordado na 

maioria dos estudos. Os documentos legais são referidos em 30% dos casos, e 

esta porcentagem cai para 16% quando se considera apenas as referências à 

documentos legais sobre alterações climáticas. Vale ressaltar que enquanto para 

a América do Norte, Ásia e Europa 25 a 35% dos casos mencionam de alguma 

forma a lei, o percentual aumenta para 41 na Oceania e para quase 50 na 
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América do Sul. Pelo contrário, nos casos da África, apenas 8% mencionam 

documentos de legislação.  

Entre os acordos internacionais, o Acordo de Paris é mencionado em 

casos da América do Norte, América do Sul, África e Oceania. Os Acordos de 

Cancun são mencionados em casos da Ásia e da África, enquanto a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática é mencionada em casos de 

todos os continentes, com exceção da Europa. A análise também mostra que o 

Acordo de Paris não exerceu influência significativa para ampliar a atenção ao 

papel do direito. Entretanto, após o Acordo de Paris é visível uma maior atenção 

da comunidade científica à aplicação do REED+ (por exemplo, Dupuits e 

Cronkleton, 2020; Mateo-Vega et al., 2017), um incentivo de política financeira 

criado no âmbito da UNFCCC para recompensar os países em desenvolvimento 

que adotam medidas para promover o manejo sustentável das florestas. 

A distribuição desigual dos estudos de caso pelos continentes mundiais 

também merece especial atenção. Esta distribuição desigual pode estar 

relacionada, por exemplo, com a distribuição das comunidades tradicionais entre 

diferentes regiões do mundo, as oportunidades adicionais de pesquisa financiada 

sobre este tópico e diferentes interesses de pesquisa da comunidade científica. 

No entanto, todos os autores têm abordagens semelhantes que permite 

reconhecer preocupações que não dependem de onde os estudos foram 

realizados. Estas abordagens são analisadas mais detalhadamente na subsecção 

seguinte. 

 

2.3.3 Análise das abordagens dos estudos de caso 

A análise aprofundada dos artigos selecionados evidencia três grandes 

áreas de preocupação, nomeadamente: i) vulnerabilidade e percepção de risco, 

ii) capacidade de adaptação e as contribuições dos conhecimentos tradicionais, e 

iii) governância e gestão dos recursos naturais. A vulnerabilidade é abordada 

em diversos artigo que analisam como as alterações climáticas têm impactado 

no modo de vida das comunidades tradicionais. Em geral, esses estudos também 
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questionam se as comunidades percebem os riscos climáticos e seus efeitos e 

avaliam as opiniões das comunidades a respeito desses riscos. Um conjunto de 

artigos centra-se na avaliação da capacidade adaptativa das comunidades 

tradicionais e qual o papel que os conhecimentos tradicionais têm 

desempenhado neste processo. A governância, por sua vez, aparece como uma 

abordagem recorrente, especialmente em artigos que focalizam a gestão dos 

recursos naturais e seus reflexos na resiliência das comunidades frente as 

alterações climáticas. Os parágrafos seguintes apresentam essas preocupações 

com mais detalhes. 

 

Vulnerabilidade e percepção de risco 

A preocupação sobre a vulnerabilidade é vertida no estudo desenvolvido 

por Ford et al. (2013) em comunidades Inuit, no Canadá. Os autores definem 

vulnerabilidade como uma medida de suscetibilidade a danos, mensurada pelo 

nível de exposição e sensibilidade às alterações climáticas e a capacidade de 

adaptação de uma comunidade. A vulnerabilidade também surge em estudos 

conduzidos em outros países, por exemplo em comunidades Lumbee nos Estados 

Unidos (Emanuel, 2018), e em comunidades nômades no Nepal (Aryal et al., 

2014). Um conjunto de artigos sugere que os impactos mais severos das 

alterações climáticas sobre comunidades tradicionais estão relacionados à 

acessibilidade e qualidade da água (Kihila, 2018), eventos extremos (Monirul et 

al., 2017) e insegurança alimentar (Sayre et al., 2017; Willox et al., 2012).  

A temática da vulnerabilidade relacionada ao acesso e qualidade da água 

é abordada nos estudos de Derbile (2013) e Nikolakis et al. (2016), ao centrarem 

suas análises no nível das bacias hidrográficas, onde os impactos das alterações 

climáticas são identificados em várias escalas. Muitos estudos sobre 

comunidades tradicionais, em diferentes países, também relatam que mudanças 

nas condições hidrológicas resultaram em longos períodos de seca ou inundações 

recorrentes (Gundersen et al., 2016; Rakib et al., 2019; Salami et al., 2017).  

A preocupação com a vulnerabilidade também aparece em artigos 
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focados na segurança alimentar e sua relação direta com a disponibilidade 

hídrica (Mekonnen et al., 2018; Pearce et al., 2018). Nas comunidades Inuit, no 

Canadá (Bunce et al., 2016), e Koyukon, nos Estados Unidos (Wilson, 2014), os 

autores referem uma diminuição na população de espécies como os alces, renas 

e focas. Uma escassez de frutos silvestres e de peixes é relatada em estudos de 

caso localizados no Canadá (Wesche e Armitage, 2014) e no Brasil (Cochran et 

al., 2016). Estudos de caso no Canadá (Fawcett et al., 2018; Pearce et al., 2018) 

e no Alasca (EUA) (McNeeley e Shulski, 2011) relatam que mudanças no período 

de desgelo, observada no Círculo Polar Ártico, causam instabilidade no uso da 

terra e, consequentemente, no acesso as áreas de caça e colheita. Além disso, na 

região do Ártico (Pennesi et al., 2012; Willox et al., 2012) e na Austrália (Veland 

et al., 2013), estudos constatam que a insegurança alimentar tem gerado 

impactos na saúde mental e emocional nas comunidades tradicionais. 

A temática da percepção de risco é trazida, sobretudo, em estudos na 

Austrália (Nash et al., 2018; Nikolakis et al., 2016; Petheram et al., 2010; 

Zander et al., 2013). Estes estudos apontam que, embora as comunidades 

tradicionais tenham percepção sobre os riscos provenientes das alterações 

climáticas, estes riscos não são listadas dentre as principais preocupações, mas 

sim a manutenção da saúde física e emocional, a permanência no território e das 

práticas tradicionais. Neste mesmo sentido, estudos  identificam que a mudança 

climática é uma preocupação mais distante ou secundária, embora reconhecida 

como um fator agravante ou multiplicador de muitas questões socioculturais 

enfrentadas pelas comunidades tradicionais (Bunce et al., 2016; Löf, 2013; 

Monirul et al., 2017). Estes resultados dialogam com as conclusões de Ford et al. 

(2013), que mostram que a vulnerabilidade tem natureza dinâmica, 

multifacetada e muito depende de múltiplos fatores de estresse, interagindo em 

várias escalas espaciais e temporais.

 

Capacidade adaptativa e contributos dos conhecimentos tradicionais  

O conceito de capacidade adaptativa é apresentado por Ford et al. (2013, 



Capítulo 2. Revisão da literatura (1) 

43 

p. 1195) através de estudo em uma comunidade Inuit canadense. A capacidade 

adaptativa é entendida como a habilidade de abordar, planejar ou se adaptar 

aos riscos relacionados ao clima e aproveitar novas oportunidades. Dentro do 

tema da capacidade adaptativa, alguns estudos, a exemplo do estudo 

desenvolvido por Pandey et al. (2018), constatam que a desatenção a escala local 

pode ser uma barreira para o planejamento e implementação de ações de 

adaptação. Esta questão também emerge dos estudos de Aryal et al. (2014) e 

Roder et al. (2016), que afirmam que as pesquisas sobre as alterações climáticas 

têm conferido menor atenção à escala local. Além disso, esses autores 

argumentam que as especificidades das comunidades tradicionais exigem uma 

avaliação de risco e estratégias de adaptação que levem em conta fatores sociais, 

econômicos e ecológicos que influenciam a exposição ao risco.  

Ao sublinhar que estruturas institucionais devem se adaptar ao 

ambiente em que operam, Race et al. (2016) referem que estratégias mais 

eficazes para adaptação ao clima são mais prováveis de emergir da base, do 

nível local. Além da importância das escalas, outros fatores são referidos nos 

estudos de caso como capazes de influenciar na capacidade adaptativa das 

comunidades tradicionais, dentre eles, a pobreza, a falta de acesso à serviços 

(educação, saúde, energia elétrica), a escassez de terras para plantio, as políticas 

de acesso à terra ou a área de caça e pesca, o envelhecimento da população, a 

migração dos jovens, a falta de informação sobre riscos, e planejamento de 

emergência (Martin et al., 2020; Opare, 2018; Pandey et al., 2018).  

A maioria dos artigos destaca que a capacidade adaptativa das 

comunidades tradicionais é muito dependente dos seus conhecimentos 

tradicionais (Awuah-Nyamekye, 2019; Boissière et al., 2013; Mugambiwa, 2018; 

Saboohi et al., 2019). Os autores sublinham a importância do conhecimento 

tradicional como um recurso estratégico para lidar de modo mais eficiente com 

as alterações climáticas. Muitos autores afirmam que o conhecimento 

tradicional pode contribuir para políticas de conservação, avaliações de risco e a 

criação de estratégias de adaptação com benefícios globais (por exemplo, 
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Hiwasaki et al., 2015; Mashizha, 2019). Entretanto, estudos mostram que existe 

um potencial limitado nas respostas das comunidades tradicionais diante da 

velocidade com que as mudanças no ambiente têm ocorrido e das incertezas 

quanto as dimensões dos seus impactos (Dowsley, 2009; Wesche e Armitage, 

2014). Face a estas limitações, estudos na Austrália (Race et al., 2016) defendem 

a coordenação entre conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos. 

Entretanto, estudos de caso em Zambia (Makondo e Thomas, 2018) e no Canadá 

(Mantyka-Pringle et al., 2017) identificam um “ar de rejeição” de muitos 

formuladores de política, o que os leva a desconsiderar o conhecimento 

tradicional na tomada de decisões políticas.  

 

Governância e gestão dos recursos naturais 

A temática governância é mencionada em alguns estudos (por exemplo, 

Lynch et al., 2014; Vilakazi et al., 2019), especialmente quando relacionada à 

gestão dos recursos hídricos e seu impacto na resiliência das comunidades 

tradicionais frente às alterações climáticas. A governância para à adaptação, por 

sua vez, recebe menor atenção e sua abordagem é observada principalmente nos 

estudos de Löf (2013) e Gundersen et al.(2016). A maioria dos estudos destaca a 

importância da participação das comunidades tradicionais nos processos de 

decisão (Gautam et al., 2018), incluindo a cogestão do território e dos recursos 

naturais. 

A governância é apontada como um desafio em vários aspectos, 

sobretudo a adaptativa. Löf (2013) mostra, por exemplo, que os limites e 

barreiras à adaptação podem ser essencialmente políticos. Na Austrália, 

Petheram et al. (2010) revelam que os membros da comunidade Yolngu possuem 

ressentimentos e frustrações por estarem excluídos das tomadas de decisões e 

gestão do território, levando a efeitos adversos sobre a continuidade das práticas 

tradicionais. Para Grothmann et al. (2017), a falta de boa governância 

contribuiu para acentuar a vulnerabilidade das aldeias pesquisadas na 

Tanzânia e África do Sul. Parraguez-Vergara et al. (2016), por sua vez, 

argumentam que o processo de adaptação às alterações climáticas deve ser 
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compreendido como uma responsabilidade a ser compartilhada pelas 

instituições governamentais e os atores locais. A exemplo disso, no norte do 

Canadá, Wesche e Armitage (2014) identificam mudanças na governância 

ambiental, com a adoção de abordagens mais ascendentes que favorecem a 

participação local e a tomada de decisões. Além disso, estudos em diferentes 

países apontam que a falta de reconhecimento ou a má implementação dos 

direitos coletivos das comunidades tradicionais à terra e aos recursos naturais 

também contribuem para aumentar as vulnerabilidades e os limites das ações 

de adaptação (por exemplo, Fayazi et al., 2020; Hosen et al., 2020; López et al., 

2020). 

 

2.3.4 O papel do Direito 

Alguns artigos enfocam o papel da legislação nacional na proteção das 

comunidades tradicionais diante da mudança climática e na gestão dos recursos 

naturais, em especial na gestão dos recursos hídricos (Gautam et al., 2018; 

Lynch et al., 2014). Entretanto, o direito ao uso da terra surge como a principal 

preocupação e, as leis nacionais com este conteúdo são mencionadas em todos os 

continentes, especialmente na Oceania (Hill et al., 2020; López et al., 2020; 

Soriano et al., 2017; Veland et al., 2013; Wilson, 2014).  

A lei é referida principalmente em relação à sua implementação limitada 

ou ineficácia para proteger as comunidades tradicionais das alterações 

climáticas e envolvê-las na tomada de decisões (Lamsal et al., 2017; Torres-

Slimming et al., 2020). Jegede (2017), em estudos de caso na Nigéria, Zâmbia e 

Tanzânia, conclui que os sistemas jurídicos nacionais daqueles países se 

mostram incapazes de garantir a proteção dos direitos das comunidades 

tradicionais, apesar do apelo global por legislação doméstica apropriada sobre o 

assunto. Parraguez-Vergara et al. (2016), ao avaliar a Política Nacional de 

Mudança Climática do Chile, concluem que a política não levou em consideração 

territórios ou grupos sociais específicos e que esta negligência tem, desde então, 

ampliado a vulnerabilidade das comunidades tradicionais.  



Análise de conteúdo 

46 

Alguns estudos, por sua vez, referem experiências positivas em relação 

a garantias vertidas em documentos legais que visam mitigar as 

vulnerabilidades das comunidades às alterações climáticas ou garantir a 

cogestão de recursos (Echeverria e Thornton, 2019; Jha et al., 2017). Ao analisar 

os reflexos da aplicação da Lei Nacional de Garantia de Emprego Rural de 

Mahatma Gandhi em Dhar, na Índia, Jha (2017) constata o potencial dos 

programas governamentais para reduzir a pobreza e mitigar a vulnerabilidade 

às alterações climáticas nas comunidades tradicionais. Em estudos na 

comunidade Banaban, em Fiji, Tabucanon (2014) identifica que a legislação que 

garante a proteção da cultura e da identidade das comunidades deslocadas 

ambientalmente desempenha um papel relevante na manutenção de sua 

identidade coletiva. 

O Direito Internacional é invocado principalmente para referir a 

importância de proteger as comunidades tradicionais dos impactos das 

alterações climáticas e a necessidade de tomadas de decisão robustas e eficazes. 

Além disso, após o Acordo de Paris, é visível uma maior atenção da comunidade 

científica sobre petições apresentadas por comunidades tradicionais à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, com o objetivo de responsabilizar os 

Estados diante das ações que contribuem para as alterações climáticas e da 

negligência em criar mecanismos de proteção às comunidades (Jodoin et al., 

2020; McCrimmon, 2016; Szpak, 2020). Em resumo, artigos que se debruçam 

sobre os direitos das comunidades tradicionais no campo das alterações 

climáticas concluem que a legislação não lhes garantiu a proteção efetiva, em 

particular os direitos à terra, aos recursos naturais e à participação em políticas 

estratégicas, sobretudo a nível local. Estes estudos também revelam uma 

desconexão entre os desafios climáticos globais e locais. 

 

2.4 Discussão 

A análise desenvolvida mostra, em traços gerais, uma limitada atenção 
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da literatura especializada, relacionada às alterações climáticas, às 

comunidades tradicionais, sobretudo na temática lei. Também mostra que a 

adoção do Acordo de Paris não teve influência significativa sobre o número de 

publicações e abordagens de estudo que se referem ao papel da lei. Ainda assim, 

trouxe à tona que os estudos de caso existentes estão concentrados 

principalmente nas preocupações relacionadas à vulnerabilidade e percepção de 

risco, capacidade adaptativa e contribuições do conhecimento tradicional, e 

governância e gestão de recursos naturais. Além disso, a maioria dos estudos de 

caso são desenvolvidos em países asiáticos e da região do Ártico.  

Face aos resultados expostos, importa refletir sobre a atenção que a 

literatura sobre alterações climáticas está a atribuir às comunidades 

tradicionais. A literatura recomenda que mais pesquisas sejam desenvolvidas 

sobre esta temática, especialmente devido à crescente vulnerabilidade das 

comunidades tradicionais e ao reconhecimento em relação aos potenciais 

contributos que seus conhecimentos poderiam trazer para a elaboração e 

implementação de processos de adaptação (por exemplo, Hiwasaki et al., 2015; 

Mashizha, 2019). Entretanto, os resultados obtidos com a análise bibliométrica 

contrastam com as recomendações que emergem da própria literatura. Embora 

as alterações climáticas tenham sido amplamente discutidas, pouca atenção é 

conferida às comunidades tradicionais. Além disso, o crescimento do número de 

artigos é muito flutuante, o que indica a ausência de uma comunidade científica 

sólida, constantemente dedicada a estudar esta temática. Considerando que os 

estudos possuem, dentre outras finalidades, apoiar tomadores de decisão 

(Pasgaard e Strange, 2013), infere-se que a atenção residual conferida pela 

literatura pode estar a refletir na incorporação dos interesses das comunidades 

tradicionais nas políticas estratégicas, como referido por Diver (2017) e 

Petheram et al. (2010), por exemplo.  

Nos artigos relacionados às alterações climática, é observado um baixo 

percentual de referências à documentos jurídicos, em especial os que criam e, ou 

garantem esta proteção e participação. Isso indica que o papel da lei como veículo 
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de proteção e garantia de participação das comunidades tradicionais não 

aparece como uma preocupação significativa da literatura. Entretanto, o Acordo 

de Paris continua sendo um marco essencial para o reconhecimento do 

conhecimento tradicional nos instrumentos legais. O estudo de documentos 

legais sobre alterações climáticas pode oferecer insights interessantes sobre 

como os tratados internacionais sobre o clima e suas recomendações relativas às 

comunidades tradicionais se traduzem efetivamente em leis nacionais e 

subsequentes políticas públicas.  

A distribuição geográfica dos estudos de caso também é um fator que 

merece atenção. A maioria dos estudos é proveniente de países localizados na 

Ásia (28%) e na América do Norte (26%), especialmente aqueles que compõem a 

região ártica, limitando a capacidade dos resultados de abranger a realidade de 

outras regiões devido às diferenças geográficas. Esta concentração de estudos 

pode estar associada, dentre outros fatores, ao maior investimento em educação 

e volume de recursos financeiros disponíveis para pesquisas (Pasgaard e 

Strange, 2013). Simultaneamente, um baixo número de estudos é realizado em 

países da América do Sul (10%), o que pode ser associado às dificuldades de 

países com altos índices de desigualdade investirem em pesquisas, (IPCC, 

2014b). Em contraste, embora tenha sido identificado um número crescente de 

publicações de instituições na Europa (ver Figura 3), são encontrados poucos 

estudos de caso (3%) relacionados às comunidades tradicionais em países 

europeus. Neste sentido, infere-se que a disponibilidade de recursos para 

financiar pesquisa não é o único fator condicionante da atenção residual sobre 

as comunidades tradicionais. Há a necessidade de considerar um conjunto de 

outros fatores de ordem política, econômico, cultural e social. Alguns destes 

fatores pode estar associado a distribuição de comunidades tradicionais no 

mundo e ao quanto as políticas de financiamento de pesquisa priorizam esses 

temas ou locais. Outros fator que emerge da própria literatura, dentre eles o ‘ar 

de rejeição’ em relação aos conhecimentos tradicionais por parte da própria 

literatura especializada e dos formuladores de políticas, conferindo peso 

limitado ao papel que estes conhecimentos desempenham na adaptação e 
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atenuação dos riscos climáticos (Makondo e Thomas, 2018; Mantyka-Pringle et 

al., 2017). Ademais, esta falta de cobertura de grande parte do globo pode ter 

consequências significativas para a formulação de políticas e capacidade 

adaptativa, diante da distribuição desigual dos conhecimentos sobre alterações 

climáticas (Pasgaard e Strange, 2013). 

Esta revisão retrata a atenção dada pela comunidade científica ao papel 

do direito em relação às comunidades tradicionais no contexto das alterações 

climáticas. Dadas as abordagens identificadas nos artigos analisados, devem ser 

realizados mais estudos para uma melhor entender como as recomendações do 

Acordo de Paris sobre comunidades tradicionais estão sendo implementadas em 

âmbito doméstico e o papel do direito. Em nível político, mecanismos para 

alertar melhor os formuladores de políticas sobre o conteúdo do Acordo de Paris 

em relação às comunidades tradicionais e às alterações climáticas poderiam 

ajudar a garantir sua devida implementação. Para a comunidade científica, mais 

investimentos devem ser feitos em estudos sistemáticos sobre as reais 

consequências do Acordo Paris para a proteção dos direitos e conhecimentos das 

comunidades tradicionais. 

Vale ressaltar que os artigos utilizados nesta revisão não cobrem toda a 

literatura científica sobre o assunto. Cada critério adotado envolve riscos, 

particularmente quando se excluem artigos que poderiam ser interessantes para 

o estudo das comunidades tradicionais e das alterações climáticas. As etapas e 

critérios utilizados, porém, foram rigorosamente aplicados e podem ser 

reproduzidos. Ainda assim, apesar de eventuais lacunas esparsas, a amostra é 

representativa de uma comunidade científica particular pré-definida. Além 

disso, as plataformas utilizadas permitem a identificação de campos que ainda 

são pouco explorados e trazem à tona descobertas e conclusões particularmente 

relevantes e que de outra forma não se conheceriam. 

 



Conclusões 

2.5 Conclusões 

Este capítulo teve por objetivo analisar o modo pelo qual a 

comunidade científica tem estudado as comunidades e territórios tradicionais 

no contexto das alterações climáticas e avaliar o papel atribuído ao direito 

enquanto veículo para a proteção das comunidades tradicionais. A análise dos 

artigos mostrou que a literatura pouco abordou o papel da lei na proteção e 

participação das comunidades tradicionais e que o Acordo de Paris não 

exerceu influência significativa no desenvolvimento de novos estudos. A 

maioria das menções à documentos legais é encontrada em casos na América 

do Sul e Oceania, enquanto na África elas são muito escassas. O direito 

internacional é invocado principalmente para referir a necessidade de maior 

atenção às comunidades frente aos impactos das mudanças climáticas, os 

mecanismos de proteção dos direitos humanos e a necessidade de tomadas de 

decisão robustas e eficazes. O direito estatal é invocado principalmente em 

relação ao direito de uso da terra, acesso aos recursos naturais e a necessidade 

de reduzir a vulnerabilidade dos impactos das alterações climáticas.  

A análise também revelou uma distribuição desigual dos estudos de 

caso em todo o mundo. A distribuição desigual de comunidades indígenas e 

tradicionais entre diferentes regiões, diferentes oportunidades de pesquisa 

financiada sobre este tópico e, diversos interesses de pesquisa da comunidade 

científica podem explicar estas descobertas. No entanto, independentemente 

da localização, abordagens e preocupações similares são identificadas nos 

artigos. A análise aprofundada dos artigos selecionados evidenciou três 

grandes áreas de preocupação: vulnerabilidade e percepção de risco, 

capacidade adaptativa e as contribuições do conhecimento tradicional, e 

governância e gestão dos recursos naturais. 

Os resultados da análise sugerem que as comunidades tradicionais e 

seus respectivos territórios requerem mais atenção e que o incentivo à 

pesquisa neste campo pode enriquecer o debate e a elaboração de políticas 
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climáticas. Duas linhas significativas para pesquisas futuras emergem dos 

resultados desta revisão. Uma linha está relacionada ao estudo de como 

documentos legais, essencialmente relacionados às alterações climáticas, em 

vários níveis administrativos de tomada de decisão, consideram a proteção 

das comunidades tradicionais e a integração de seus conhecimentos como 

fatores críticos para o sucesso das ações de adaptação e mitigação. Também 

pode ser relevante o estudo da coerência entre estes diferentes níveis de 

tomada de decisão (do internacional ao municipal). Outra linha de pesquisa 

está relacionada ao estudo das percepções das comunidades tradicionais, para 

identificar em que medida elas se veem representadas nos documentos legais 

e como eles incorporam estas preocupações. Estes estudos, e sua disseminação 

em diferentes contextos geopolíticos, podem contribuir para um melhor 

entendimento da temática e, consequentemente, melhorar as dimensões 

política e jurídica capazes de forjar políticas climáticas e tomadas de decisão 

culturalmente mais apropriadas aos interesses e necessidades das 

comunidades e baseadas no território.
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 Capítulo 3  

 

 

Comunidades e territórios tradicionais na literatura 

sobre lei do clima 

 

3.1 Introdução 

Este capítulo tem por objetivo identificar como a temática da lei do clima 

tem sido referida na literatura, analisando as principais conclusões e hiatos de 

conhecimento, bem como se o papel dos planos (estratégicos ou normativos) e 

das comunidades e territórios tradicionais são referidas neste estudos. Para o 

efeito, está estruturado em cinco secções. Após esta secção introdutória, a 

segunda secção descreve os passos metodológicos realizados para a revisão da 

literatura. A terceira secção apresenta os resultados da análise bibliométrica e 

da análise do conteúdo dos artigos. A quarta secção discute os resultados. A 

última secção apresenta as principais conclusões. 

 

3.2 Passos metodológicos 

A revisão da literatura desenvolvida neste capítulo segue a mesma 

metodologia do capítulo anterior, que consiste em três etapas principais. A 

primeira está relacionada com a pesquisa de dados, incluindo a seleção dos tipos 

de documentos a serem analisados, as plataformas para realizar a pesquisa, o 

período temporal a ser considerado, os termos utilizados na pesquisa de dados e 

os filtros aplicados na busca. A segunda etapa refere-se à fase de triagem, 

incluindo os critérios para triagem e a decisão sobre a elegibilidade de 

documentos para análise. A terceira etapa diz respeito à análise bibliométrica e 

do conteúdo dos artigos. 
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Busca e extração de dados 

A estratégia de busca, conduzida em 21 de julho de 2021 nas plataformas 

Scopus e WOS, é realizada usando os descritores em inglês "climate law*" OR 

"climate legislation", para título, resumo e palavras-chave. Centra-se em artigos 

revisados por pares, escritos em inglês, publicados em periódicos científicos 

internacionais. Os artigos identificados pelo mecanismo de busca das 

plataformas são extraídos diretamente para um arquivo Excel. Os artigos 

identificados nesta etapa são utilizados para realizar uma breve análise 

bibliométrica do número total de artigos identificados na busca. Para este fim, o 

número total de artigos por ano é compilado em um gráfico linear, para 

visualizar a evolução das publicações durante o período considerado. Também 

foi construído um gráfico que mostra como estas publicações estão distribuídas 

globalmente, por continente, com base na afiliação dos autores. 

 

Triagem 

Nesta etapa, os artigos encontrados nas duas plataformas são fundidos 

em um único arquivo Excel (totalizando 251 artigos). Os artigos duplicados são 

removidos (94 duplicidades). Em seguida, eles são selecionados através de um 

critério de elegibilidade, nomeadamente, artigos que tenham como foco central 

as leis no âmbito das alterações climáticas, sua criação, revisão, implementação 

e relação com demais leis ou políticas. Para aplicação deste critério tem-se em 

consideração os objetivos expressos pelos autores. São excluídos os artigos cujo 

objetivo principal não seja o estudo da lei, compreendendo sua criação, revisão 

ou implementação, bem como os reflexos de sua aplicação ou violação. (Figura 

6). 
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Figura 6. Fluxograma do processo de triagem para seleção dos artigos. 

 

Após a aplicação do critério de elegibilidade, os artigos são considerados 

qualificados para a etapa subsequente. Outras preocupações sobre a qualidade 

dos artigos não são consideradas dada a influência limitada sobre os objetivos 

da pesquisa desta revisão (Aromataris e Munn, 2020; Peticrew e Roberts, 2006).

 

Análise do conteúdo 

Na terceira etapa, o estudo centra-se na análise do conteúdo dos artigos. 

Esta análise, baseada em Krippendorff (2019) e Hsieh e Shannon (2005), é 

desenvolvida para identificar as características gerais dos artigos em termos de 

autoria, ano de publicação, abordagem, principais conclusões e hiatos de 

conhecimento, sintetizados em um esquema (Figura 9). Posteriormente, 

identifica-se o sentido em que a temática da lei do clima é referida. Também 

procura identificar possíveis referências aos planos (estratégicos ou normativos) 

e às comunidades, territórios ou conhecimentos tradicionais.  
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3.3 Resultados 

3.3.1 Análise bibliométrica 

A análise mostra que os artigos publicados nas plataformas Scopus e 

WOS apresentam tendências de evolução na publicação muito semelhantes. Ela 

mostra que a temática lei do clima passou a receber mais atenção a partir do 

ano de 2008. Também verifica-se que apesar de uma mudança no padrão de 

crescimento no número de artigos após 2015, não é evidente uma influência 

significativa do Acordo de Paris no número de artigos, frente ao aumento pouco 

expressivo, passando de 10 para cerca de 20 publicações (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Número de artigos por ano de publicação. 

 

Uma análise adicional dos artigos selecionados para a análise de 

conteúdo é realizada para observar a distribuição do número de artigos por 

continente, considerando a afiliação institucional dos autores (Figura 8). 
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Figura 8. Número de artigos por continente. 

 

A análise mostra que a temática vem sendo estudada sobretudo por 

afiliados a instituições localizadas na Europa, que se destaca como produtora de 

estudos sobre lei do clima, seguindo-se afiliados a instituições na América do 

Norte. Em oposição, observa-se um número reduzido de artigos provenientes de 

afiliados a instituições em países da Ásia, Oceania e África, não sendo 

observados artigos de afiliados a instituições de países da América do Sul. 

 

3.3.2 Análise das abordagens dos artigos 

Incialmente, a análise centra-se em identificar as principais abordagens, 

as principais conclusões e hiatos de conhecimento (gaps) relacionados à temática 

lei do clima, apresentados na Figura 9. Estes temas são desenvolvidos, em 

grande parte, a partir de estudos de caso em países da Europa e nos Estados 

Unidos. Associado à temática são identificadas seis grandes temas ou 

abordagens, que guardam relação entre si, nomeadamente: 

1) formulação e implementação de políticas climáticas,  

2) sistema de comércio e política econômica,  

3) setor energético,  

4) Acordo Verde Europeu,  

5) ativismo climático e litígios, 

6) REDD+. 
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Figura 9. Principais abordagem e hiatos de conhecimento relacionados à temática lei do clima.
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Os artigos sobre a formulação e implementação de políticas climáticas, 

centram-se nos fatores que influenciam ou condicionam a criação da legislação 

climática, em especial a dinâmica político-partidária em torno da lei (Buzogány 

e Ćetković, 2021; Karlsson, 2021; Solorio, 2021). E, concluem que nos contextos 

estudados a atuação do legislativo tem sido mais determinante para a aprovação 

de leis climáticas, em comparação com a atuação do poder executivo. Também 

identificam que além dos tratados, a aprovação de leis climáticas em nível 

nacional tem o poder de influenciar a criação de leis climáticas em outros países. 

Estes artigos apresentam como principais lacunas de pesquisa questões 

relacionadas aos custos das opções de redução de GEE, sobre a aplicação e efeitos 

das leis climáticas, em diferentes contextos institucionais e, sobre os processos 

políticos e sociais que condicionam a criação e implementação destas leis 

(Averchenkova et al., 2020; Eskander e Fankhauser, 2020; Samuel Fankhauser 

et al., 2015).  

A relação entre a lei do clima e seus reflexos no sistema de comércio e 

política econômica também é abordada, sobretudo para refletir sobre os custos 

relacionados às ações de mitigação e sobre a compatibilidade das leis climáticas 

com os princípios fundamentais do sistema de comércio mundial (Hufbauer e 

Kim, 2009; Zhang, 2009). Estes estudos mostram que mesmo em um cenário 

positivo para aprovação de leis climáticas, o período eleitoral influencia 

fortemente neste processo, dada as pressões sofridas, sobretudo de ordem 

econômica. Além disso, argumentam a necessidade de compatibilizar princípios 

comerciais com as disposições das leis climáticas para evitar desequilíbrios entre 

os países. Estes artigos também apontam lacunas de conhecimento ligadas aos 

custos associados as emissões de GEE e aos fatores políticos que influenciam a 

criação da legislação climática (Sam Fankhauser et al., 2015; Shammin e 

Bullard, 2009). 

Artigos que relacionam a lei do clima com o setor energético centram-se 

nos desafios para criação e implementação de legislação para garantir energia 

limpa e a acessibilidade à ela de forma equitativa (Jolly, 2014; Koskina et al., 

2020; Minas, 2020). A maioria destes artigos são estudos de caso no contexto 
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europeu, e concluem que embora o objetivo do acordo verde em matéria 

energética seja um desafio e possua limitações, a abordagem normativa da 

União Europeia pode servir de exemplo para outros países na criação ou revisão 

de leis climáticas. Além disso, evidenciam a necessidade de mais estudos sobre 

justiça energética (Jayapalan e Ganesh, 2019), efeitos da pressão das empresas 

no processo legislativo (Kim et al., 2016) e conflitos políticos-partidários 

relacionados à política energética (Buzogány e Ćetković, 2021).  

O Acordo Verde Europeu também aparece como objeto de análise da 

literatura. O Acordo verde refere-se à um programa de estratégia da Comissão 

Europeia que pretende reorientar as políticas e leis para alcançar a neutralidade 

climática nos próximos anos (Krämer, 2020). Os artigos que se debruçam sobre 

esta temática se concentram, sobretudo, nas mudanças recentes nas leis de 

clima e energia da União Europeia e analisam as perspectivas para 

concretização dos objetivos de neutralidade climática (Montanarella e Panagos, 

2021; Peeters e Athanasiadou, 2020). Estes estudos apontam haver limitações 

no Acordo que precisam ser revistas para que os objetivos propostos possam ser 

alcançados. Apesar disso, também concluem que a abordagem vinculativa do 

Acordo pode ser um exemplo a ser seguido por outros países. As principais 

lacunas de pesquisa apontadas referem-se aos impactos emergente da COVID-

19 no desenvolvimento da legislação da União Europeia em matéria de clima e 

energia. (Kulovesi e Oberthür, 2020) e no modo pelo qual a transição verde das 

sociedades europeias pode ser organizado de forma justa (Fleming e Mauger, 

2021). 

Um conjunto de artigos centra-se na análise do ativismos climático e 

litígios. Estes artigos analisam o posicionamento e qual papel os tribunais têm 

desempenhado na política climática, dado o aumento de litígios nesta matérias 

(Brinkman, 2017; Keele, 2017; McCormick et al., 2018). Estes estudos concluem 

que, embora a maioria dos casos tenham sido decididos em favor dos réus 

federais, os tribunais têm estado mais sensíveis aos argumentos que ligam as 

questões climáticas à saúde pública. Além disso, concluem que os tribunais 

podem desempenhar um papel fundamental para impulsionar a ação 
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governamental sobre a mudança climática. Estes artigos enfatizam a 

necessidade de mais estudos sobre o uso de argumentos científicos sobre o clima 

nos tribunais (McCormick et al., 2018), sobre os efeitos empíricos e as 

consequências práticas do ativismo climático (Keller e Bornemann, 2021) e, 

sobre o modo pelo qual a repartição de benefícios é implantado no campo das 

mudanças climáticas (Bouwer, 2021). 

A temática da lei do clima também é associada ao tema da Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação e Melhoramento Florestal (REDD+). 

Estes artigos centram-se na análise dos esforços para incorporar atividades 

relacionadas à REDD+ no quadro jurídico internacional climático e nas 

legislações domésticas (Ituarte-Lima et al., 2014; Lyster, 2010). E, concluem que 

a REDD+ contribuiu para abordar as emissões em países em desenvolvimento e 

que o Acordo de Paris pode exercer influencia no seu processo de implementação 

a nível nacional, pressionando os países a observar direitos à informação e de 

participação, por exemplo. Em geral, esses estudos também levantam questões 

sobre desenvolver concepções mais amplas do princípio “responsabilidades 

comuns, mas diferenciadas”, da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima (Jodoin e Mason-Case, 2016), bem como sobre a necessidade 

de avaliar os desafios e oportunidades que emergem das interações entre o 

direito internacional do clima e as respostas legislativas em nível nacional 

(Ituarte-Lima e McDermott, 2017) 

Para além das abordagens já referidas, um número reduzido de 

puplicações (oito artigos) se dedica à análise da lei do clima a partir de seus 

aspectos teóricos e conceituais. Uma definição para lei do clima é proposta por 

Muinzer (2021, p. 1), sendo definida como “uma forma inovadora e emergente de 

legislação projetada para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em toda 

a economia”6. A definição proposta por Lyster (2008, p. 5) também centra-se nas 

emissões, definindo lei do clima como “toda legislação que regula diretamente a 

 

6 “Climate change acts are a newly emerging, innovative form of legislation designed to drive 

down economy-wide greenhouse gas emissions.” (Muinzer, 2021, p. 1, tradução nossa)  
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emissão de gases de efeito estufa na atmosfera”7. 

A lei do clima também tem sido discutida na literatura como um novo 

campo jurídico (Hilson, 2013; Mitchell, 2018) e como uma nova disciplina 

emergente (Sand, 2021), sendo identificada tendências globais na incorporação 

da temática nos currículos jurídicos. Enquanto disciplina própria (direito 

climático), o foco está nos programas de Pós-graduação, embora ainda muito 

centrados na mitigação (Mehling et al., 2020). Ainda na perpectiva teórica do 

tema, alguns artigos (Mayer, 2015; Thorp, 2012) discutem que as dificuldades 

encontradas nas negociações internacionais sobre o clima e a incapacidade do 

regime climático de atingir metas substanciais podem estar relacionadas à 

ausência de uma narrativa consensual, amplamente aceita como fundamento do 

direito climático. 

Em relação aos planos estratégicos e normativos, embora planos 

específicos sejam referidos em diversos artigos, a análise sobre o papel que 

desempenham, enquanto instrumento para concretização da legislação, não é 

objeto de análise específica. Em geral, os artigos se debruçam sobre a 

importância da construção de instrumentos para reduzir as emissões de GEE 

(relacionados às causas das mudanças climáticas) e para lidar com as 

consequências de um clima já alterado (adaptação), conferindo maior atenção às 

leis. Além disso, enquanto um conjunto de artigos centra-se em instrumentos 

político-normativos no âmbito nacional (por exemplo, Averchenkova et al., 2020; 

Kymenvaara, 2015; Scotford e Minas, 2019; Solorio, 2021; Wagner e Ylä-Anttila, 

2018), foi observado apenas um artigo que dedica-se à análise de planos 

estratégicos climáticos no âmbito local/municipal (Reckien et al., 2018). 

No que se refere às comunidades e territórios tradicionais, são 

encontradas referências em cinco artigos, entre eles, três abordam a relação da 

legislação climática com a REDD+ e dois centram-se no modo como os direitos 

humanos têm sido integrados na legislação climática. As comunidades 

 

7 “[...] legislation which deliberately seeks to regulate the emission of greenhouse gases into the 

global atmosphere.” (Lyster, 2008, p. 5, tradução nossa)  
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tradicionais são referidas nos artigos sobre REDD+ a partir do reconhecimento 

do papel que desempenham na conservação da biodiversidade (Ituarte-Lima e 

McDermott, 2017), essencial para concretização dos objetivos deste mecanismo 

de mitigação que visa a redução de emissões por meio da conservação das 

florestas. Estes artigos se debruçam, em especial, sobre como os direitos de 

participação das comunidades tradicionais têm sido salvaguardado na 

implementação de REDD+, em diferentes contextos nacionais (Ituarte-Lima et 

al., 2014; Lyster, 2010). A abordagem de direitos humanos, por sua vez, levanta 

questões sobre a necessidade de proteger e fortalecer os direitos das 

comunidades tradicionais no âmbito da legislação climática (Suárez, 2021). 

Também há preocupações sobre o acesso das comunidades aos benefícios no 

contexto do financiamento do clima (Bouwer, 2021).

Em relação aos hiatos de conhecimento identificados, alguns são 

referidos em artigos de diferentes temáticas. Destacam-se, por exemplo, 

recomendações de estudos ligados ao processo político de criação e aplicação da 

legislação, referidas nas temáticas 1, 3 e 6. Estudos sobre a aplicação da 

legislação em diferentes contextos institucionais são recomendados em artigos 

nas temáticas 1 e 2. Mais estudos sobre os custos das ações de mitigação são 

recomendados em artigos das temáticas 1 e 2. Não foram observadas 

recomendações de pesquisa relacionadas ao papel dos planos (estratégicos ou 

normativos). Comunidades e territórios tradicionais também não são referidos 

no âmbito das recomendações de estudo futuro. 

 

3.4 Discussão 

A análise desenvolvida mostra que a temática ‘lei do clima’ passou a 

receber atenção a partir do ano de 2008, mantendo um tendência de crescimento 

flutuante. Além disso, não é evidente uma influência significativa do Acordo de 

Paris no número de artigos. Ainda, a temática vem sendo estudada sobretudo 

por afiliados a instituições na Europa, que apresenta um protagonismo nestes 

estudos, seguida pela América do Norte. Também mostra, em traços gerais, que 
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a literatura sobre lei do clima tem voltado sua atenção à temática da mitigação, 

no modo pelo qual as emissões de GEE tem sido regulada no âmbito das 

legislações domésticas, trazendo preocupações ligadas, sobretudo, ao setor 

energético, e aos impactos econômicos destas medidas.  

Face aos resultados expostos, importa refletir sobre as principais 

abordagens relacionados à temática lei do clima. Incialmente, verifica-se uma 

maior atenção à mitigação nas políticas climáticas e na literatura, e um 

apagamento do papel da adaptação, mesmo após o marco dos Acordos de 

Cancun, que equipararam a importância de ações de adaptação e mitigação 

(Ford et al., 2016). Este aspecto fica ainda mais evidente frente as definições 

para ‘lei do clima’ na literatura, essencialmente ligada as emissões de GEE 

(Lyster, 2008; Muinzer, 2021). Outro ponto relevante é que as discussões sobre 

leis climáticas têm sido realizadas, sobretudo, a partir da ótica econômica, 

centrando-se mais nos custos e benefícios econômicos, havendo grande pressão 

de setores de energia (Kim et al., 2016) e comércio (Hufbauer e Kim, 2009), além 

de disputas políticas (Buzogány e Ćetković, 2021; Karlsson, 2021). 

Os resultados também mostram que a temática das comunidades 

tradicionais tem abordagem limitada na literatura sobre lei do clima, uma vez 

que esta foi referida em apenas 5 dos 79 artigos analisados. Este resultado pode 

estar relacionado a maior atenção conferida pelos estudos às ações de mitigação. 

Além disso, o papel dos planos estratégicos e normativos, enquanto instrumento 

não é objeto de análise específica, podendo ser apontado, portanto, como uma 

lacuna de conhecimento, dada a importância dos planos para concretização das 

leis. 

Esta revisão centra-se em um conjunto de artigos que não cobrem toda 

a literatura científica sobre o assunto. Cada critério adotado envolve riscos, 

particularmente quando se excluem artigos que poderiam ser interessantes para 

o estudo das comunidades tradicionais e das alterações climáticas. As etapas e 

critérios utilizados, porém, foram rigorosamente aplicados e podem ser 

reproduzidos. Ainda assim, apesar de eventuais lacunas esparsas, a amostra é 
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representativa de uma comunidade científica particular pré-definida. 

Eventualmente a pesquisa em outros tipos de publicações na área do direito 

podem retornar outras informações relevantes. 

 

3.5 Conclusões 

Este capítulo teve por objetivo identificar em que sentido a lei do clima 

tem sido referida na literatura, as principais conclusões e hiatos de pesquisa. 

Também procurou avaliar se o papel dos planos estratégicos e normativos e das 

comunidades e territórios tradicionais são referidos neste contexto. A análise 

dos artigos mostrou que a temática vem sendo estudada a partir de seis grandes 

abordagens, nomeadamente, formulação e implementação de políticas 

climáticas, sistema de comércio e política econômica, setor energético, Acordo 

Verde Europeu, ativismo climático e litígios, e REDD+. Também mostrou que a 

literatura pouco abordou o papel dos planos e das comunidades tradicionais. 

Ainda, as leis do clima têm se concentrado nas medidas de mitigação. Além 

disso, a maioria dos estudos sobre a temática tem sido desenvolvida por afiliados 

a instituições da Europa e América do Norte, sendo muito escassas nos demais 

continentes. Isso também tem refletido no maior volume de estudos relacionados 

à legislação climática de países destes continentes, reforçando, neste aspecto, a 

distribuição desigual de estudos em outros contextos. 
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Capítulo 4  

 

 

Metodologia 

 

4.1 Introdução 

Este capítulo descreve a metodologia adotada nesta tese para 

desenvolver a componente empírica referida no capítulo 1 e responder aos 

objetivos gerais e específicos. Está organizado em quatro secções. Após esta 

secção introdutória, a secção dois apresenta as abordagens metodológicas 

usadas no estudo de comunidades e territórios tradicionais referidas na 

literatura, o que contribui para a construção do modelo analítico adotado nesta 

investigação. A secção três apresenta o enquadramento metodológico da tese e a 

secção quatro descreve o modelo analítico adotado. 

 

4.2 Abordagens metodológicas para o estudo de comunidades 

tradicionais na literatura 

A literatura revisada nos capítulos 2 e 3 permite identificar um conjunto 

de abordagens relacionadas ao estudo de comunidades e territórios tradicionais, 

da lei do clima, bem como materiais e métodos de coleta e análise dos dados. 

Esta secção dedica-se a apresentação destas abordagens. 

A revisão de literatura, apresentada no capítulo 2, centrou-se em estudos 

de caso sobre comunidades tradicionais no âmbito das alterações climáticas. A 

estratégia metodológica do estudo de caso propõe o conhecimento profundo e 

detalhado de um fenômeno contemporâneo, dentro de seu contexto da vida real 

(Gerring, 2004; Noor, 2008; Yin, 2010). Grande parte dos estudos de caso 

analisados na revisão de literatura usam técnicas de coleta de dados e/ou 

informações, nomeadamente, entrevistas, workshop comunitário, grupo focal e 
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observação participante. Entre as abordagens para coleta de dados destaca-se a 

entrevista do tipo semiestruturada, direcionada principalmente aos membros de 

comunidades tradicionais, com o objetivo de identificar a sua percepção sobre 

determinado assunto. Um reduzido número de estudos inclui entrevistas com 

representantes do poder público local ou outros atores sociais (por exemplo, 

David e Ploeger, 2014; Gautam et al., 2018; Parraguez-Vergara et al., 2016). 

Outros estudos salientam a incorporação da abordagem etnográfica ou de seus 

instrumentos na realização das entrevistas (Bunce et al., 2016; Pearce et al., 

2010; Veland et al., 2013), tendo o gravador digital como ferramenta mais 

utilizada para o registro das entrevistas.  

A abordagem da entrevista também é combinada com duas ou mais 

abordagens de coleta de dados e/ou informações. Associado às entrevistas, o 

caderno ou diário de campo é o principal instrumento de registro usado nos 

estudos, que também aplicam a abordagem de observação simples ou 

participante (Bunce et al., 2016; Fawcett et al., 2018; Wilson, 2014). O diário de 

campo é construído a partir das experiências vivenciadas pelo(a) pesquisador(a), 

servindo de suporte para a construção da unidade de contexto para a 

subsequente análise de conteúdo (Franco, 2012). Nos estudos sobre capacidade 

adaptativa e percepção de risco, as entrevistas são mais associadas às 

abordagens de workshop comunitário, grupo focal e observação participante 

(Derbile, 2013; Mekonnen et al., 2018; Opare, 2018; Race et al., 2016). Poucos 

estudos combinam a análise documental com outras abordagens de coleta de 

dados (por exemplo workshop, questionários) (por exemplo, Cochran et al., 2016; 

Klein et al., 2014; Pearce et al., 2018). 

Na seleção dos sujeitos de pesquisa, muitos estudos tem em conta 

questões como papel liderança na comunidade, anciãos, caçadores, agricultores 

ou questões de gênero, sobretudo a partir do papel ou percepção das mulheres 

(Diver, 2017; Ogden e Innes, 2009; Petheram et al., 2015; Sayre et al., 2017; 

Veland et al., 2013). Entretanto, a maioria dos estudos utiliza a seleção aleatória 

da amostra, denominada de snowball  ou amostragem de bola de neve (Monirul 



Capítulo 4. Metodologia 

69 

et al., 2017; Ruiz-Mallén et al., 2017). A amostra de bola de neve consiste na 

indicação de participantes pelos próprios membros das comunidades, onde um 

entrevistado sugere outros, sucessivamente. E, os critérios mais utilizados pra 

seleção dos entrevistados são o de pertencimento à comunidade e o de chefia do 

núcleo familiar (por exemplo, Aryal et al., 2014; Makondo e Thomas, 2018; 

Wilson, 2014).  

A técnica da análise de conteúdo é a mais utilizada para análise de 

dados, referida na literatura revisada nos capítulo 2 e 3, empregada para o 

tratamento e a interpretação dos dados qualitativos (por exemplo, Fawcett et 

al., 2018; Gundersen et al., 2016; Iacobuta et al., 2018; Pennesi et al., 2012; 

Solorio, 2021). A análise de conteúdo é definida por Bardin (2010) como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, pautada em procedimentos 

sistemáticos e objetivos para descrever o conteúdo das mensagens, permitindo 

realizar inferências quanto as condições de produção e recepção destas 

mensagens. Segundo Krippendorff (2019, p. 18, tradução nossa)8, “análise de 

conteúdo é uma técnica de investigação para fazer inferências replicáveis e 

válidas desde textos (ou outro assunto significativo) até os contextos da sua 

utilização.”. Para Hsieh e Shannon (2005) trata-se de um método de pesquisa e 

interpretação subjetiva do conteúdo do texto através de um processo de 

classificação sistemática para codificar e identificar temas ou padrões. Para os 

autores os dados de texto podem ser verbais, impressos ou eletrônicos, obtidos, 

por exemplo, por meio de entrevistas, grupos focais ou observações. 

A análise de conteúdo tem sido umas das técnicas amplamente 

utilizadas em pesquisas qualitativas (Hsieh e Shannon, 2005), adotada, por 

exemplo, em pesquisas de políticas (Gutierrez Garzon et al., 2021) e análise de 

documentos institucionais e organizacionais (Bowen, 2009; Elo e Kyngäs, 2008). 

É um método utilizado em especial sobre fenômenos multifacetados e sensíveis, 

tendo por característica principal a categorização, que se inicia com a fase de 

 

8 Content analysis is a research technique for making replicable and valid inferences 

from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use. (Krippendorff, 2019, p. 18) 
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preparação, onde se define a unidade de análise (Elo e Kyngäs, 2008).  

Com o objetivo de apresentar a amplitude das abordagens categorizadas 

como análise de conteúdo, Hsieh e Shannon (2005) identificam três abordagens 

distintas, nomeadamente, i. convencional; ii. direcionada e; iii. somativa, as 

quais se diferenciam pelo esquema de codificação, origem dos códigos e limites 

da confiabilidade. Na abordagem convencional as categorias são derivadas 

diretamente dos dados do texto. Na abordagem direcionada o processo de 

categorização inicial é guiado por uma teoria ou pesquisas anteriores. A 

abordagem somativa envolve contagem e comparações, geralmente de palavras-

chave ou conteúdo, e posterior interpretação com base no contexto subjacente. 

Nesta abordagem, comumente adotada na análise de documentos, a 

credibilidade da interpretação é demonstrada, sobretudo, a partir de evidências 

textuais. 

No entender de Elo e Kyngäs (2008), a análise de conteúdo não é 

realizada de forma linear, somado a isso, a ausência de regras sistemáticas para 

a análise de dados a torna mais complexa frente às análises quantitativas. 

Programas de software de análise de dados qualitativos tem sido utilizados como 

ferramenta auxiliar no processo de organização da análise de dados (Flick, 2013; 

Gutierrez Garzon et al., 2021). Outra questão abordada na literatura refere-se 

à credibilidade das descobertas da pesquisa. Segundo Elo e Kyngäs (2008) a 

credibilidade tem especial relação com a capacidade das categorias de cobrirem 

todos os dados. Para Hsieh e Shannon (2005), cada abordagem tem mecanismos 

distintos frente as ameaças a credibilidade, e sugerem, na abordagem 

convencional, o uso de triangulação de dados e a observação consistente; na 

abordagem direcionada, o uso de auditoria para obtenção de resultados 

imparciais; e, na abordagem somativa, mostrar a consistência entre a evidência 

textual e a interpretação realizada. 

Para a organização de dados e informações e auxílio na análise de 

conteúdo é recorrente o uso de softwares, em especial o MAXQDA, Atlas Ti e 

Nvivo (Mekonnen et al., 2018; Pearce et al., 2010; Salami et al., 2017; Sánchez-
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Cortés e Chavero, 2011).  

Todos os estudos salientam a preocupação em seguir os preceitos éticos 

da pesquisa, principalmente por envolver estudos em comunidades e territórios 

tradicionais, o que comumente demanda a negociação da participação na 

pesquisa, a atenção intercultural quanto a formulação dos questionamentos e 

abordagens, bem como na transmissão e apreensão das informações (Löf, 2013; 

Sherman et al., 2015; por exemplo, Willox et al., 2012). Os protocolos éticos são 

aplicados com a submissão prévia da pesquisa a conselhos de ética em pesquisa, 

com a manutenção de sigilo quanto a identidade dos entrevistados, e com a 

obtenção de consentimento para gravação, utilização das informações e 

publicação dos resultados (por exemplo, Fawcett et al., 2018; Mantyka-Pringle 

et al., 2017; Peace e Myers, 2012). Além disso, a incorporação de instrumentos 

da pesquisa participante também são considerados, estes desenvolvidos a partir 

da interação entre investigadores e membros da situação investigada (Prodanov 

e Freitas, 2013).  

Os instrumentos da pesquisa participante ou abordagens colaborativas, 

comuns em pesquisas de vulnerabilidade frente às alterações climáticas (Ford 

et al., 2013; Löf, 2013), são incorporados principalmente no processo de coleta 

dos dados, construindo uma abordagem colaborativa ou baseada na comunidade 

(por exemplo, Makondo e Thomas, 2018; McNeeley e Shulski, 2011). Alguns 

estudos são desenvolvidos por equipes de pesquisa composta também por 

membros das comunidades, que atuam como guias no reconhecimento do campo, 

assistentes na realização das entrevistas e interpretes, além de colaborar na 

devolução dos resultados de pesquisa para a comunidade (por exemplo, Ingty, 

2017; Sherman et al., 2015; Zander et al., 2013).

Embora haja referências a documentos legais nos casos de estudo 

analisados no capítulo 2, poucos estudos abordam a análise de instrumentos 

político-normativos (Gundersen et al., 2016; Löf, 2013; Parraguez-Vergara et al., 

2016). Neste aspecto, a segunda fase da revisão da literatura, apresentada no 

capítulo 3, acrescenta contributos metodológicos relacionados à análise de 
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documentos de legislação. A literatura aponta a importância de analisar a 

legislação climática nacional à luz dos compromissos internacionais, em 

conjunto com leis que se cruzam direta ou indiretamente com o problema do 

clima, o que contribui para avaliar a completude do quadro regulatório em cada 

contexto particular (Scotford e Minas, 2019). 

 

4.3 Enquadramento metodológico adoptado 

O processo de investigação está diretamente ligado a um conjunto de 

decisões para atender as questões de pesquisa. Inicialmente, estas escolhas são 

realizadas no projeto de pesquisa, sendo revistas ou reajustadas no decorrer da 

caminhada. A figura em forma de cebola e suas camadas ajuda a representar as 

diferentes decisões na construção de uma metodologia de pesquisa (Saunders et 

al., 2019) e pode ser adaptada e utilizada em diversas áreas científicas (Bryman 

e Bell, 2011), sendo uma ferramenta interessante para fornecer uma visão 

holística da metodologia adotada. A cebola de pesquisa é composta 

essencialmente de seis camadas interconectadas, trabalhadas de fora para 

dentro, nomeadamente, 1. Filosofia de pesquisa; 2. Abordagem de pesquisa; 3. 

Estratégia de pesquisa; 4. Escolhas; 5. Horizonte temporal; 6. Técnicas e 

procedimento. Assim, o enquadramento metodológico da tese é apresentado a 

partir desta representação (Figura 10). 

 

Figura 10. Cebola de pesquisa. Fonte: Adaptado de Saunders et al. (2019) 
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Conforme mostrado na Figura 10, a primeira camada é a filosofia de 

pesquisa, que reflete o modo como a pesquisadora vê o mundo, suas opiniões e 

pontos de vista. E, são essas suposições sobre a realidade que irão sustentar a 

estratégia de pesquisa e os procedimentos e métodos escolhidos (Saunders et al., 

2019). A Teoria Crítica do Direito é nosso ponto de partida e define os limites 

das camadas internas. 

A Teoria Crítica do Direito pode ser compreendida como uma designação 

genérica que abarca um conjunto de movimentos, reflexões e questionamentos 

acerca do saber jurídico tradicional, e preconiza o caráter ideológico do Direito e 

o seu papel histórico na institucionalização dos interesses dominantes (Barroso, 

2001). Algumas das bases da teoria crítica foram propostas pela “Escola de 

Frankfurt”, tendo dentre as referências o marxismo e seu método, e entre seus 

pensadores mais recentes Jürgen Habermas (Nobre, 2004). A teoria crítica é um 

campo teórico que congrega diferentes autores, podendo se afirmar a existência 

de teorias críticas que se caracterizam pelo inconformismo com o empiricamente 

dado e previamente estabelecido (Martínez et al., 2008). Além disso, privilegiam 

a interdisciplinaridade e, por vezes, assumem caráter militante frente ao 

compromisso com grupos sociais discriminados e marginalizados por razões de 

gênero, etnia, cultura, sociais e econômicas (Barroso, 2001; Martínez et al., 

2008). Nesta tese nos guiamos por um dos pensadores da teoria crítica, Joaquim 

Herreira Flores.  

Herrera Flores desenvolve uma teoria crítica dos direitos humanos, 

refletindo sobre o modo como as normas jurídicas dos direitos humanos têm sido 

concebidas, explicitando ideais e valores dominantes, reforçando desigualdades 

(Flores, 2009). Para o autor, os direitos humanos são compreendidos como o 

resultado provisório das lutas sociais. Entretanto, na visão do autor, na reflexão 

teórica dominante os direitos humanos são concebidos como dados, estanques, e 

não como processo. Há um apego ao formalismo e ao legalismo, pelo qual os 

direitos só são reconhecidos quando positivados e passam a valer por si só, 

estando ausente a preocupação em relação as pessoas que estas normas 
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abstratas deveriam alcançar e o acesso aos bens e a dignidade, que elas deveriam 

garantir. O mero reconhecimento formal de um direito não pode ser confundido 

com seu desfrute efetivo (Carballido, 2014).  

O direito, nacional ou internacional, não é mais que uma técnica 

procedimental que estabelece formas para ter acesso aos bens por 

parte da sociedade. É óbvio que essas formas não são neutras 

nem assépticas. Os sistemas de valores dominantes e os 

processos de divisão do fazer humano (que colocam indivíduos e 

grupos em situações de desigualdade em relação a tais acessos) 

impõem “condições” às normas jurídicas, sacralizando ou 

deslegitimando as posições que uns e outros ocupam nos 

sistemas sociais (Flores, 2009, p. 17–18). 

 

A crítica ao positivismo sem efetividade, em especial no campo dos 

direitos humanos, centra-se, sobretudo, no distanciamento entre as leis e a 

realidade que elas visam regular (Flores, 2005). E, neste aspecto, a abstração 

dos direitos frente a realidade concreta responde aos objetivos das ideologias 

hegemônicas, as quais se utilizam dos direitos humanos como discurso 

ideológico, reafirmando os interesses das classes sociais dominantes (Carballido, 

2014). 

A forma abstrata e neutra de pensar o direito, proposta pelo positivismo, 

o afasta das condições materiais, o retira do seu contexto de valores que fundam 

as bases para seu surgimento e efetivação (Flores, 2009). Diante desta 

constatação, Herrera Flores (2005) propõe que os direitos humanos devem ser 

concebidos como produtos culturais, resultantes de um processo histórico de 

lutas sociais e em permanente construção. Para tanto, os direitos humanos só 

podem ser compreendidos e realizados tendo em conta os contextos em que 

surgem, que são conquistados (Flores, 2009). O autor refuta, portanto, a ideia de 

universalismo como ponto de partida e defende o universalismo como ponto de 

chegada, onde os aspectos comuns e generalizáveis dos direitos humanos só 

podem ser realizados após sua contextualização. Em síntese, para Flores (2009, 

p. 59) uma teoria crítica do direito deve se sustentar sobre dois pilares, “ o reforço 

das garantias formais reconhecidas jurídicamente” e “o empoderamento dos 

grupos mais desfavorecidos”. 
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A abordagem de pesquisa é uma orientação indutiva. Nesta tese a coleta 

de dados é utilizada para explorar um fenômeno em profundidade, identificar 

temas e padrões. Embora a pesquisa não se debruce sobre um tópico que é novo 

(alterações climáticas e comunidades tradicionais), a revisão da literatura 

revelou que há uma menor atenção às abordagens que cruzam as temáticas 

alterações climáticas, comunidades tradicionais, territórios e legislação. Além 

disso, adotamos a estratégia do estudo de caso. O estudo de caso é definido por 

Yin (2010) como uma “estratégia de pesquisa abrangente”. Trata-se de uma 

investigação empírica, que viabiliza uma leitura da realidade e permite a 

investigação de fenômenos contemporâneos complexos em profundidade, com a 

retenção das características holísticas e significativas dos eventos estudados. 

Esta investigação tem por objetivo geral avaliar o modo pelo qual os 

instrumentos político-normativos relacionados às alterações climáticas 

contemplam os direitos de proteção e participação das comunidades e territórios 

tradicionais e evidenciar as percepções das comunidades tradicionais em relação 

a concretização destes direitos. Para tanto o estudo de caso se mostra a 

estratégia mais adequada.  

Diferentes métodos qualitativos e quantitativos são combinados para 

coleta de dados e procedimentos de análise, dentre eles a bibliometria, a análise 

de frequência e análise de conteúdo, portanto, aplicamos um design de método 

misto. O método misto envolve a coleta e análise de dados quantitativos e 

qualitativos em um único estudo. Também envolve a integração dos dados, o que 

pode ocorrer em um ou mais estágios do processo da pesquisa (Creswell, 2013). 

Finalmente, no que diz respeito ao horizonte temporal ao longo do qual 

a pesquisa é desenvolvida, uma distinção é necessária. As questões de pesquisa 

1 e 2 (objetivos específicos a e b) estão associadas à um horizonte temporal 

longitudinal, centrados na revisão da literatura. Para consecução dos demais 

objetivos específicos, ligados à análise dos instrumentos político-normativos e 

percepções das comunidades tradicionais, o recorte temporal é transversal, 

centrado nos instrumentos político-normativos vigentes a época da escrita desta 

tese e em entrevistas realizadas na etapa de pesquisa de campo.
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4.4 Modelo analítico 

Tendo como objetivo investigar a proteção e participação de comunidades 

tradicionais no âmbito das alterações climáticas, o modelo analítico desenvolvido 

é integrado por duas vertentes (ver Figura 11). A primeira vertente é 

essencialmente dirigida ao estudo da narrativa dos instrumentos político-

normativos. A segunda vertente é dirigida às percepções das comunidades 

tradicionais. Neste aspecto, a combinação de diferentes fontes de dados e sua 

análise conjunta, denominada de triangulação (Bryman e Bell, 2011; Patton, 

2014), contribui para maior robustez das interpretações realizadas na 

investigação, sobretudo ao fornecer um quadro mais amplo da realidade 

estudada e reduzir o impacto de eventuais vieses (Bowen, 2009). 
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Figura 11. Modelo analítico para análise de instrumentos político-normativos e das percepções de comunidades tradicionais.
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Primeira vertente – análise dos instrumentos 

Na primeira vertente são ponderados instrumentos sobre alterações 

climáticas, conservação da natureza, ordenamento do território, desertificação, 

fogos e recursos hídricos. Inicialmente é realizada a seleção dos instrumentos 

político-normativos, considerando o nível de governação, a tipologia dos 

documentos e a temática do conteúdo. No nível internacional são considerados 

os tratados climáticos. No nível supranacional são considerados os tratados 

relacionados ao clima e ligados a participação em matéria ambiental. O nível 

nacional abrange a legislação, planos e programas. Em matéria de legislação 

analisa-se os regimes jurídicos de elaboração dos planos diretores municipais e 

de conservação da natureza e da biodiversidade. Relativamente aos planos e 

programas, a análise centra-se em instrumentos com temáticas relacionadas ao 

clima, aos riscos ligados ao territórios (incêndios, desertificação), gestão dos 

recursos hídricos e gestão de áreas protegidas. No nível municipal são 

considerados os planos diretores municipais, as estratégias climáticas e de 

ambiente. Estes instrumentos foram selecionados por serem relevantes para 

determinar estratégias, objetivos e medidas de proteção ambiental ou de 

adaptação às alterações climáticas, ou medidas de zoneamento ou controle do 

uso do solo, com potencialidades para afetar direta ou indiretamente as 

comunidades tradicionais que estão instaladas nestes territórios. 

 

Análise de conteúdo 

Após a seleção dos instrumentos político-normativos, em cada um dos 

níveis de governação, estes são submetidos à análise de conteúdo (Bardin, 2010; 

Krippendorff, 2019), a partir da abordagem somativa, que envolve a 

identificação, contagem e comparação de palavras-chave, seguindo a 

interpretação com base no contexto subjacente (Hsieh e Shannon, 2005). Esta 

análise tem os seguintes objetivos: 

- avaliar a proteção conferida pelos instrumentos às comunidades e 

territórios tradicionais;  
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- avaliar o modo pelo qual as vulnerabilidades são ou não trabalhadas;  

- avaliar se há uma preocupação em envolver as comunidades nas 

tomadas de decisão e; se as alterações climáticas são vertidas como uma 

preocupação e relacionada com a temática das comunidades e territórios 

tradicionais. 

Para a análise são definidos três eixos temáticos ou categorias 

abrangentes, a saber: 

i. alterações climáticas;  

ii. comunidades e territórios tradicionais; 

iii. conhecimentos tradicionais.  

Posteriormente, é selecionado um conjunto de palavras-chave para cada 

eixo temático. Esta seleção é realizada com auxílio do GEOBASE Subject Index, 

conforme apresentado na Tabela 8. As palavras-chave são utilizadas para as 

buscas nos instrumentos e são sensíveis a sigular e plural, bem como as 

variações na língua inglesa nos tratados internacionais. 

 

Tabela 8. Eixos temáticos e palavras-chave 

Alterações climáticas Comunidades e território Conhecimentos tradicionais 

Alterações climáticas 

Mudança climática 

Riscos climáticos 

Variabilidade climática 

Vulnerabilidade climática 

Aquecimento global 

Eventos extremos/críticos 

Comunidade tradicional 

População tradicional 

Povos tradicionais 

Grupos tradicionais 

Indígenas 

Território tradicional/ancestral/ 

indígena/tradicionalmente ocupado  

Terra indígena/reserva indígena 

Conhecimento 

tradicional/local/indígena 

Prática tradicional/local/indígena 

Saberes tradicionais/locais/ 

indígena/autóctone 

Atividades tradicionais 

 

Após a identificação da presença ou ausência das palavras-chave em cada 

um dos instrumentos, com o respectivo registro do número de ocorrências, segue-

se para o cálculo da frequência. A frequência é calculada por eixo temático e por 

contexto. A frequência por eixo temático é calculada considerando o número de 

vezes que as palavras-chave são mencionadas nos instrumentos. A frequência 

por contexto é calculada considerando a distribuição do número total de 

palavras-chaves identificadas entre os contextos considerados. Para este efeito, 
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adotam-se três temáticas de contexto, designadamente: 

i. diagnóstico (refere-se ao enquadramento ou contextualização do 

assunto tratado no instrumento);  

ii. ações (refere-se ao quadro de ação, objetivo, diretrizes e metas do 

instrumento);  

iii. atores (refere-se aos atores a serem envolvidos na implementação 

do instrumento).  

Os cálculos de frequências9 são realizado através das seguintes 

equações:  

Cálculo de frequência por eixo temático 

𝐹 = ∑
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑣𝑟𝑎𝑠 − 𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠ã𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑣𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
× 100 

 

Cálculo de frequência por contexto 

= ∑
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑣𝑟𝑎𝑠 − 𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠ã𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑣𝑟𝑎𝑠 − 𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
× 100 

 

Após a análise de frequência segue-se para a análise da narrativa 

(conteúdo) dos instrumentos. Nesta etapa os parágrafos ou frases em que as 

palavras-chave são observadas são transcritos e identificados os contextos em 

que aparecem (diagnóstico, ações, atores), procedendo-se a interpretação com 

base no problema de pesquisa. Este processo de análise é aplicado para cada um 

dos instrumentos. 

 

Análise de coerência 

Os instrumentos também são analisados em relação à coerência interna 

e externa. A coerência interna é avaliada a partir do grau de coordenação entre 

 

9 As palavras-chave compostas são contadas como duas palavras para efeito de cálculo de 

frequência. 
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os objetivos e metas de um instrumento; enquanto a coerência externa 

corresponde ao grau de coordenação entre os objetivos e metas de instrumentos 

de diferentes escalas que atuam sobre o mesmo território (Costa e Antonello, 

2018). Este procedimento permite avaliar em que medida os instrumentos têm 

trabalhado em conjunto para potencializar seus objetivos e reforçar sua 

implementação em diferentes escalas. Propõe-se, assim, uma análise que 

perpassa por diferentes níveis de decisão, de instrumentos criados por meio de 

processos políticos e regulatórios distintos, mas focados no mesmo problema 

(Scotford e Minas, 2019). 

 

Apresentação dos resultados 

Na apresentação dos resultados, uma amostra das transcrições é 

colacionada em tabelas para cada um dos instrumentos, a fim de evidenciar a 

consistência entre a evidência textual e a interpretação realizada. As amostras 

são escolhidas por serem exemplificativas dos eixos temáticos e contextos, 

identificados em cada instrumento. Reitera-se que a estratégia de investigação 

adotada (estudo de caso) não se restringe a análise isolada dos instrumentos, 

mas compreende também o grau de coerência entre os intrumentos.  

Em síntese, partimos da análise das disposições dos tratados 

internacionais e prosseguimos para avaliar a conformidade dos demais 

instrumentos político-normativos de nível supranacional, nacional e municipal 

com essas disposições. Esta abordagem pressupõe que o direito internacional 

fornece os parâmetros necessários que serão operacionalizados nos demais 

níveis de decisão. Assim, a análise dos instrumentos mostra-se relevante para 

os objetivos de investigação uma vez que fornece informações sobre as opções 

políticas dos tomadores de decisão.  

 

Segunda vertente – comunidades tradicionais 

A segunda vertente do modelo analítico (Figura 11), identifica as 

percepções das comunidades tradicionais sobre aos instrumentos político-
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normativos e se elas se sentem resguardadas e participantes nos diferentes 

níveis de decisão, cujo informações são coletadas por meio de entrevistas 

semiestruturadas e poderadas por meio da análise de conteúdo.  

 

Entrevistas semiestruturadas 

Para a construção e aplicação do roteiro de entrevista são utilizadas 

ferramentas do método etnográfico, que tem por vocação, de origem, dar palavra 

aos que por definição nunca a tiveram, o que aproxima o que é distante e torna 

familiar o que é estranho (Beud e Weber, 2014). A etnografia baseia-se em ações 

denominadas por Wolcott (1999) como os “3 Es”: Experienciar; Entrevistar; 

Examinar. O experienciar se traduz na imersão no campo estudado por meio da 

observação dos fenômenos e das anotações no diário de campo. A entrevista é o 

momento em que o pesquisador ouve as informações a partir dos sujeitos, onde 

as experiências vivenciadas são coletadas a partir das “falas”. Por fim, o 

examinar consiste na reunião de documentos que serão complementares e 

informativos ao que é observado e ouvido no campo de pesquisa. 

As entrevistas são realizadas com os diferentes extratos da comunidade 

(jovens, adultos e idosos). O único critério utilizado para a seleção dos 

entrevistados é o de residência (morada), sendo realizadas tantas entrevistas 

quanto são possíveis no período de permanência no campo, baseada, portanto, 

em uma amostra não intencional. As entrevistas são do tipo semiestruturada, 

que possibilita ao entrevistado “[...] discorrer sobre o tema em questão sem se 

prender à indagação formulada”. É mantido, contudo, certo grau de controle da 

investigadora sobre o diálogo (Minayo, 2011, p. 64). Além disso, conforme o 

desenvolvimento das entrevista, novos questionamentos podem ser realizados 

para tornar mais compreensível uma pergunta, aprofundar um tema ou mesmo 

para adequação de linguagem (Boni e Quaresma, 2005).  

Também são realizadas entrevistas com os gestores públicos municipais, 

para identificar a incorporação das preocupações relacionadas às comunidades 

tradicionais nos instrumentos político-normativos municipais e de que modo as 
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comunidades tradicionais têm sido envolvidas nos processos de decisão de nível 

municipal. 

 

Análise de conteúdo 

Após a transcrição integral das entrevistas, estas são submetidas à 

conferência de fidedignidade, a qual consiste em ouvir as gravações tendo o texto 

transcrito em mãos, acompanhando e conferindo cada frase, mudanças de 

entonação, interjeições, interrupções etc. Diferentemente da análise dos 

instrumentos político-normativos, a abordagem para análise de conteúdo 

adotada é a convencional (Hsieh e Shannon, 2005), uma vez que as categorias 

são derivadas diretamente dos dados do texto (transcrições), emergindo das falas 

dos entrevistados. 

 Na etapa de pré-análise, após a leitura flutuante de todo o material, as 

respostas dos entrevistados são agrupadas para cada questão do roteiro de 

entrevista e, depois, reagrupadas com base nos temas ou expressões utilizadas 

pelos entrevistados. Criam-se categorias prévias, as quais são refinadas e 

reagrupadas até a obtenção de categorias finais e respectivas subcategorias. 

A importância de se realizar entrevistas com as comunidades 

tradicionais reside na compreensão de que as estratégias de adaptação devem 

ser pensadas não só a partir de uma perspectiva técnico-jurídica, econômica e 

política, mas devem contemplar àqueles que suportarão os impactos dessas 

mudanças climáticas (Kim, 2011; Löf, 2013; Williams, 2012). Considerando que 

o processo decisório deve possuir caráter democrático (Porto e Porto, 2015), é de 

suma importância verificar como as comunidades tradicionais interpretam os 

mecanismos existentes para protegê-las e se estas se sentem resguardadas e 

participantes nos diferentes níveis de decisão. Além disso, o(a) pesquisador(a) 

pode apenas fornecer um olhar externo e, portanto, um relato insider só pode ser 

fornecido por aqueles que enfrentam os desafios, neste caso, as comunidades 

tradicionais (Löf, 2013). 
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Instrumentos político-normativos selecionados para análise 

Os instrumentos selecionados para a análise reportam-se a quatro níveis 

ou esferas, designadamente, a) internacional; b) supranacional; c) nacional e; d) 

municipal, tendo presente os temas subjacentes alterações climáticas, 

conservação da natureza, ordenamento do território, desertificação, fogos e 

recursos hídricos (Tabela 9). Nesta investigação busca-se, na medida do possível, 

analisar instrumentos com algum paralelismo entre um país e outro. Com 

exceção de alguns tratados internacionais, todos os instrumentos analisados 

estavam vigente no período de elaboração desta tese.  

 

Tabela 9. Instrumentos político-normativos analisados 

Nível de 

governação 

instrumentos 

Internacional Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (1992) 

Protocolo de Kyoto (1997) 

Acordos de Cancun (2010) 

Acordo de Paris (2015) 

Supranacional Acordo de Escazú (2018) Convenção de Aarhus (1998) 

Lei Europeia do Clima (2021)  

Nacional Brasil Portugal 

Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (2000) 

Política de desenvolvimento urbano 

(Estatuto da Cidade, 2001) 

Regime Jurídico da Conservação da 

Natureza e Biodiversidade (2008) 

Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial (2015) 

Planos e Programas 

Plano Nacional de Adaptação à 

Mudança do Clima (2016) 

Programa de Ação Nacional de 

Combate à Desertificação (2005) 

Programa Nacional de Redução e 

Substituição do Fogo nas Áreas Rurais 

e Florestais (2009) 

Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(2006)  

Plano de Manejo dos Parques 

Nacionais Aparados da Serra e Serra 

Geral (2004) 

Programa Nacional da Política do 

Ordenamento do Território (2019) 

Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas (2020) 

Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação (2014) 

Plano Nacional de Gestão Integrada de 

Fogos Rurais (2020) 

Plano Nacional da Água (2016) 

Plano de Ordenamento do Parque 

Nacional da Peneda-Gerês (2011) 

Municipal 

  
Praia Grande Montalegre 

Plano Diretor do Município de Praia 

Grande (regulamento) (2016) 

Código Municipal Ambiental de Praia 

Grande (2016) 

Plano Diretor do Município de 

Montalegre (regulamento e relatório) 

(2013) 

Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas (2016) 

 

Para estudar a inclusão de comunidades e territórios tradicionais nos 

instrumentos político-normativos de nível internacional foram selecionados: 
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- Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC) 

10 é um tratado internacional que tem por objetivo a estabilização de 

concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera a um nível que evite 

interferências antropogênicas perigosas no sistema climático. A Convenção foi 

adotada em 09 de junho de 1992 e entrou em vigor em 21 de março de 1994, com 

196 países membros.  

- Protocolo de Kyoto11 (criado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima) foi o primeiro tratado internacional 

juridicamente vinculante sobre mudança do clima. Foi assinado em 11 de 

dezembro de 1997, entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005 e foi ratificado 

por 192 países. 

- Acordos de Cancun12, firmados em 2010 no âmbito da 16ª Conferência das 

Partes, constituem um conjunto de decisões com o objetivo de ajudar as nações 

em desenvolvimento a lidar com a mudança do clima. Importa referir que os 

Acordos não possuem força vinculante, mas constituem um marco em relação a 

adaptação (Ford et al., 2016), o que justifica a relevância de sua inclusão nesta 

análise.  

- Acordo de Paris13 (criado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima) é um tratado internacional juridicamente vinculante 

sobre mudança do clima, adotado por 196 Partes na COP 21 em Paris, em 12 de 

dezembro de 2015 e entrou em vigor em 4 de novembro de 2016. 

Para estudar a inclusão de comunidades e territórios tradicionais nos 

instrumentos político-normativos de nível supranacional foram selecionados: 

- Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, à Participação Pública e o Acesso 

à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e no Caribe14, adotado em 

4 de março de 2018, também denominado de “Acordo de Escazú”, é o primeiro 

acordo regional vinculante relacionado à proteção ambiental e tem por objetivo 

reforçar a cooperação entre os países da América Latina e Caribe e garantir, em 

especial, o direito à informação e de participação pública em matéria ambiental. 

O Acordo entrou em vigor em 22 de abril de 2021, tendo alcançado o número de  

 

10 Acesso integral à UNFCCC disponível em: 

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/

conveng.pdf 
11 Acesso integral ao Protocolo de Kyoto disponível em: Disponível em: 

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf 
12 Acesso integral aos Acordos de Cancún disponível em: 

https://unfccc.int/decisions?such=j&volltext=%22cancun%20agreements%22&f%5B0%5D=conf

erence%3A3452 
13 Acesso integral ao Acordo de Paris disponível em: 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf 
14 Acesso integral ao Acordo de Escazú  disponível em: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43611/S1800493_pt.pdf 
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ratificações necessárias em 22 de janeiro de 2021. 

- Convenção da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas sobre 

acesso à Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão 

e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente15, adotada em 25 de junho de  1998, 

também denominado de “Convenção de Aarhus”, tem por objetivo estabelecer 

regras para promoção do envolvimento dos cidadãos nas questões ambientais a 

partir de garantias de acesso à informação e participação nas tomadas de 

decisão. 

- Lei Europeia em Matéria do Clima16, criada pelo Regulamento (UE) 2021/1119 

do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 30 de junho de 

2021, estabelece o regime para alcançar a neutralidade climática. 

Para estudar a inclusão de comunidades e territórios tradicionais nos 

instrumentos político-normativos de nível nacional no Brasil foram 

selecionados:  

- Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), instituído 

pela Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação17.  

- Política de desenvolvimento urbano, implementada pela Lei n.º 10.257, de 10 

de julho de 2001, denominada de ‘Estatuto da Cidade’, estabelece diretrizes 

gerais da política urbana18. 

- Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), adotado por meio da 

Portaria nº 150 do Ministério do Meio Ambiente, em 10 de maio de 2016, orienta 

iniciativas para a gestão e diminuição do risco climático no longo prazo19.  

- Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca, criado em 2005, estabelece diretrizes e ações para o combate à 

desertificação e efeitos da seca. E, embora não possua amparado legal (não foi 

instituído por lei ou decreto), é referido na atual página do Ministério do Meio 

 

15. Acesso integral à Convenção de Aarhus disponível em: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/EU%20texts/conventioninportogese.pdf 
16 Acesso integral à Lei Europeia do Clima disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN 
17 Acesso integral ao SNUC disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm 
18 Acesso integral ao Estatuto da Cidade disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm 
19 O PNA é composto por dois volumes, nomeadamente, “Estratégia geral” e “Estratégias 

setoriais e temáticas” e possui abordagem setorizada, sendo considerados 11 setores, 

nomeadamente: Agricultura; Biodiversidade e Ecossistemas; Cidades; Desastres Naturais; 

Indústria e Mineração; Infraestrutura; Povos e Comunidades vulneráveis; Recursos Hídricos; 

Saúde; Segurança Alimentar e Nutricional; Zonas Costeiras. Acesso integral ao PNA disponível 

em: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Brazil-PNA-Portuguese.pdf f 
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Ambiente como o programa em vigor nesta matéria20. 

- Programa Nacional de Redução do Uso do Fogo nas Áreas Rurais e Florestais 

(Pronafogo), instituído pela Portaria nº 425, do Ministério do Meio Ambiente, em 

8 de dezembro de 2009, articula, integra e aperfeiçoa as ações de redução do uso 

do fogo nas áreas rurais e florestais21.  

- Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), aprovado pela Resolução do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 58 de 30 de janeiro de 2006, orienta 

a gestão dos recursos hídricos no Brasil22. 

- Plano de Manejo dos Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, 

aprovado pela Portaria IBAMA nº 46, de 28 de abril de 2004 e alterado pela 

Portaria ICMBio nº 405, de 16 de agosto de 2019, orienta a gestão das unidades 

de conservação23. 

Para estudar a inclusão de comunidades e territórios tradicionais nos 

instrumentos político-normativos de nível nacional em Portugal foram 

selecionados: 

- Regime Jurídico da Conservação da Natureza e Biodiversidade, estabelecido 

pelo Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho e revisado pelo Decreto-Lei nº 42-

A/2016, de 12 de agosto, estabelece o regime jurídico aplicável ao conjunto dos 

valores e recursos naturais presentes no território nacional e nas águas sob 

jurisdição nacional24.  

- Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado em maio de 

2015, pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, foi alterado através do Decreto-Lei n.º 

25/2021, de 29 de março, desenvolve as bases da política pública de solos, de 

ordenamento do território e de urbanismo25. 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), criado 

 

20 Acesso integral o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação disponível em: 

https://www.mma.gov.br/estruturas/sedr_desertif/_arquivos/pan_brasil_portugues.pdf 
21 Acesso integral ao Pronafogo disponível em: 

https://www.mma.gov.br/estruturas/182/_arquivos/pronafogo_182.pdf 
22 O PNRH é composto por quatro volumes, nomeadamente, i. Panorama e Estado dos Recursos 

Hídricos do Brasil; ii. Águas para o Futuro: Cenários para 2020; iii. Diretrizes; iv. Programas 

Nacionais e Metas (submetidos a revisão a cada quatro anos) .Acesso integral ao PNRH 

disponível em: http://cnrh.mma.gov.br/o-pnrh-2006 
23 O Plano de gestão dos parques é composto por quatro volumes. O primeiro é direcionado à 

contextualização dos Parques. O segundo é dedicado a análise da região onde os Parques estão 

inseridos. O terceiro versa sobre as características gerais dos Parques, incluindo vegetação e 

informações institucionais. O quarto é dedicado ao planejamento estratégico de gestão dos 

Parques. Acesso integral ao instrumento disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/parnaaparadosdaserra/ 
24 Acesso integral ao Regime Jurídico da Conservação da Natureza e Biodiversidade disponível 

em: http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1369&tabela=leis&so_miolo= 
25 Acesso integral ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial disponível em: 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2333&tabela=leis&nversao 
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pela Lei nº 58/2007, de 4 de setembro e revisado pela Lei nº 99/2019, de 5 de 

setembro, define os objetivos e opções estratégicas de desenvolvimento 

territorial e estabelecer o modelo de organização do território nacional26. 

- Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC), 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 56/2015, de 30 de julho e 

prorrogada até 31 de dezembro de 2025 pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 53/2020, de 10 julho 2020, estabelece objetivos e o modelo para a 

implementação de soluções para a adaptação27. 

- Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação (PANCD), aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 69/99, de 9 de julho, revisado e 

atualizado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2014, orienta e 

coordena as ações de combate à desertificação e minimização dos efeitos da 

seca28.  

- Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIRF), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros nº 45-A/2020, em 16 de junho, orienta a 

gestão integrada de fogos rurais29. 

- Plano Nacional da Água (PNA), aprovado pelo Decreto-Lei nº 76/2016, de 9 de 

novembro, define a estratégia nacional para gestão integrada da água30. 

- Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês (POPNPG), 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/95, de 11 de 

novembro, estabelece o regime de gestão na sua área de intervenção31. 

Para estudar a inclusão de comunidades e territórios tradicionais nos 

instrumentos político-normativos de nível municipal em Praia Grande (Brasil) 

foram selecionados: 

- Plano Diretor do Município de Praia Grande - Regulamento , instituído pela 

Lei Complementar nº 017 de 28 de dezembro de 2016, define o quadro estratégico 

de desenvolvimento territorial do município32. 

 

26 Acesso integral ao PNPOT disponível em: https://dre.pt/web/guest/home/-

/dre/124457181/details/maximized 
27 A ENAAC é composta por 9 grupos setoriais, nomeadamente: Agricultura;  Biodiversidade; 

Economia; Florestas; Saúde Humana; Segurança de Pessoas e Bens; Transporte e Comunicações 

e Zonas Costeiras e Mar. Acesso integral à ENAAC disponível em: 

https://dre.pt/application/file/a/137619487 
28 Acesso integral ao PANCD disponível em: https://dre.pt/application/file/65985917 
29Acesso integral ao PNGIRF disponível em: https://dre.pt/application/conteudo/135843143 
30Acesso integral ao PNA disponível em: 

https://sniambgeoviewer.apambiente.pt/GeoDocs/geoportaldocs/APA/DL_76_2016_Plano_Nacio

nal_Agua.pdf 
31 Acesso integral ao POPNPG disponível em: https://dre.pt/pesquisa/-

/search/337242/details/maximized 
32 Acesso integral ao PDM de Praia Grande disponível em:  
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- Código Municipal Ambiental de Praia Grande, instituído pela Lei 

Complementar Municipal nº 014, de 19 de agosto de 2016. regula a ação do Poder 

Público Municipal para a preservação, melhoria e recuperação do ambiente33. 

Para estudar a inclusão de comunidades e territórios tradicionais nos 

instrumentos político-normativos de nível municipal em Montalegre (Portugal) 

foram selecionados: 

- Plano Diretor do Município de Montalegre-Regulamento e Relatório, aprovado 

em 2 de maio de 2013, publicado no Diário da República n.º 180/2013, Série II 

de 2013-09-18, define o quadro estratégico de desenvolvimento territorial do 

município34. 

- Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC), 

aprovada pela Câmara Municipal de Montalegre em 28 de outubro de 2016, 

publicada pelo Edital n° 69/2016/DAGF, 35, promove respostas às alterações 

climáticas no território municipal. 

 

Buscas nos instrumentos político-normativos 

Após a seleção dos instrumentos, procedeu-se as buscas, considerando 

as palavras-chave, definidas para cada eixo temático (Tabela 8), excluindos as 

buscas nos planos climáticos e acordos internacionais para as palvras-chave do 

eixo ‘alterações climáticas’, uma vez que estes já versam sobre esta temática. 

Nos instrumentos municipais também são incluídas nas buscas as 

denominações das comunidades pesquisadas, nomeadamente, no Brasil, 

“comunidade São Roque” e “quilombola”, e, em Portugal, “comunidade barrosã”.  

 

Comunidades e territórios tradicionais selecionados para análise 

No Brasil, o estudo é desenvolvido na comunidade tradicional 

 

https://static.fecam.net.br/uploads/625/arquivos/1734671_LEI_COMPLEMENTAR__N_01716_

Institui_o_Plano_Diretor.pdf 
33 Acesso integral ao Código Municipal Ambiental de Praia Grande disponível em: 

https://static.fecam.net.br/uploads/625/arquivos/1734681_LEI_COMPLEMENTAR_N_01416_I

nstitui_Codigo_Ambiental.pdf 
34 Acesso integral ao PDM de Montalegre disponível em: http://sig.cm-

montalegre.pt/MunWebGis/Viewer.aspx?serviceName=pdm# 
35Acesso integral a EMAAC disponível em: 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81&sub2ref=118&sub3ref=395 
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remanescente de quilombo São Roque, localizada no município de Praia Grande, 

região sul do país. Em Portugal, o estudo é desenvolvido junto as comunidades 

tradicionais barrosãs, localizadas no município de Montalegre, região norte do 

país.  

No Brasil existem aproximadamente 2.77736 comunidades quilombolas 

certificadas até junho de 2021. E, segundo o último diagnóstico elaborado pelo 

ICMBio, no ano de 2012, foram identificados 8 territórios tradicionais 

sobrepostos por parques nacionais (BRASIL, 2012). Em Portugal, além do 

Peneda-Gerês ser o único Parque Nacional do país, a região de Barroso é 

reconhecida pela Food and Agriculture Organization (FAO) frente ao seu modo 

tradicional de manejo do território. 

Apesar de se tratar de dois países, em contextos diferentes, a escolha dos 

países onde os estudos são desenvolvidos justifica-se, por um lado, o fato de 

Portugal, por estar inserido na União Europeia, possui um conjunto de 

instrumentos de política pública especialmente desenvolvidos no âmbito do 

ordenamento territorial, governância ambiental e alterações, onde ainda 

existem comunidades e territórios tradicionais ao abrigo da classificação da 

UNESCO. E o Brasil, por outro lado, em um contexto diferente, sobretudo em 

relação ao menor desenvolvimento de instrumentos de políticas públicas 

climáticas e de ordenamento do território, mas onde existe um elevado número 

de territórios e comunidades reconhecidas juridicamente. Assim, ambos os casos 

se traduzem em duas realidades estratégicas e relevantes para o estudo das 

comunidades tradicionais no contexto das alterações climáticas.  

A escolha das comunidades tradicionais justifica-se por se 

assemelharem em relação ao desenvolvimento de atividade rural, ao modo de 

vida ligado as práticas tradicionais; a estreita relação com o território; o relativo 

isolamento destas comunidades; tratar-se de populações mais envelhecida em 

 

36 Para mais informações sobre dados relacionados ao reconhecimento e titulação dos territórios 

das comunidades  quilombolas no Brasil, acessar página da Fundação Cultural Palmares (FCP). 

Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551 
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relação a média nacional de cada país. Além disso, ambas as comunidades 

selecionadas possuem territórios sobrepostos por áreas de proteção ambiental. 

No Brasil os parques Aparados da Serra e Serra Geral, candidatos à classificação 

de geoparque pela Unesco e, em Portugal, o parque da Peneda-Gerês, 

classificado pela Unesco como como Reserva Mundial da Biosfera. Estas 

características contribuem para traçar uma linha epistemológica comum entre 

os casos estudados. 

A estreita relação entre comunidades tradicionais e os espaços que 

ocupam se verifica porque além de ser fonte de recursos, o território também é 

compreendido na dimensão cultural, com representatividade simbólica para as 

comunidades (Bonnemaison et al., 1999). O território se define por um princípio 

cultural de pertencimento (Haesbaert, 2011), o que leva as comunidades 

tradicionais a terem formas de valoração do território muito diversificadas e que 

podem ser melhor compreendidas através do conceito de serviços ecossistêmicos, 

em especial os serviços culturais. A Classificação Internacional Comum dos 

Serviços Ecossistêmicos (CICES, 2018), criada pela União Europeia em conjunto 

com as Nações Unidas, define quatro tipos de serviços prestados pelos 

ecossistemas, nomeadamente: serviços de provisão; serviços de regulação; 

serviços culturais e; serviços de suporte. Em síntese, os serviços de provisão 

referem-se aos bens produzidos e aprovisionados pelos ecossistemas; os serviços 

de regulação são os benefícios ligados ao equilíbrio dos ecossistemas; os serviços 

culturais são os benefícios imateriais e; os serviços de suporte são os que 

viabilizam a produção de todos os outros serviços (Aragão, 2019). Nos serviços 

culturais encontram-se dispostas as diferentes formas de valoração do território. 

E, para além de se beneficiarem dos serviços de provisão, regulação e suporte, 

as comunidades quilombolas e as comunidades barrosãs têm uma relação muito 

forte com os ecossistemas em que vivem do ponto de vista simbólico, patrimonial, 

hereditários, estético, educacional, entretenimento, sagrado, religioso, de 

existência e de legado. Assim, as comunidades tradicionais compreendem os 

espaços que ocupam enquanto territorialidade que, segundo Haesbaert (2011), 

é o conceito utilizado para enfatizar a dimensão simbólica ou cultural do 
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território, indissociável de sua dimensão material, de natureza econômico-

política. E, neste aspecto, “perder seu território é desaparecer” (Bonnemaison et 

al., 1999).  

O relativo isolamento das comunidades ao mesmo tempo que contribui 

para preservação de determinadas práticas tradicionais (Pires, 1970), também 

pode contribuir para ampliar a vulnerabilidade social, diante da capacidade 

logística e limitado acesso a diversos serviços, por exemplo (Tavares et al., 2018). 

No Brasil, o acesso à comunidade de São Roque, localizada a 20 km de distância 

da zona urbana, é realizado por estrada sem pavimentação, em condições 

precárias e sem disponibilidade de transporte público (Fernandes et al., 2006). 

Em Portugal, o município de Montalegre localiza-se na região interior norte do 

país, também caracterizada pelo relativo isolamento (Martínez, 2016). 

O envelhecimento populacional é evidenciado em diversos estudos como 

uma questão recorrente nas comunidades tradicionais (Ford et al., 2013; Lennox 

e Gowdy, 2014; por exemplo, Willox et al., 2012). Segundo dados do último censo 

demográfico no Brasil, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)37, em 2018 o percentual de idosos no país era de 13,5% da 

população nacional, com um Índice de Envelhecimento (IE)38 de 63. No 

município de Praia Grande (onde localiza-se o caso de estudo) os idosos 

correspondem a 18,6% da população municipal, com um IE de 98,2, muito acima 

do índice nacional. Em Portugal o envelhecimento populacional é ainda mais 

expressivo. Os dados do último censo, disponibilizados na Base de Dados 

Portugal Contemporâneo (PORDATA)39, registram que a percentagem de idosos 

em 2020 correspondia a 22,3% da população nacional, com um IE nacional de 

165,1. O município de Montalegre, por sua vez, possui percentual de 36,1% de 

idosos, com um IE de 478,3 (quase três vezes maior que o IE nacional). O 

 

37 IBGE, disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/praia-grande/pesquisa/31/29644 
38 Índice de Envelhecimento (IE) é a razão entre o número de pessoas idosas sobre os jovens. 

Trata-se de uma razão entre os componentes extremos da pirâmide etária. O IE é medido pelo 

número de pessoas de 60 anos ou mais para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade. 
39 Base de Dados Portugal Contemporâneo (PORDATA). Disponível em: 

https://www.pordata.pt/Municipios/%c3%8dndice+de+envelhecimento-458 
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município está localizado em região caracterizada por ser mais rural e população 

envelhecida, com predominância de territórios de baixa densidade e alta 

criticidade40 (Tavares et al., 2018).  

A princípio, a comparação dos casos escolhidos se apresenta como um 

desafio, uma vez que estes se localizam em dois países de dimensões diferentes, 

localizados em continentes distintos, com contextos político, administrativo e 

jurídico diferentes, com históricos de formação, reconhecimento e proteção de 

territórios e comunidades tradicionais também muito diferentes. Apesar destas 

diferenças, a riqueza dos resultados, apresentados nos capítulos subsequentes, 

sublinham o interesse em comparar estes casos. 

 

Entrevistas 

O mesmo roteiro de entrevista foi aplicado em ambos os países, com 

pequenas adaptações linguísticas e questões extras relacionadas ao contexto de 

cada estudo de caso. Inicialmente, aplicou-se um questionário socioeconômico 

para reunir informações sobre faixa etária, sexo, escolaridade, ocupação, tempo 

de residência e estado civil. As questões norteadoras das entrevistas (Tabela 10) 

centraram-se no entendimento dos entrevistados e entrevistadas sobre as 

alterações climáticas, vulnerabilidade do território, uso e gestão da água, 

conhecimento sobre os instrumentos político-normativos relacionados às 

alterações climáticas nos níveis internacionais, nacional e local, bem como as 

garantias de proteção e participação das comunidades tradicionais. Os 

participantes foram incentivados a refletir sobre essas questões a partir de suas 

próprias experiências e lembranças pessoais. 

 

 

 

40 A criticidade é um dos componentes da vulnerabilidade social e refere-se à um “conjunto de 

características e comportamentos intrínsecos aos indivíduos que podem contribuir para a 

ruptura do contexto em que o indivíduo é colocado e os recursos das comunidades que lhes 

permitem lidar e responder a eventos prejudiciais” (Tavares et al., 2018, p. 680). 
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Tabela 10. Roteiro de entrevista aplicado às comunidades tradicionais 

Questões 

1. Qual seu entendimento sobre as alterações climáticas? Acredita que seu território é mais 

vulnerável devido às alterações climáticas? Quais vulnerabilidades (problemas) reconhece em seu 

território?  

2. O modo de relação da comunidade com o território se baseia em práticas ancestrais? Quais? 

Acredita que essas práticas de utilização do território e da água são benéficas para a comunidade 

devido às alterações climáticas? 

3. Conhece as Convenções Internacionais sobre as alterações climáticas? Tem conhecimento se 

elas garantem direitos de proteção as características dos territórios tradicionais? 

4. Tem conhecimento sobre a existência de leis e estratégias no âmbito nacional relacionadas 

às alterações climáticas? Sabe se elas garantem direito de proteção as características dos territórios 

tradicionais? 

5. É de seu conhecimento a existência de planos, estratégias ou de medidas relacionadas às 

alterações climáticas no município e se elas garantem a proteção dos territórios e das práticas 

tradicionais comunitárias?  

6. Teve a oportunidade de participar na elaboração ou na discussão destes planos no 

município? De que forma? Acredita que sua participação foi relevante? 

7. Acredita que estes documentos, em especial o plano diretor municipal, são importantes? Eles 

garantem a proteção dos direitos das comunidades, seus territórios e os seus valores tradicionais, em 

especial diante das alterações climáticas? 

 

No Brasil, foram realizadas 19 entrevistas (n=14 homens e n=5 

mulheres), no período de 23/07/19 a 27/07/19. A maioria dos participantes 

possuía a faixa etária entre 40 e 70 anos (dezesseis participantes), seguidos pela 

entre 20 e 30 anos (dois participantes) e um participante contava com 80 anos. 

Em relação ao grau de escolaridade e ocupação, três entrevistados cursaram até 

o ensino médio (secundário), onze cursaram até o fundamental (básico), três se 

declararam alfabetizados (primário) e dois informaram saber assinar apenas o 

nome. Todos afirmaram ser agricultores(as) e residir na comunidade desde 

sempre ou que retornaram após a enchente de 1974. O contato incial foi 

intermediado pela antropóloga Raquel Mombelli, da Universidade Federal de 

Santa Catarina e contou com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio), órgão responsável pela gestão dos Parques 

Nacionais.  

Em Portugal, foram realizadas 14 entrevistas (n=9 homens e n=5 

mulheres), no período de 25/06/18 a 29/06/18. Todos os participantes possuíam 

acima de 35 anos, a maioria na faixa etária entre 40 e 65 anos. Em relação ao 

grau de escolaridade e ocupação, três entrevistados possuem o ensino superior, 

quatro cursaram até o secundário (ensino médio), um cursou até o segundo ciclo 

do básico, cinco cursaram até o primeiro ciclo do básico (fundamental) e um 
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informou não ter frequentado o ensino regular. A maioria afirmou ser 

agricultor(a) e residir na comunidade desde o nascimento. Apenas três não 

indicaram a agricultura como ocupação atual, sendo elas, respectivamente, 

agente de seguros, professor(a) e engenharia florestal, entretanto todos 

afirmaram já ter trabalhado na agricultura. O contato inicial com as 

comunidades foi intermediado pelo antropólogo João Azenha da Rocha do 

Ecomuseu do Barroso – museu de Salto,  e apoio da Câmara Municipal de 

Montalegre.  

As entrevistas foram individuais, conduzidas em português e tiveram 

duração média de 25 minutos cada uma. Todas as entrevistas foram gravadas 

com gravador digital (Sony PX470), com o consentimento livre, verbal e por 

escrito, solicitado préviamente a cada um dos participantes, todos acima de 18 

anos. Os participantes foram informados do direito de retirar seu consentimento 

em participar do estudo, a qualquer tempo e sem qualquer prejuízo.  

As entrevistas foram acompanhadas de registros fotográficos (com a 

finalidade de contribuir para a identificação e registro do campo) e observação, 

registradas em diário. O diário, produzido durante o campo, descreve as 

impressões, percepções, desafios, experiências e atividades durante esta etapa 

da pesquisa. O diário se traduz em um instrumento auxiliar de interpretação do 

conteúdo dos dados coletados, considerando que a “emissão das mensagens, 

sejam elas verbais, silenciosas ou simbólicas, está necessariamente vinculada às 

condições contextuais de seus produtores” (Franco, 2012). 

A unidade de contexto, que contribui no processo de interpretação dos 

dados, foi obtida através do questionário socioeconômico, aplicado antes das 

entrevistas, a partir das observações assistemáticas (Lakatos e Marconi, 2005), 

anotadas no diário de campo, e das entrevistas com antropólogos que estudam 

as respectivas comunidades, suas práticas culturais e territórios (Anexo 1). 

Após a transcrição das entrevistas e aplicação da etapa de pré-análise 

(que consiste na leitura flutuante de todo o material), as respostas dos 

entrevistados foram agrupadas para cada questão do roteiro de entrevista e  
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reagrupadas com base nos temas ou expressões utilizadas pelos entrevistados, 

criando uma categorização prévia. Posteriormente, foram refinadas e 

reagrupadas até a obtenção de categorização final e respectivas subcategorias, 

procedendo-se a interpretação dos resultados, conforme apresentado na Tabela 

11. 

 

Tabela 11. Síntese do processo de categorização das entrevistas 

Objetivos Expressões dos 

entrevistados 

Categorização 

prévia 

Categorização final 

Identificar a 

compreensão dos 

entrevistados em 

relação as alterações 

climáticas no âmbito 

global  

‘caloria’ 

‘calor fora de hora’ 

‘tempo trocado’ 

‘tempo descontrolado’ 

‘inverno no verão’ 

‘atípico’ 

‘gelos da Antártida’ 

‘desmatamento’ 

‘muita poluição no ar’ 

Aumento de 

temperatura 

Período e duração das 

estações 

Eventos extremos 

Aquecimento global 

Percepção das 

alterações climáticas 

- incompreensão 

- compreensão: 

   causas  

Identificar a percepção 

dos entrevistados em 

relação  aos impactos 

das alterações 

climáticas no 

território 

‘geadas fortes’ 

‘semeia quando dá’ 

‘o milho está atrasado’ 

‘feijão não deu’ 

‘lagos com pouca água’ 

‘o rio tem menos água’ 

‘queima as batatas’ 

Dificuldade para 

prever o tempo 

Incerteza da colheita  

Perda da produção  

Alteração na paisagem 

Impactos no território  

-inexistente 

-existente: 

   temperaturas 

   volume do rio 

incerteza das estações 

colheitas prejudicadas 

Identificar a percepção 

dos entrevistados 

sobre sua relação com 

o território e o papel 

dos conhecimentos 

tradicionais para 

adaptação às 

alterações climáticas 

‘tudo manual’ 

‘como antigamente’ 

‘como meu pai e avô’ 

‘respeito a natureza’ 

‘não tem o que fazer’ 

‘perde tudo’ 

‘não tem seguro de nada’ 

‘tem que trabalhar pra 

fora’ 

Práticas ancestrais  

Preservação 

Limite dos 

conhecimentos 

tradicionais para 

adaptação 

Ausência de seguro 

Conhecimentos 

tradicionais e 

capacidade adaptativa 

-suficientes 

-insuficientes 

Identificar o 

conhecimento dos 

entrevistados sobre a 

existência de 

instrumentos, nos 

diferentes níveis, para 

proteger as 

comunidades das 

alterações climáticas e 

como os interpretam  

‘desconheço’ 

‘não sei’ 

‘nunca ouvi falar’ 

‘não percebo’ 

‘não sei dizer’ 

‘aqui não chega’ 

‘eles mais atrapalham’ 

‘para nós, não’ 

‘só no papel’ 

Existência e 

compreensão dos 

instrumentos político-

normativos  

Proteção 

Instrumentos político-

normativos 

-desconhecem 

-conhecem: 

   protegem 

   insuficientes 

   não protegem 

Identificar percepção 

dos entrevistados 

sobre sua participação 

no processo de tomada 

de decisão e criação de 

políticas estratégicas 

locais, em especial no 

âmbito das alterações 

climáticas 

‘não chamam pra nada’ 

‘este assunto não’ 

‘muito pouco’ 

‘sempre que posso vou’ 

‘sobre agricultura’ 

‘nunca fomos chamados’ 

‘não existimos’ 

‘não chega aqui’ 

-relação com o poder 

público municipal  

-garantias de 

participação 

Participação 

-inexistente 

-existente: 

    visão positiva 

    visão negativa 

-optam por não 

participar 
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O software MAXQDa, versão Analytics Pro 2020 foi usado para analisar 

os dados das entrevistas, respeitando os princípios da análise de conteúdo 

(Bardin, 2010; Elo e Kyngäs, 2008). O software MAXQDa tem, dentre suas 

funcionalidades, a análise de multimídia e áudios, o tratamento estatístico de 

dados, a análise de surveys, a codificação de bases de dados e a sistematização 

de todas as etapas da análise de conteúdo que facilitam o gerenciamento dos 

dados. O software também permite o manuseio e visualização das categorias 

dentro de todo o texto, conferindo maior rapidez e transparência à análise. 

As amostras das transcrições das entrevistas são apresentadas nos 

resultados. Com o objetivo de preservar a identidade dos participantes da 

pesquisa, os trechos das entrevistas citados nesta tese identificam apenas o 

gênero, por meio das letras M (masculino) e F (feminino), seguido da idade. A 

opção por fornecer citações diretas dos entrevistados, em vez de parafrasear, é 

uma escolha metodológica com finalidade de manter a confiabilidade e 

transparência das informações e interpretações dos dados. Ainda, as 

transcrições são corrigidas apenas no que tange a repetição excessiva de vícios 

de linguagem, cacoetes e erros gramaticais, sem, contudo, descaracterizar a 

regionalidade de cada um dos entrevistados, sendo mantidas as versões 

originais em arquivo. 

Uma ponderação adicional das entrevistas, exposta no capítulo 8, é 

realizada para explorar comparações dos dados qualitativos. Para tanto, são 

geradas nuvens de palavras para cada um dos questionamentos do roteiro de 

entrevista, separados por estudo de caso. Com o auxílio do software MAXQDa, o 

conjunto de respostas dos entrevistados para o mesmo questionamento foi 

agrupado, posteriormente foram identificadas as palavras e expressões mais 

recorrentes, considerando o número mínimo de 4 ocorrências, excluídas as 

preposições e sinônimos, resultando em nuvens de palavras que evidenciam as 

diferenças e semelhanças entre as percepções das comunidades. 

Entrevistas, do tipo semiestruturadas, foram conduzidas com os 

gestores públicos municipais, responsáveis pela estruturação dos planos 
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diretores municipais. Estas entrevistas identificaram se os municípios 

incorporam as preocupações relacionadas as comunidades e territórios 

tradicionais no planeamento local. 

Esta investigação segue o rigor ético adotado em estudo que envolva 

seres humanos como sujeitos de pesquisa. O rigor ético garante aos 

entrevistados o acesso às informações relativas à pesquisa e permite uma 

escolha consciente, isenta e voluntária quanto à participação nela. O sigilo de 

identidade dos entrevistados é garantido por meio do uso de codinomes para 

indentificá-los no relatório final da pesquisa. É uma preocupação garantir a 

preservação destes sujeitos em sua dignidade e direitos de personalidade. Para 

tanto, obteve-se a prévia anuência dos entrevistados, após apresentação dos 

objetivos de pesquisa, da leitura, assinatura e entrega de uma via do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como de autorização para 

publicação de resultados do informante de pesquisa (Anexo 2). 

Essa investigação também seguiu rigorosamente as normas éticas 

nacionais e internacionais, considerando a legislação de cada um dos países. O 

projeto de tese foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme 

diretrizes da Resolução nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde (Brasil), 

que regula a avaliação da ética em pesquisa nas ciências humanas e sociais, 

como exigência para pesquisa com comunidades tradicionais no país. Todas as 

entrevistas são voluntárias, não havendo nenhum tipo de pagamento ou 

compensação dos entrevistados pelo tempo dispensado para participação na 

pesquisa. 

Ainda, nos termos do artigo 28 da Instrução Normativa 03/2014 do 

ICMBio, ligado ao Ministério do Meio Ambiente do Brasil, foi solicitada e 

concedida autorização para desenvolvimento de atividade de pesquisa em 

unidades de conservação, mediante submissão do projeto na plataforma do 

Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO, 

condicionada a apresentação anual de relatório de atividades. 
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Capítulo 5 

 

 

As comunidades e territórios tradicionais em 

instrumentos político-normativos internacionais, 

supranacionais e nacionais 

 

5.1 Introdução 

Este capítulo tem por objetivo estudar se as preocupações relacionadas 

à proteção das comunidades e territórios tradicionais são consideradas na 

formulação dos objetivos e medidas dos instrumentos político-normativos e na 

identificação dos atores responsáveis pela sua implementação. O capítulo está 

organizado em cinco secções. Após esta breve introdução, as secções dois, três e 

quatro apresentam os resultados, analisando como as comunidades e territórios 

tradicionais estão reconhecidos nos instrumentos político-normativos no nível 

internacional, supranacional e nacional, seguindo os passos metodológicos 

descritos no capítulo quatro. A secção cinco apresenta as principais conclusões. 

 

5.2 As comunidades e territórios tradicionais em instrumentos 

político-normativos de nível internacional 

Para estudar se as preocupações relacionadas à proteção das 

comunidades e territórios tradicionais são consideradas nos instrumentos 

político-normativos de nível internacional foram selecionados a Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC), o Protocolo 

de Kyoto, os Acordos de Cancun e o Acordo de Paris. A análise de frequência (ver 

Tabela 12) mostra que as temáticas das comunidades, territórios e 

conhecimentos tradicionais não foram consideradas na UNFCCC e no Protocolo 
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de Kyoto. Na análise das componentes de contexto nos instrumentos, constata-

se que nos Acordos de Cancun a inclusão das palavras relacionadas às 

comunidades e conhecimentos tradicionais acontece principalmente na 

componente ‘atores a envolver’ e, no Acordo de Paris, esta inclusão é similar em 

todos os contextos, com frequência 33%. 

 

Tabela 12. Frequência de palavras-chave por eixos temáticos e contexto em 

instrumentos de nível internacionais 

 

Os parágrafos seguintes analisam como as comunidades, territórios e 

conhecimentos tradicionais são referidos na narrativa dos instrumentos. A 

seleção das transcrições dos Acordos de Cancun (ver Tabela 13) mostra que o 

instrumento reconhece a maior susceptibilidade das comunidades tradicionais 

aos efeitos adversos das alterações climáticas e refere a necessidade de ações de 

adaptação mais atentas aos grupos sociais mais vulneráveis. O instrumento 

também sublinha a necessidade de envolver as comunidades tradicionais no 

processo de tomada de decisão, nos diferentes níveis de decisão (do nível 

internacional ao local) e salienta o dever dos países membros de garantir que 

esta participação se dê de forma transparente, plena e efetiva, em especial nos 

países em desenvolvimento. O instrumento também salienta o dever dos países 

de respeitar os conhecimentos tradicionais e integrar seus potenciais contributos 

na criação de medidas de adaptação (parágrafo 12, Decisão 2 e Apêndice I, 

parágrafo 2(c; d)). 

Instrumentos  Eixos Temáticos Contexto 
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Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Alterações climáticas 

- - 0 - 0 - 0 - - - - 

Protocolo de Kyoto - - 0  0  0 - - - - 

Acordos de Cancun  - - 26 0,20% 6 0,04% 32 0,25% 17% 33% 50% 

Acordo de Paris  - - 6  0,08% 6 0,08% 12 0,16% 33% 34% 33% 

A= n. absoluto; R = n. relativo  
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Tabela 13. Seleção de transcrições dos Acordos de Cancun 

As referências às comunidades e territórios tradicionais no Acordo de 

Paris (ver Tabela 14) salientam a maior vulnerabilidade das comunidades aos 

efeitos adversos das alterações climáticas. Também estabelecem o dever dos 

países membros de respeitar os direitos das comunidades tradicionais, garantir 

sua participação nas ações de adaptação, reconhecer e incorporar os contributos 

dos conhecimentos tradicionais nas ações de adaptação, “conforme apropriado” 

(art. 7º § 5º). Não são observadas recomendações relacionadas ao território 

tradicional. 

 

Tabela 14. Seleção de transcrições do Acordo de Paris 

“Reconhecendo que a mudança climática é uma preocupação comum da humanidade, as Partes 

deverão, ao tomar medidas para combater as mudanças climáticas, respeitar, promover e considerar 

suas respectivas obrigações em matéria de direitos humanos, o direito à saúde, os direitos 

dos povos indígenas, comunidades locais, [...]”(Preâmbulo) 

“As Partes reconhecem que ações de adaptação devem seguir uma abordagem orientada em nível 

nacional, sensível a gênero, participativa e plenamente transparente, levando em consideração os 

grupos vulneráveis, comunidades e ecossistemas, e deve basear-se e ser guiada pela melhor ciência 

disponível e, conforme apropriado, pelo conhecimento tradicional, pelo conhecimento dos 

povos indígenas e pelos sistemas de conhecimento local, tendo em vista a integração da 

adaptação nas políticas e ações socioeconômicas e ambientais relevantes, conforme apropriado.” (art. 

7º, § 5º) 

 

“Reconhece a necessidade de envolver uma ampla gama de partes interessadas nos níveis global, 

regional, nacional e local, [...] e a participação efetiva das mulheres e dos povos indígenas são 

importantes para uma ação efetiva em todos os aspectos da mudança climática.” 

(Parágrafo 7, Decisão 1) 

“Afirma que uma ação reforçada de adaptação deve ser empreendida de acordo com a Convenção, 

deve seguir uma abordagem orientada para o país, sensível ao gênero, participativa e 

totalmente transparente, levando em consideração os grupos, comunidades e 

ecossistemas, e deve ser baseada e orientada pela melhor ciência disponível e, quando 

apropriado, pelos conhecimentos tradicionais e indígenas, com vistas a integrar a 

adaptação às políticas e ações sociais, econômicas e ambientais relevantes, quando apropriado” 

(Parágrafo 12, Decisão 2) 

“Também solicita aos países Partes em desenvolvimento, ao desenvolver e implementar suas 

estratégias ou planos de ação nacionais, [...] garantindo a participação plena e efetiva das 

partes interessadas relevantes, entre outros, os povos indígenas e comunidades locais” 

(Parágrafo 72, Decisão 3(c)) 

“[...] devem ser promovidas e apoiadas as seguintes salvaguardas: 

(c) Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros das 

comunidades locais, levando em conta as obrigações internacionais relevantes, circunstâncias e 

leis nacionais, e observando que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou; a Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas; 

(d) A participação plena e efetiva das partes interessadas relevantes, em particular os povos 

indígenas e as comunidades locais” (Parágrafo 2,  Apêndice I) 
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5.3 As comunidades e territórios tradicionais em instrumentos político-

normativos de nível supranacional 

Para estudar se as preocupações relacionadas à proteção das 

comunidades e territórios tradicionais são consideradas nos instrumentos 

político-normativos de nível supranacional foram selecionados o Acordo de 

Escazú, a Convenção de Aarhus e a Lei Europeia do Clima. A análise de 

frequência (ver Tabela 15) mostra que a temática das alterações climáticas é 

incluída no Acordo de Escazú e na Lei Europeia do Clima, mas a temática das 

comunidades, territórios e conhecimentos tradicionais é incluída apenas no 

Acordo de Escazú, principalmente no contexto ‘objetivos’, com uma frequência 

de 58%. 

 

Tabela 15. Frequência de palavras-chave por eixos temáticos e contexto em 

instrumentos de nível supranacional 

Instrumentos  Eixos Temáticos Contexto  
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Acordo de Escazú 2 0,02% 6 0,08% 2 0,02% 10 0,13% 14% 58% 28% 

Convenção Aarhus 0 - 0 - 0 - 0 - - - - 

Lei Europeia do Clima - - 0 - 0 - 0 - - - - 

A= n. absoluto; R = n. relativo 

 

A seleção das transcrições do Acordo de Escazú (ver Tabela 16) mostra 

que o instrumento reconhece as comunidades tradicionais como grupos 

vulneráveis em matéria ambiental e sublinha as dificuldades que estas 

enfrentam para o reconhecimento dos seus direitos e de acesso às informações 

ambientais. O instrumento estabelece, enquanto tratado de direitos humanos, a 

obrigação dos países signatários de respeitar os direitos das comunidades 

tradicionais e de promover a valorização dos conhecimentos locais e o diálogo de 

saberes, “conforme o caso” ( art. 7º, § 13). Também estabelece o dever dos países 

membros de disponibilizar sistemas de informação ambiental atualizados, 

incluindo a temática das alterações climáticas (art. 6º,§ 3º(g)). O instrumento 
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não refere a relação entre as temáticas comunidades tradicionais e alterações 

climáticas. 

 

Tabela 16. Seleção de transcrições do Acordo de Escazú 

 

5.4 As comunidades e territórios tradicionais em instrumentos político-

normativos de nível nacional 

5.4.1 Brasil 

Para estudar se as preocupações relacionadas à proteção das 

comunidades e territórios tradicionais são consideradas nos instrumentos 

político-normativos de nível nacional no Brasil foram selecionados o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, a Política de desenvolvimento urbano, o 

Planos e Programas, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Programa de 

Ação Nacional de Combate à Desertificação, o Programa Nacional de Redução e 

Substituição do Fogo, o Plano Nacional de Recursos Hídricos e o Plano de Gestão 

dos Parques Serra Geral e Aparados da Serra.  

A análise de frequência, apresentada na Tabela 17, mostra que as 

comunidades, territórios e conhecimentos tradicionais são referidos na maioria 

dos instrumentos, com exceção do Estatuto da Cidade e do Programa de Redução 

do Fogo. Também mostra que as alterações climáticas não são incluídas em 

nenhum dos instrumentos da tipologia legislação. Em relação aos instrumentos 

do tipo planos e programas, para além do Plano Nacional sobre Mudança do 

“Este Acordo Regional é um instrumento jurídico pioneiro em matéria de proteção ambiental, mas 

também é um tratado de direitos humanos. Seus principais beneficiários são a população de nossa 

região, em particular os grupos e comunidades mais vulneráveis”. (Preâmbulo) 

“Cada Parte garantira que tais pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade, inclusive 

os povos indígenas e grupos étnicos, recebam assistência para formular seus pedidos e obter 

resposta”. (art. 5º, §4º) 

“Cada Parte contará com um ou mais sistemas de informação ambiental atualizados, que poderão 

incluir, entre outros:  

g) fontes relativas à mudança climática que contribuam para fortalecer as capacidades nacionais 

nesta matéria.” (art. 6º,§ 3º(g)) 

“[...] Cada Parte promovera a valorização do conhecimento local, o diálogo e a interação das 

diferentes visões e dos diferentes saberes, conforme o caso”. (art. 7º, §13) 

“ Na implementação do presente Acordo, cada Parte garantira o respeito de sua legislação nacional e 

de suas obrigações internacionais relativas aos direitos dos povos indígenas e das comunidades 

locais”. (art. 7º, §15) 
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Clima, as alterações climáticas são referidas em outros três instrumentos, 

nomeadamente, no Programa de Combate à Desertificação, no Plano Nacional 

de Recursos Hídricos e no Plano de Gestão dos Parques. Na análise do contexto 

em que as palavras são referidas, constata-se que no Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (legislação) as referências se concentram nos 

objetivos, com frequência de 60%. Em relação aos instrumentos do tipo planos e 

programas, as referências se concentram no diagnóstico, com frequência acima 

de 80% no Programa de Combate à Desertificação, no Plano de Recursos 

Hídricos e no Plano de Gestão dos Parques. Em consequência, a frequência nas 

demais componentes é diminuta, sobretudo no contexto ‘atores a envolver’, que 

não ultrapassa 4% no Plano Nacional do Clima e, 2% no Plano de Recursos 

Hídricos, além de não haver referências para esta componente nos outros três 

instrumentos desta tipologia, incluídos na análise. 

 

Tabela 17. Frequência de palavras-chave por eixos temáticos e contexto em 

instrumentos de nível nacional (Brasil) 

Instrumentos  Eixos Temáticos Contexto 
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Legislação 

Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação 

0 - 44  0,55% 6  0,07% 50 0,63% 20% 60% 20% 

Estatuto da Cidade 0 - 0 - 0 - 0  - - - 

Planos e Programas 

Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima 

- - 296 0,27% 56  0,05% 352 0,33% 57% 39% 4% 

Programa de Ação Nacional 

de Combate à 

Desertificação 

110 0,16% 8  0,01

% 

10  0,01% 128 0,18% 94% 6% - 

Programa Nacional de 

Redução e Substituição do 

Fogo 

0 - 0 - 0 - 0 - - - - 

Plano Nacional de Recursos 

Hídricos 

58  0,03% 201 0,13% 12  0,00% 271 0,18% 87% 11% 2% 

Plano de Gestão dos 

Parques Serra Geral e 

Aparados da Serra 

14 0,00% 61 0,01% 24  0,00% 99 0,02% 86% 14% - 

A= n. absoluto; R = n. relativo 
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Os parágrafos seguintes analisam como as comunidades, territórios e 

conhecimentos tradicionais são referidos na narrativa dos instrumentos. 

Inicialmente, nos instrumentos do tipo legislação, verifica-se que as temáticas 

não são incluídas na Política de Desenvolvimento Urbano (Estatuto da Cidade). 

A análise do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), com foco nas frases mais significativas (ver Tabela 18), sublinham a 

proteção dos recursos naturais necessários à subsistência das comunidades 

tradicionais, com a valorização e promoção dos conhecimentos tradicionais e com 

a participação efetiva na criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação (art. 4º, XIII; art. 5º, III, V, IX, X). O instrumento refere ser 

admissível a permanência de comunidades tradicionais em três tipologias de 

unidades de conservação, a saber, Florestas nacionais; Reserva extrativista e; 

Reservas de desenvolvimento sustentável. Esta última categoria é criada 

especificamente para abrigar comunidades tradicionais cuja existência baseia-

se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais (art. 20). Nas 

três categorias, o instrumento refere a participação das comunidades em 

conselho consultivo ou deliberativo (art. 17, §5º; 18, §2º e; 20, §4º). Em relação às 

demais categorias de unidades de conservação, outro tratamento é conferido, em 

especial nas unidades de proteção integral, sobre as quais o SNUC refere ser 

admissível a remoção compulsória das comunidades tradicionais. Ainda, 

estabelece que o plano de gestão da unidade de conservação deverá criar normas 

e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das comunidades com 

os objetivos da unidade (art. 42). 

 

Tabela 18. Seleção de transcrições do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza (Brasil) 

“O SNUC tem os seguintes objetivos: [...]- proteger os recursos naturais necessários à subsistência 

de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente.” (art. 4º, XIII) 

“O SNUC será regido por diretrizes que: [...] garantam às populações tradicionais cuja 

subsistência dependa da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de 

conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos.” (art. 

5º, X) 

“Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam 

quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da 

unidade.” (art. 17, § 2º) 
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“A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua 

administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil 

e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes.” (art. 17, § 5º) 

“A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área,[...]” (art. 18, § 2º) 

“A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao 

mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos 

modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações 

tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas 

de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações.” (art. 20, § 1º) 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido 

pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área[...]” (art. 20, § 

4º) 

“A posse e o uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais nas Reservas Extrativistas e 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável serão regulados por contrato [...].” (art. 23) 

“Os órgãos executores articular-se-ão com a comunidade científica com o propósito de incentivar o 

desenvolvimento de pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre 

formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento das 

populações tradicionais.” (art. 32) 

“As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência 

não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente 

realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre as partes.” (art. 42) 

“Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas 

e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais 

residentes com os objetivos da unidade, [...], assegurando-se a sua participação na 

elaboração das referidas normas e ações.” (art. 42, § 2º) 

“Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e indigenista deverão 

instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir da vigência desta Lei, 

propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à regularização das eventuais superposições 

entre áreas indígenas e unidades de conservação.” (art. 57) 

 

A análise do Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNA), com foco 

nas frases mais significativas, que estão apresentadas na Tabela 19, mostra que 

as referências às comunidades, territórios e conhecimentos tradicionais são mais 

recorrentes no diagnóstico ou enquadramento do Plano, salientando a relação de 

pertencimento das comunidades ao território tradicional e a maior 

suceptibilidade aos impactos adversos das alterações climáticas. As diretrizes e 

metas relacionadas às comunidades tradicionais centram-se na redução de 

vulnerabilidades. O PNA estabelece como meta principal proceder a análise 

espacial de risco climático e criar uma escala de vulnerabilidade para identificar 

os grupos prioritários para receber apoio de programas governamentais. O 

instrumento não refere ações específicas, direcionadas à concretização desta 

meta ou prazo para sua concretização. E, a maioria das diretrizes são 

relacionadas ao fortalecimento ou implantação de outras políticas públicas já 
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existentes. A análise do PNA também permite evidenciar que os conhecimentos 

e práticas tradicionais são amplamente reconhecidos por sua relevância para a 

preservação da biodiversidade e contributos para resiliência das comunidades. 

Apesar disso, as referências relacionadas à participação, para a formulação e 

implementação de políticas públicas de adaptação e mitigação, incluem apenas 

os povos indígenas, sendo recorrente o uso de linguagem genérica (“Integrar a 

gestão...”; “Reconhecer, visibilizar e potencializar a contribuição”). Ainda, o PNA 

sublinha a existência de diversas lacunas de informação, principalmente em 

relação a vulnerabilidade; impactos e adaptação das comunidades tradicionais; 

conhecimentos tradicionais e; as percepções das comunidades tradicionais sobre 

as alterações climáticas e práticas adaptativas adotadas (pg. 153, 155, 156, 205, 

235, vol. 2). 

 

Tabela 19. Seleção de transcrições do Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

(Brasil) 

“Orientar a ampliação e disseminação do conhecimento científico, técnico e tradicional apoiando a 

produção, gestão e disseminação de informação sobre o risco climático, [...];” (p. 20, vol. 1) 

“Analisar espacialmente o risco climático de povos e comunidades tradicionais residentes nos 10 

territórios prioritários” (p. 32, vol. 1) 

“Integrar a gestão do risco climático nos processos de elaboração e revisão dos instrumentos de 

planejamento e gestão de políticas públicas, com base em conhecimentos técnico, científico e/ou 

tradicional que validem a sua pertinência.” (p. 37, vol. 1) 

“Da mesma forma, o conhecimento tradicional associado está sendo e será confrontado com 

novas condições ecológicas, o que pode ameaçar sua habilidade de produzir resultados locais, 

afetando sua própria sobrevivência.”(p. 42, vol. 2) 

“Outros fatores que também contribuem para a condição de vulnerabilidade social incluem , por 

exemplo, questões de gênero e raça, que são dirigidas especialmente às mulheres, populações 

tradicionais, grupos populacionais tradicionais e específicos” (p. 144, vol. 2) 

“[...] mudanças abruptas no funcionamento dos ciclos micrometeorológicos ameaçando as práticas 

tradicionais de produção; e interferência nos conhecimentos tradicionais dos períodos de 

plantio e colheita. (p. 153, vol. 2) 

“Considerando a sinergia entre os aspectos da adaptação e mitigação, destaca-se, ainda, que os 

conhecimentos tradicionais, as práticas culturais, os padrões de ocupação territorial e os 

sistemas próprios de manejo e conservação dos recursos ambientais adotados pelos povos indígenas 

em seus territórios têm historicamente promovido a conservação da biodiversidade e dos 

ciclos hidrológicos, a contenção do desmatamento, a manutenção do estoque de carbono florestal e a 

provisão de uma série de serviços ambientais importantes para a manutenção da estabilidade das 

condições climáticas.” (p. 157, vol. 2) 

“Reconhecer, visibilizar e potencializar a contribuição dos territórios e povos indígenas, com 

os seus conhecimentos, tecnologias e práticas tradicionais de ocupação, de uso e de manejo 

dos recursos naturais, para a conservação da biodiversidade, para a contenção do desmatamento, 

para a manutenção do equilíbrio das condições climáticas e para a formulação e implementação 

de políticas públicas de adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças do clima.” (p. 161, 

vol. 2) 

“Garantir a participação dos povos indígenas nos processos decisórios e de discussão, 

elaboração e implementação de políticas relacionadas à temática, [...] e em outros fóruns e 

instrumentos relacionados à mudança do clima e pagamento por serviços ambientais.” (p.161, vol. 2) 
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“Promover estudos sobre os sistemas agrícolas de povos indígenas e comunidades tradicionais 

e de seus conhecimentos e práticas associados à recuperação, conservação e ao uso sustentável 

da agrobiodiversidade, estimulando o diálogo intercultural e a intercientificidade” (p. 236, 

vol. 2) 

 

No Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação 

dos Efeitos da Seca, as referências aos termos em análise concentram-se no 

diagnóstico (ver Tabela 20). O instrumento sublinha em seu dianóstico o papel 

das comunidades tradicionais na conservação dos recursos naturais, a 

importância de combinar os conhecimentos tradicionais com os demais 

conhecimentos técnicos e científicos e a limitada incorporação dos 

conhecimentos tradicionais nos estudos relacionados à desertificação (p. 06 e 

158). O instrumento estabelece três ações direcionadas às comunidades 

tradicionais, nomeadamente, fortalecer a agricultura familiar em comunidades 

tradicionais, implementar políticas específicas para desocupação das reservas 

ocupadas por não indígenas e, a regularização fundiária em comunidades 

quilombolas. Não são observadas referências relacionadas à participação. Ainda, 

o plano confere atenção à temática das alterações climáticas, mas esta não é 

relacionada com a temática das comunidades tradicionais e respectivos 

territórios. 

 

Tabela 20. Seleção de transcrições do Programa de Combate à Desertificação (Brasil) 

“Esses padrões têm como elemento comum o manejo cuidadoso dos recursos escassos (principalmente 

o solo e a água), a valorização dos conhecimentos das populações tradicionais e a 

dinamização de capital social, ancorada em redes de indivíduos e entidades solidárias, procedimentos 

bastante diferenciados dos padrões sociais, de produção e de consumo vivenciados nas regiões 

temperadas. (Diagnóstico) 

“A necessária articulação metodológica entre os aspectos científicos, técnicos e os conhecimentos 

práticos e tradicionais emergentes da sociedade civil foi um grande desafio, nem sempre superado.” 

(Diagnóstico) 

“O princípio de integração, que afirma a necessidade de melhorar a solidariedade entre as gerações e 

entre os usuários locais de recursos naturais e outros habitantes do planeta. Esse princípio também 

abrange a necessidade de combinar o conhecimento tradicional com o conhecimento 

experimental recente dos ambientes ecológicos e socioeconômicos;” (p. 06) 

“Entre essas propostas, podem ser destacadas [...] iv. O reconhecimento, a demarcação e a titulação 

de áreas de comunidades quilombolas;” (p. 94) 

“Considerar como prioritárias à desapropriação as áreas onde se constate trabalho escravo, as 

utilizadas para plantio de maconha, as pertencentes a comunidades quilombolas e as 

indígenas” (p. 95) 

“[...]Implementar programas voltados para a educação e formação continuada para a capacitação de 

acampados, assentados, índios, comunidades quilombolas e agricultores familiares, visando o 

desenvolvimento de uma prática agrícola ambientalmente sustentável [...]” (p. 102, vii.) 

“[...]  a melhoria das condições de transporte, para facilitar o escoamento da produção e reduzir 
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A análise da narrativa do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), 

apresentada na Tabela 21, mostra que as referências aos termos em análise 

concentram-se no diagnóstico do instrumento, salientando os aspectos históricos 

e sociais relacionados às comunidades tradicionais, sua forte relação com o 

território e dependência dos recursos hídricos. Referências às comunidades 

também surgem em três diretrizes do instrumento, duas delas remetem ao 

sentido de participação, relacionadas à promoção do diálogo de saberes e 

envolvimento das comunidades na gestão dos recursos hídricos. Não são 

observadas no instrumento ações ou metas para a concretização dessas 

diretrizes. Em relação à temática das alterações climáticas, esta emerge no 

instrumento sobretudo em seu diagnóstico, e é relacionada às comunidades 

tradicionais em uma diretriz sobre gestão de áreas sujeitas a “eventos climáticos 

críticos”, com especial atenção ao valor cultural acrescido pelas comunidades a 

estas áreas (p. 42-43, vol. 3). Ainda, o PNRH refere entre suas prioridades a 

definição de diretrizes para abordar a temática das alterações climáticas em 

planos futuros. 

 

Tabela 21. Seleção de transcrições do Plano Nacional de Recursos Hídricos (Brasil) 

custos, considerando a abordagem de gênero e geração com diversidade étnica e cultural, 

valorizando o tratamento adequado às populações indígenas e quilombolas;” (p. 102,  viii) 

“Quanto ao tema ‘conhecimentos tradicionais’, apesar de sua importância, a maior parte dos 

esforços tem sido conduzida de forma assistemática e descontínua por organizações da sociedade civil 

e por alguns poucos organismos governamentais de pesquisa” (p. 158) 

“Os saberes autóctones das sociedades tradicionais, em relação ao uso e à conservação da 

água, são brevemente caracterizados no nono capítulo, que descreve a importância das comunidades 

tradicionais não indígenas e os povos indígenas do Brasil em relação à água”(p. 31, vol.1) 

“As populações tradicionais emergem como importantes atores sociais nas últimas três décadas 

em consequência, em grande parte, de conflitos gerados pelo avanço da sociedade urbano-industrial 

sobre territórios ancestrais que até então tinham reduzido valor de mercado.”(p. 160, vol. 1) 

“No Brasil existem duas categorias de populações tradicionais: os povos indígenas e as 

populações tradicionais não indígenas. Uma das características básicas dessas populações é o 

fato de viverem em áreas rurais em estreita dependência do mundo natural, de seus ciclos e de seus 

recursos, fundamentais para a manutenção de seu modo de vida.” (p. 160, vol. 1) 

“É difícil definir, classificar e localizar as populações tradicionais brasileiras, entre as 

quais somente as indígenas e as quilombolas têm seu território assegurado pela Constituição Federal 

de 1988.” (p. 161, vol. 1) 

“De maneira geral, nas sociedades tradicionais a água (rios, cachoeiras, chuva e outras formas) é 

um bem da natureza, muitas vezes dádiva da divindade responsável pela sua abundância ou pela sua 

escassez.” (p. 161, vol. 1) 

“Cada população tradicional tem uma relação específica com a água, marcada pela maior ou 
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A análise aprofundada do Plano dos Parques Nacionais Aparados da 

Serra e Serra Geral, com foco nas frases mais significativas apresentadas na 

Tabela 22, permite evidenciar que as referências às comunidades e territórios 

tradicionais se centram no diagnóstico, que apresenta o contexto histórico da 

região. O instrumento também traz uma referência relacionada à comunidade 

tradicional São Roque, referida como um “fato curioso” sobre a história da região. 

O instrumento não refere a existência da comunidade na atualidade e indica 

haver apenas alguns moradores que se afirmam descendentes de escravizados, 

que ainda permanecem no território. Referências sobre atividades tradicionais 

surgem no âmbito das ações para apoio e incentivo de melhores práticas, já 

consolidadas no entorno do parque. O Plano também refere o conhecimento local 

para destacar a importância de promover a integração de turistas e comunidades 

a partir dos serviços de guias locais (p. 78, vol.1). Ainda, não são observadas no 

instrumento referências às alterações climáticas. 

 

41 O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é o conjunto de 

órgãos e colegiados que concebe e implementa a Política Nacional das Águas. Instituído pela Lei 

das Águas (lei nº 9.433/97) 

menor disponibilidade desse elemento e por tradições historicamente construídas.” (p. 162, vol. 1) 

“O conhecimento tradicional desses povos abrange inúmeros aspectos da vida dos rios e de suas 

relações com a floresta, [...].” (p. 164, vol. 1) 

“As populações tradicionais não indígenas da Amazônia têm como uma de suas peculiaridades 

a forte dependência das águas dos rios e dos igarapés como fonte de água para uso doméstico, para a 

navegação e a obtenção de alimentos.” (p. 164, vol. 1) 

“Dada a importância vital que têm as águas dos rios para as populações tradicionais, 

qualquer alteração de sua qualidade e quantidade, resultante de impactos de atividades de grande 

escala, coloca em risco o modo de vida e a própria sobrevivência desses grupos humanos, 

ocasionando o abandono forçado de seu território e sua transformação em populações 

marginais.” (p. 169, vol.1) 

“Criar bases para ampliar e democratizar as discussões sobre a temática da água, estimulando o 

permanente diálogo entre diferentes saberes – científico-tecnológico, filosófico e biorregional ou 

tradicional.” (p. 41, vol. 3) 

“Disponibilizar, em favor de populações tradicionais e dos povos indígenas, alternativas de 

oferta de água compatíveis com seu contexto sociocultural [...].” (p. 41, vol.3) 

“[...] qualificar membros da sociedade, neles incluindo grupos tradicionais e representantes das 

comunidades indígenas, para participar de forma efetiva dos colegiados do SINGREH41.” (p. 41, 

vol.3) 

“Promover a gestão em áreas sujeitas a eventos hidrológicos ou climáticos críticos, 

considerando, no caso de secas, as possibilidades de convivência com o Semiárido e a otimização da 

capacidade de suporte do ambiente, bem como as potencialidades da biodiversidade, acrescidas da 

valorização do importante arsenal cultural local, consolidado por comunidades tradicionais 

e povos indígenas, com destaque para as questões de gênero, de geração e de etnias.” (p. 42-43, 

vol.3) 
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Tabela 22. Seleção de transcrições do Plano de Gestão dos Parques Serra Geral e 

Aparados da Serra (Brasil) 

 

5.4.2 Portugal 

Para estudar se as preocupações relacionadas à proteção das 

comunidades e territórios tradicionais são consideradas nos instrumentos 

político-normativos de nível nacional em Portugal foram selecionados o Regime 

Jurídico da Conservação da Natureza e Biodiversidade, o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, o Programa Nacional da Política do 

Ordenamento do Território, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas, o Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, o Plano 

Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, o Plano Nacional da Água e o 

Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

A análise de frequência, apresentada na Tabela 23, mostra que todos os 

instrumentos, excetuado o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial, consideram a temática das alterações climáticas, e que a maior parte 

“Em 1626, Jesuítas espanhóis provenientes do Paraguai cruzaram o Rio Uruguai para tentar fundar 

no Brasil as primeiras missões do Tape, encontrando, no entanto, forte resistência indígena.” (p. 

7, vol.1) 

“Acredita-se que alguns grupos indígenas que habitavam a borda meridional da Serra 

utilizavam estes caminhos com certa sazonalidade, coletando pinhões nos “Aparados” e descendo até 

o litoral para a coleta de moluscos.” (p. 7, vol.1) 

“Praticamente todo o surto de colonização que vinha acontecendo anteriormente fez diminuir 

expressivamente as populações indígenas da região, expulsas ou obrigadas a refugiar-se cada vez 

mais para o interior dos cânions, a partir da planície catarinense e dos capões de mata no planalto 

gaúcho.” (p. 10, vol. 1) 

“Estas iniciativas valorizam o conhecimento local, promovendo a integração de turistas e das 

comunidades, num esforço que amplia as noções de cidadania, conservação da natureza e cultura dos 

visitantes e dos condutores.” (p. 78, vol. 1) 

“Fato curioso sobre a diversidade étnica desta região da planície está relacionada à 

história da localidade de Pedras Brancas ou Comunidade São Roque, no município de 

Praia Grande. [...] há historicamente um receio por parte das gerações descendentes destes 

primeiros moradores em guardar registros pessoais e dados familiares que poderiam servir para o 

resgate deste rico patrimônio histórico-cultural. Encontram-se ainda, no entanto, alguns 

moradores com traços típicos de origem negra, que se dizem descendentes de antigos 

escravos refugiados.” (p.15, vol. 1 e 2) 

Neste sentido, cabe destacar iniciativas de resgate do conhecimento tradicional de ervas e 

plantas medicinais, por parte de entidades como a EMATER, em Cambará do Sul, e a EPAGRI, em 

Praia Grande (p. 75, vol. 2) 

“Deverão ser incluídas nos conteúdos das exposições informações que visem resgatar, valorizar e 

promover a cultura tradicional local em todas suas manifestações: história, hábitos e costumes, 

festas, músicas, artesanato e culinária.” (p. 125, vol. 4) 

“Incentivar a implementação de melhores práticas para as atividades econômicas e/ou 

tradicionais já consolidadas do entorno.” (p. 127, vol. 4) 
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das referências aos termos em análise ocorrem no contexto ‘diagnóstico’. A 

temática das comunidades e territórios tradicionais é incluída apenas no 

Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território. Ainda, a temática 

dos conhecimentos tradicionais é incorporada em quatro instrumentos, 

nomeadamente, no Regime Jurídico da Conservação da Natureza (legislação), 

com referências centradas no diagnóstico, no Programa Nacional da Política do 

Ordenamento do Território, com referências maiormente no diagnóstico (81%), 

no Programa de Combate à Desertificação e no Plano do Parque da Peneda-

Gerês, com a maioria das ocorrências no contexto ‘ações’ (64% e 82%, 

respectivamente). Em consequência, a frequência no contexto ‘atores a envolver’ 

é diminuta, com percentual abaixo de 6%. 

 

Tabela 23. Frequência de palavras-chave por eixos e contexto em instrumentos de nível 

nacional (Portugal) 

Instrumentos  Eixos Temáticos Contexto 
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 A R A R A R A R 

Legislação 

Regime Jurídico da 

Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 

2  

 

0,01% 0 

 

- 2  

 

0,01% 4 0,03% 100%  - 

Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão 

Territorial 

0 - 0 - 0 - 0 - - - - 

Planos e Programas 

Programa Nacional da 

Política do Ordenamento do 

Território 

214 0,19% 2 

 

0,00% 16 

 

0,01% 232 0,21% 81% 17% 2% 

Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações 

Climáticas 

- - 0 - 0 - 0 - - - - 

Programa de Ação Nacional 

de Combate à Desertificação 

30  0,20% 0  

 

- 6  

 

0,04% 36 0,24% 30% 64% 6% 

Plano Nacional de Gestão 

Integrada de Fogos Rurais 

26  0,27% 0 

 

- 0 - 26 0,27% 92% 8% - 

Plano Nacional da Água 88  0,17% 0 - 0 - 88 0,17% 77% 23% - 

Plano de Ordenamento do 

Parque Nacional da Peneda-

Gerês 

6 0,03% 0 

 

- 32  

 

0,18% 38 0,21% 13% 82% 5% 

A= n. absoluto; R = n. relativo 
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Os parágrafos seguintes analisam como as comunidades, territórios e 

conhecimentos tradicionais são referidos na narrativa dos instrumentos. 

Inicialmente, nos instrumentos do tipo legislação, verifica-se que as temáticas 

não são incluídas no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. A 

análise do Regime Jurídico da Conservação da Natureza e Biodiversidade, as 

referências às temáticas (ver Tabela 24) sublinham que a regulamentação das 

atividades permitidas no âmbito de um parque nacional deverá ter em conta as 

necessidades das populações locais (art. 16, c). Também é referido no 

instrumento que os objetivos da classificação de uma paisagem protegida 

incluem a proteção dos valores culturais, com o fomento de iniciativas que 

proporcionem benefícios as comunidades locais (art. 19, 2(c)). O instrumento não 

refere comunidades tradicionais, mas refere a especial atenção às práticas 

tradicionais ligadas ao uso do solo, métodos de construção e demais 

manifestações sociais e culturais (art. 19, 2(b)). Também salienta a importância 

destas práticas para manutenção ou recuperação das paisagens com especial 

valor natural. O instrumento refere às alterações climáticas apenas no 

preâmbulo, relacionada ao compromisso de Portugal com a conservação da 

biodiversidade, mas não integra esta temática em seus dispositivos. 

 

Tabela 24. Seleção de transcrições do Regime Jurídico da Conservação da Natureza e 

Biodiversidade (Portugal) 

“Face aos compromissos assumidos internacionalmente pelo Estado Português, são reforçados os 

mecanismos que permitam a Portugal cumprir as obrigações assumidas quer no âmbito da União 

Europeia quer no âmbito da Organização das Nações Unidas - suster a perda de biodiversidade até 

2010 e para além -, de acordo com um conceito dinâmico de conservação da biodiversidade, na 

relação desta última com as alterações climáticas, no combate à desertificação e 

erradicação da pobreza, no seu papel transversal ao desenvolvimento sustentável, [...].” 

“A classificação de um parque nacional visa a proteção dos valores naturais existentes, conservando a 

integridade dos ecossistemas, tanto ao nível dos elementos constituintes como dos inerentes 

processos ecológicos, e a adoção de medidas compatíveis com os objetivos da sua classificação, 

designadamente: 

[...] A regulamentação das atividades permitidas, condicionadas ou proibidas, considerando as 

necessidades das populações locais num quadro de uso sustentável dos recursos naturais;” (art. 

16, 2 (c)). 

“A classificação de uma paisagem protegida visa a proteção dos valores naturais e culturais 

existentes, realçando a identidade local, e a adoção de medidas compatíveis com os objetivos da 

sua classificação, designadamente: 

[...] 

b) A manutenção ou recuperação dos padrões da paisagem e dos processos ecológicos que lhe estão 
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A análise do Programa Nacional da Política do Ordenamento do 

Território (PNPOT), com foco nas frases mais significativas que estão 

apresentadas na Tabela 25, mostra que a maioria das referências estão no 

diagnóstico e salientam que o abandono das atividades tradicionais rurais 

impactaram diretamente no ordenamento do território. O PNPOT não traz 

referências sobre comunidades tradicionais, mas estabelece objetivos 

diretamente relacionados à valorização, promoção e salvaguarda dos saberes 

tradicionais, sublinhando a importância de sua transmissão as futuras gerações 

(Medida 2.8 e 3.1). As referências relacionadas aos conhecimentos e saberes 

tradicionais também salientam a importância do envolvimento das comunidades 

locais na conservação do patrimônio natural e sociocultural das Áreas 

Protegidas (medida 2.1), bem como na resolução de problemas ligados ao 

ordenamento do território (medida 5.2). O PNPOT sublinha que a valorização 

do patrimônio cultural, material e imaterial tem papel crucial na reabilitação e 

revitalização dos territórios, o que justifica a existência de políticas que 

salvaguardem os conhecimentos tradicionais (medida 3.4). A temática das 

alterações climáticas surge entre os objetivos do instrumento, mas não é 

relacionada às comunidades ou aos conhecimentos tradicionais. 

 

Tabela 25. Seleção de transcrições do Programa Nacional da Política do Ordenamento 

do Território (Portugal) 

subjacentes, promovendo as práticas tradicionais de uso do solo, os métodos de construção e as 

manifestações sociais e culturais; 

c) O fomento das iniciativas que beneficiem a geração de benefícios para as comunidades locais, 

a partir de produtos ou da prestação de serviços. (art. 19, 2 (b, c)) 

“Prevenir riscos e adaptar o território à mudança climática” [...] 6. Promover ações de prevenção e 

redução de riscos e de adaptação dos territórios às alterações climáticas, privilegiando as soluções 

participadas e de base natural como as mais adequadas.” (Medida 1.7.) 

“[...] o abandono das atividades tradicionais rurais levaram à emergência de algumas paisagens 

desqualificadas marcadas pelo abandono da agricultura com a expansão e sem gestão dos matos e 

florestas e por situações de urbanização e edificação em áreas desadequadas” (Medida 1.4) 

“Atender ao valor cultural e económico da zona costeira, pela sua capacidade de suporte de 

comunidades costeiras e ribeirinhas que dela dependem para o desenvolvimento de atividades 

tradicionais, designadamente a pesca, o turismo costeiro, o recreio e o lazer, a navegação; (Medida 

1.8, objetivos operacionais n.6) 

“Fomentar uma abordagem territorial integrada de resposta à perda demográfica [...] Promover as 

relações de proximidade entre as comunidades locais, valorizando o seu envolvimento na 

conservação do património natural e sociocultural das Áreas Protegidas e as atividades e saberes 

tradicionais e autênticos de Portugal.” (Medida 2.1) 



 Capítulo 5. Resultados 1 

115 

 

Na análise do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação 

(PANCD), as referências aos termos em estudo (ver Tabela 26) sublinham a 

importância dos conhecimentos tradicionais para a conservação dos recursos 

naturais. Também inclui, dentre as linhas de ação, sistematizar e divulgar estes 

conhecimentos e práticas sustentáveis, bem como remunerar os serviços 

ambientais prestados pelos espaços rurais manejados com base em 

conhecimentos tradicionais (linhas de ação 1.3). Ainda, o PANCD refere ações 

de promoção, reabilitação e recuperação do patrimônio histórico-cultural (linha 

de ação 1.1.4). A abordagem das alterações climáticas também emerge no 

instrumento, que refere seu enfrentamento no âmbito das ações de combate à 

desertificação, mas não estabelece relação com a temática das comunidades ou 

dos conhecimentos tradicionais. 

 

Tabela 26. Seleção de transcrições do Programa de Ação Nacional de Combate à 

Desertificação (Portugal) 

“Promover, reabilitar e recuperar o património histórico-cultural e as paisagens singulares 

identitárias. (Linhas de ação do objetivo 1.1) 

“ 1.3 — Promover o reconhecimento e a valorização dos serviços ambientais prestados pelos 

espaços e comunidades rurais.” (Objetivo específico 1.3) 

“[...] os conhecimentos tradicionais, as inovações e as práticas sustentáveis das comunidades 

locais são reconhecidos, respeitados, integrados e refletidos na aplicação dos projetos/linhas de ação a 

promover e apoiar financeiramente; (Meta do objetivo específico 1.3) 

“Reconhecer, sistematizar e divulgar a informação sobre conhecimentos tradicionais, inovações 

e práticas sustentáveis das comunidades locais relevantes para a conservação dos recursos 

naturais, incluindo os sistemas agrários e a sua utilização (Linha de ação  1.3.1) 

“Valorizar o património e as práticas culturais, criativas e artísticas [...] promover os 

conhecimentos e as técnicas tradicionais associados à construção e manutenção do 

património construído, visando assegurar a sua salvaguarda e transmissão às gerações futuras; 

[...]” (Medida 2.8) 

“[...] Um modelo sustentável passa por uma intensificação que valoriza os processos ecológicos, com o 

recurso a técnicas mais sustentáveis, fundadas numa melhor valorização dos serviços dos 

ecossistemas. Passa também por uma inovação que mobiliza e aplica o conhecimento 

científico e os saberes locais, num quadro de aprendizagem acrescida. (Medida 3.1) 

“ Implementar o Programa Nacional de Regadios direcionando o apoio à modernização, incluindo 

novas áreas do regadio, prioritariamente para as áreas mais afetadas pelas alterações 

climáticas e em risco de desertificação.”(Medida 3.1, objetivos operacionais, 9) 

“[...]assegurar a preservação e a valorização económica sustentável do património cultural e 

natural e da identidade local, enquanto ativo estratégico, bem como a compatibilização desta 

atividade com a permanência da comunidade local;” (Medida 3.3) 

“[...] Para isso, é crucial a existência de políticas integradas e de investimentos adequados que 

salvaguardem e promovam infraestruturas e sítios culturais, museus, culturas e línguas 

autóctones, assim como o conhecimento tradicional e as artes”. (Medida 3.4) 

“[...]. Promover os conhecimentos e as técnicas tradicionais associadas à construção e 

manutenção do património construído.” (Medida 5.2) 
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“Promover a mitigação e a adaptação às alterações climáticas.” (Objetivos específicos 3.4) 

“Apoiar e mobilizar as populações locais para empreender intervenções e ações temáticas e 

ou correlacionadas com o combate à desertificação”. (Linhas de ação do objetivo 4.2) 

 

A análise do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 

(PNGIRF) mostra que apenas a  temática das alterações climáticas é incluída, 

sobretudo no diagnóstico. O instrumento, ao descrever o atual estado de 

ocupação do solo nacional, refere que na região interior, a norte do Tejo, “[...] as 

aldeias e lugares demograficamente deprimidos, viram-se rodeados de antigas 

áreas agrícolas que se asilvestraram e, para além destas, de espaços florestais 

(arborizados e matos) outrora geridos, mas agora já sem intervenção” (pg. 23-

(17)). O instrumento também sublinha o uso negligente do fogo em práticas 

agrícolas, consideradas inadequadas para o atual contexto (pg.23-(20)).  

A análise do Plano Nacional da Água (PNA) mostra que apenas a 

temática das alterações climáticas é incluída, sobretudo no diagnóstico. O termo 

‘regadios tradicionais’ também surge no diagnóstico do instrumento, em 

referência aos usos das bacias hidrográficas do rio Douro, Minho, Lima e 

Cávado.  

A análise aprofundada do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da 

Peneda-Gerês, com foco nas frases mais significativas apresentadas na Tabela 

27, permite evidenciar a atenção aos conhecimentos e práticas tradicionais. As 

referências às práticas tradicionais surgem, sobretudo, na componente ‘ações’, 

com o objetivo de regular as práticas permitidas no âmbito do parque. O 

instrumento sublinha seu compromisso de compatibilizar as ações de 

conservação da natureza com o modo de vida das populações locais e suas 

práticas tradicionais (art. 12,1). O instrumento também refere a promoção da 

participação das populações locais na gestão do Parque (art. 6º, p). As alterações 

climáticas também recebem alguma atenção do Plano, que estabelece o objetivo 

genérico de promover ações que contribuam para mitigação e adaptação, mas 

não aponta relação entre esta temática e as comunidades ou os conhecimentos 

tradicionais. 
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Tabela 27. Seleção de transcrições do Plano de Ordenamento do Parque Nacional da 

Peneda-Gerês (Portugal) 

 

5.5 Conclusões 

A análise do conjunto de instrumentos permite evidenciar que: 

- No nível internacional, as preocupações  relacionadas às comunidades, 

territórios e conhecimentos tradicionais são incluídas apenas nos Acordos de 

Cancun e no Acordo de Paris, que sublinham o dever dos países em protegê-las 

e valorizar os contributos dos conhecimentos tradicionais para as ações de 

adaptação. 

- No nível supranacional, as preocupações  relacionadas às comunidades 

e territórios tradicionais emergem apenas no Acordo de Escazú, sobretudo no 

contexto ‘ações’, ao estabelecer o dever dos países de garantir às comunidades o 

acesso às informações ambientais. As temáticas alterações climáticas e 

comunidades tradicionais não são relacionadas. 

Assim, em primeiro lugar, introduzem -se regimes de diferenciação positiva dos residentes no 

Parque, como, por exemplo, o facto de o pastoreio tradicional bem como as práticas 

tradicionais de apicultura, de roça de mato, de corte e apanha de lenha e de recolha de frutos e 

cogumelos silvestres, a circulação e a visitação serem sempre permitidos aos residentes, mesmo em 

áreas de protecção total. (preâmbulo) 

“As que valorizem os produtos da economia local sustentável de base tradicional, como a carne, o 

fumeiro, a apicultura, os cogumelos e o artesanato, assentes na exploração extensiva das variedades 

e das raças locais, em particular o milho e centeio regionais, a cabra Bravia, a ovelha Bordaleira, o 

porco Bísaro e os bovinos da raça Barrosã e Cachena; (art. 6º,l) 

“Nas áreas de protecção total a actividade humana só é permitida:[...] Para práticas tradicionais 

de apicultura, quando exercidas por residentes, para fins de autoconsumo” (art. 12, 1, h) 

“Constituem objectivos prioritários das áreas de protecção complementar de tipo I:[...] A promoção 

das actividades rurais tradicionais, nomeadamente de natureza agrícola, agro-silvo -pastoril, 

florestal ou de exploração de outros recursos, de que resultam habitats importantes no seu conjunto 

para a conservação da natureza, a biodiversidade e a paisagem e onde a estrutura e as 

componentes da paisagem devem ser mantidas ou valorizadas”(art. 17, 3, a) 

“As áreas de protecção complementar do tipo II têm como objectivos: [...] A manutenção e a 

compatibilização das actividades culturais e tradicionais, nomeadamente de natureza 

agrícola, agro -silvo -pastoril, florestal ou de exploração de outros recursos, que constituam o suporte 

ou que não sejam incompatíveis com os valores de natureza biológica, geológica e paisagística a 

preservar;” (art. 19, 3, a) 

“Nas áreas de protecção complementar: [...] A actividade agrícola e silvo -pastoril deve ser orientada 

no sentido da adopção de práticas tradicionais, por forma a não comprometer a 

sustentabilidade social e económica das populações locais, salvaguardando -se 

simultaneamente os objectivos de conservação da natureza;” (art. 28, 5, b) 

“Desenvolver acordos com os agricultores, visando a recuperação das actividades agrícolas 

tradicionais, de acordo com o regime de protecção definido para cada área;” (art. 28, 7, a) 
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- No caso de estudo no Brasil, evidencia-se que  nos instrumentos do tipo 

legislação as referências às comunidades tradicionais são vertidas sobretudo na 

componente ‘ação’, e, nos instrumentos do tipo planos e programas concentram-

se no diagnóstico ou enquadramento. Ainda, há uma menor atenção ao eixo 

temático alterações climáticas e as referências à participação das comunidades 

tradicionais são diminutas quando comparada aos demais contextos. 

- No caso de estudo em Portugal, de modo geral, a temática das 

alterações climáticas é incluída nos instrumentos, mas as preocupações sobre 

comunidades e território tradicionais não. O eixo temático ‘conhecimentos 

tradicionais’ é incluído em metade dos instrumentos analisados. Nos 

instrumentos sobre conservação da natureza (legislação e plano), as referências 

aos conhecimentos tradicionais são mais recorrentes nas ‘ações’ e, nos 

instrumentos com conteúdo relacionado ao ordenamento do território e 

desertificação (planos e programas), estas se concentram no ‘diagnóstico’. As 

referências à participação das comunidades tradicionais são diminutas quando 

comparada aos demais contextos.  

Tendo em vista compreender como estas descobertas têm refletido na 

construção de políticas climáticas na esfera local, o próximo capítulo oferece uma 

análise de instrumento político-normativos municipais, a partir de dois estudos 

de caso, localizados no Brasil e em Portugal. 
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Capítulo 6 

 

 

As comunidades e territórios tradicionais em 

instrumentos político-normativos municipais 

 

6.1 Introdução 

Este capítulo centra-se em instrumentos político-normativos de nível 

municipal e avalia se as preocupações relacionadas à proteção das comunidades 

e territórios tradicionais são consideradas na formulação dos objetivos e medidas 

dos instrumentos e na identificação dos atores responsáveis pela sua 

implementação. O capítulo está organizado em quatro secções. Após esta breve 

introdução, as secções dois e três apresentam os resultados, analisando como as 

comunidades e territórios tradicionais estão reconhecidos nos instrumentos 

político-normativos municipais a partir de dois estudos de caso. A secção quatro 

apresenta as principais conclusões.

 

6.2 As comunidades e territórios tradicionais em instrumentos político-

normativos municipais em Praia Grande (Brasil) 

Para estudar se as preocupações relacionadas à proteção das 

comunidades e territórios tradicionais são consideradas nos instrumentos 

político-normativos de nível municipal em Praia Grande foram selecionados o 

Plano Diretor Municipal (PDM) e o Código Municipal Ambiental. A análise de 

frequência, apresentada na Tabela 28, mostra que apenas o PDM considerada a 

inclusão das temáticas nos três eixos temáticos, com 100% das referências aos 

termos em análise no diagnóstico do instrumento. 

 

 



Instrumentos de nível municipal - Praia Grande (Brasil) 
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Tabela 28. Frequência de palavras-chave por eixos temáticos em instrumentos de nível 

municipal (Praia Grande, Brasil) 

Instrumentos  Eixos Temáticos Contexto 
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Plano Diretor Municipal de Praia 

Grande 

2  0,01% 4  0,03% 2  0,01% 8 0,07% 100%   

Código Municipal Ambiental de 

Praia Grande 

0 - 0 - 0 - 0 - - - - 

A= n. absoluto; R = n. relativo 

 

Os parágrafos seguintes analisam como as comunidades, territórios e 

conhecimentos tradicionais são referidos na narrativa dos instrumentos. 

Inicialmente, verifica-se que as temáticas não são incluídas no Código Municipal 

Ambiental de Praia Grande. O instrumento enumera princípios, elenca objetivos 

genéricos e reitera os dispositivos das respectivas leis que regulam esta matéria 

no nível nacional. O instrumento também não refere as alterações climáticas ou 

qualquer risco associado ao território (por exemplo, incêndios, seca e 

inundações).  

A análise do Plano Diretor Municipal de Praia Grande, com foco nas frases mais 

significativas, que estão apresentadas na Tabela 29, mostra que as referências 

às comunidades, territórios e conhecimentos tradicionais centram-se no 

diagnóstico e sublinham a importância da valorização e manutenção do 

patrimônio ambiental e sociocultural, que compreende as práticas tradicionais 

locais (art.12). O PDM também refere à existência da comunidade tradicional 

São Roque quando dispõe sobre o macrozoneamento do território municipal (art. 

32). Ainda, o instrumento traz uma referência genérica ao clima ao citar a 

agenda internacional das Nações Unidas, mas não inclui entre suas ações esta 

temática ou a relaciona com comunidades tradicionais.
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Tabela 29. Seleção de transcrições do Plano Diretor Municipal de Praia Grande 

“Este Plano Diretor atende aos princípios do desenvolvimento sustentável fortalecendo o compromisso 

do Município com a implementação da agenda internacional das Nações Unidas que visa: [...] 

Proteger os recursos naturais e o clima para as futuras gerações.” (art.3º, IV) 

“A valorização do patrimônio ambiental e sociocultural inclui ações relacionadas ao reconhecimento, 

manutenção e valorização do patrimônio natural, cultural e das práticas tradicionais locais.” (art.12) 

“A Macrozona Rural subdivide-se nas seguintes unidades, conforme sua delimitação e caracterização: 

[...] Área Quilombola – Parcela de terra onde está assentada a comunidade remanescente do 

Quilombo São Roque.” (art.32, IV) 

 

6.3 As comunidades e territórios tradicionais em instrumentos político-

normativos municipais em Montalegre (Portugal) 

Para estudar se as preocupações relacionadas à proteção das 

comunidades e territórios tradicionais são consideradas nos instrumentos 

político-normativos de nível municipal em Montalegre foram selecionados o 

Plano Diretor Municipal (PDM) e a Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas. A análise de frequência, apresentada na Tabela 30, 

mostra que a temática das alterações climáticas não é referida no PDM, mas 

preocupações com comunidades, territórios e conhecimentos tradicionais são 

incluídas, sobretudo em seu diagnóstico, com frequência de 89%. Em relação à 

Estratégia de Adaptação, referências às comunidades e territórios tradicionais 

não são incluídas no instrumento, mas os conhecimentos tradicionais são 

referidos, com frequência de 80% para diagnóstico e 20% para ações. Em ambos 

os instrumentos não são referidos termos na componente ‘atores a envolver’.

 

Tabela 30. Frequência de palavras-chave por eixos temáticos em instrumentos de nível 

municipal (Montalegre, Portugal) 
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Plano Diretor do Município de 

Montalegre 

0 - 8  0,01% 2 0,00% 10 0,02% 89% 11% - 

Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas 

- - 0 - 10  0,02% 10 0,02% 80% 20% - 

A= n. absoluto; R = n. relativo 
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Os parágrafos seguintes analisam como as comunidades, territórios e 

conhecimentos tradicionais são referidos na narrativa dos instrumentos. A 

análise do Plano Diretor Municipal de Montalegre42 mostra que as referências 

às comunidades tradicionais (ver Tabela 31) sublinham, em especial, a 

importância de preservar o patrimônio arquitetônico presente nas aldeias 

históricas. O PDM também refere as atividades tradicionais e salienta que 

determinadas áreas são reconhecidas por seu maior valor natural, mas não 

estabelece ações ou metas sobre esta temática. O instrumento não refere as 

alterações climáticas. 

 

Tabela 31. Seleção de transcrições do Plano Diretor Municipal de Montalegre 

“Integra ainda os elementos descontínuos de valor patrimonial, como os sítios arqueológicos de maior 

relevância e os núcleos “urbanos” tradicionais (aldeias históricas)”(p.14, Relatório) 

“A promoção turística do concelho apoia-se na riqueza e diversidade do seu património histórico, que 

incluem os sítios/imóveis de valor patrimonial mas, também, nas aldeias típicas e no património 

natural” (p. 50, Relatório) 

“Para as aldeias ou núcleos com interesse patrimonial, identificados na planta de ordenamento, 

são estabelecidas disposições regulamentares supletivas em relação ao regime dos espaços 

residenciais ou dos aglomerados rurais, tendentes a evitar a sua descaracterização e 

incentivando a recuperação do património edificado” (p. 51, Relatório) 

“Os espaços naturais correspondem às áreas de maior valor natural identificadas no POPNPG, [...], 

dividindo -se em: [...] Áreas de ambiente rural, integrando valores naturais, patrimoniais e 

paisagísticos associados às atividades tradicionais e outras áreas de transição para usos mais 

intensivos do solo. (art. 33, b) 

 

A análise da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas (EMAAC), com foco nas frases mais significativas, que estão 

apresentadas na Tabela 32, mostra que as ‘práticas tradicionais’ são referidas 

principalmente em relação a conservação do patrimônio arquitetônico, e que o 

instrumento inclui, entre os objetivos, a recuperação de práticas tradicionais de 

construção. O instrumento também sublinha a importância de refletir sobre os 

impactos das alterações climáticas na agricultura tradicional, mas, ao 

apresentar as opções de adaptação, refere a resistência da comunidade local em 

abandonar determinadas práticas tradicionais consideradas no instrumento 

como prejudiciais às ações de adaptação. O sistema de rega tradicional, por 

 

42 O Plano Diretor Municipal de Montalegre se encontra em fase de revisão, não concluído até a 

escrita desta tese. 
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exemplo, é apontado como um fator condicionante de várias ações propostas, 

entre elas a melhora no uso eficiente da água, em especial nas atividades 

agroflorestais (pg. 40, 52 e 53). O EMAAC também refere que as opções de 

adaptação estabelecidas em seu âmbito deverão ser transpostas para o PDM, o 

que deveria ocorrer nos primeiros meses do ano de 2017. 

 

Tabela 32. Seleção de transcrições da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas  

“Aumentar a consciencialização sobre alterações climáticas representa uma oportunidade 

para melhorar os processos de planeamento e gestão do território do Município de 

Montalegre, aumentando a capacidade de resposta das comunidades locais e dos espaços 

construídos.” (p. 26) 

“Comunidade - Conjunto de pessoas cuja coesão se baseia na existência de uma cultura, memória, 

e/ou práticas comuns. Frequentemente a noção de comunidade surge associada a determinado 

território ou região (e.g., comunidade local do bairro x, comunidade do concelho y).” (p. 76) 

“Ainda existe rega tradicional com desperdício de água.” (p. 40) 

“Ausência de conforto térmico (abandono de práticas tradicionais, como a loja - casa dos animais 

- para aquecimento das casas).” (p. 50) 

“Recuperação de práticas tradicionais de construção (adobe, madeira, fardos de palha, etc.” (p. 

58) 

“Nosso entender que a prioridade deve ir para um planeamento da reflorestação, tendo em conta as 

projeções climáticas. Dever-se-á também começar a refletir sobre as consequências para a 

agricultura tradicional.” (p. 30 Anexo) 

 

6.4 Conclusões 

A análise do conjunto de instrumentos permite evidenciar que: 

- No caso de estudo em Praia Grande (Brasil), as temáticas em análise 

são incluídas apenas no Plano Diretor Municipal, com maior número de 

referências na componente diagnóstico ou enquadramento. Em consequência, o 

instrumento não refere ações ou diretrizes relacionadas à proteção ou 

participação de comunidades e territórios tradicionais, além de limitada atenção 

a temática das alterações climáticas. 

- No caso de estudo em Montalegre (Portugal), evidencia-se que a 

temática das alterações climáticas não é incluída no Plano Diretor Municipal e 

que as referências para os eixos temáticos comunidades, território e 

conhecimentos tradicionais se concentram no diagnóstico do instrumento, com 

maior atenção à preservação do patrimônio arquitetônico. Em relação à 
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Estratégia de Adaptação, as referências aos conhecimentos tradicionais 

centram-se no diagnóstico e sublinham práticas tradicionais de construção e 

tecem críticas à determinadas práticas tradicionais. Ambos os instrumentos não 

possuem referências aos termos em análise na componente ‘atores a envolver’. 

Este capítulo fornece, juntamente com o capítulo anterior, relevantes 

informações para avaliar a proteção e participação das comunidades tradicionais 

nos diferentes níveis de decisão (do internacional ao municipal). E, considerando 

a importância de compreender como as comunidades interpretam o papel dos 

instrumentos político-normativos para protegê-las frente as alterações 

climáticas, o próximo capítulo oferece uma análise aprofundada desta questão, 

a partir de pesquisa de campo realizada com comunidades localizadas no Brasil 

(Paia Grande) e em Portugal (Montalegre). 
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Capítulo 7  

 

 

As percepções das comunidades tradicionais sobre a 

concretização dos seus direitos em instrumentos 

político-normativos 

 

7.1 Introdução 

O presente capítulo tem por objetivo o estudo das percepções das 

comunidades tradicionais43 em relação aos instrumentos político-normativos 

relacionados às alterações climáticas. A partir de dois estudos de caso, identifica 

como as comunidades interpretam os mecanismos existentes para protegê-las e 

se elas se sentem resguardadas e participantes nos diferentes níveis de decisão. 

Para o efeito, o capítulo está organizado em quatro secções. Após esta secção 

introdutória, as secções dois e três apresentam os resultados, primeiro são 

expostos dos dados do estudo de caso realizado no Brasil e na secção seguinte os 

resultados do estudo de caso em Portugal. Os resultados centram-se na 

caracterização territorial e histórica dos estudos de caso, na exposição dos 

registros do diário de campo, com as observações e informações provenientes de 

discussões informais com membros da comunidade que contribuem para 

esclarecer e expandir o que foi compartilhado durante as entrevistas, seguindo-

se para a exposição das percepções das comunidades e dos representantes do 

poder público municipal. A secção quatro expõe as principais conclusões. 

 

43 Reitera-se que esta pesquisa adota o conceito extensivo de comunidades tradicionais, não 

estando, portanto, restrito ao contexto étnico ou categorização jurídico-normativa de âmbito 

nacional. Neste sentido, o termo comunidades tradicionais é adotado nesta tese enquanto 

conceito genérico e propositalmente abrangente, centrando-se no modo de vida intimamente 

ligado ao território e pautado em práticas tradicionais. 
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7.2 Na comunidade São Roque (Praia Grande, Brasil) 

7.2.1 Contexto territorial  

No Brasil, o estudo é desenvolvido na comunidade tradicional 

remanescente de Quilombo São Roque, localizada no município de Praia Grande, 

com população estimada em 7.305 pessoas (IBGE, 2010), a 281 km da capital do 

estado de Santa Catarina e a 1.941km da capital do país, Distrito Federal. 

Encontra-se as margens do rio Mampituba que atua como divisa natural dos 

estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, Região Sul do país (Figura 

12).  

 

Figura 12. Localização do caso de estudo no Brasil  

Fonte: Classes de uso do solo baseadas em: Karra, Kontgis, et al. “Global land 

use/land cover with Sentinel-2 and deep learning.” IGARSS 2021-2021 IEEE 

International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE, 2021.  
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O território da comunidade encontra-se parcialmente sobreposto pelos 

Parques Nacionais Aparados da Serra e Serra Geral. A sobreposição corresponde 

a uma área de aproximadamente 2.668 hectares, cerca de 36% do território 

quilombola delimitado e 8% da área total dos Parques, que ocupam uma área 

estimada em 27.550 hectares (Spaolonse, 2013). Importa rememorar que os 

Parques são classificados na legislação brasileira (SNUC) como áreas de 

proteção integral, que considera a manutenção dos ecossistemas livres de 

alterações causadas por interferência humana e refere que é admissível apenas 

o uso indireto dos seus atributos naturais.  

O histórico de formação da comunidade quilombola São Roque, 

resgatado por estudo antropológico a partir de análise documental e história 

oral, remonta ao período escravagista do Brasil no século XIX. Neste período, 

escravizados ou fugidos desciam dos campos de Cima da Serra para cultivar as 

várzeas e planícies da região litorânea, dando origem a uma dinâmica social e 

territorial própria, baseada no sistema de trocas de dia de trabalho, uso comum 

e cooperação (Fernandes et al., 2006). Os estudos desenvolvidos por Fernandes 

et al. (2006) também mostram que o processo de criação dos Parques de 

Aparados da Serra (em 1959) e Serra Geral (em 1992) foi marcado por uma 

relação conflituosa entre a comunidade São Roque e os fiscais do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), órgão responsável pela gestão dos 

Parques até o ano de 2007, quando a competência para a gestão das unidades de 

conservação foi transferida para o ICMBio (Lei nº 11.516/07). 

O processo de reconhecimento da comunidade44 São Roque teve início com 

 

44 O direito das comunidades quilombolas à propriedade é previsto no art. 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), regulamentado pelo Decreto n°4.887/03, que 

estabelece o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras. O processo de reconhecimento das comunidades e respectivos territórios 

tem início na autodeclaração, etapa em que a comunidade declara reconhecer-se na identidade 

jurídica do art. 68 da ADCT. A segunda etapa é a certificação da comunidade pela Fundação 

Cultural Palmares (FCP), órgão federal ligado ao Ministério da Cidadania, com o objetivo 

reconhecer oficialmente as comunidades quilombolas. A terceira etapa tem início com a 

instauração do processo de titulação junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), seguindo-se a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação 

(RTID), produzido a partir de estudos multidisciplinares que visam identificar e delimitar o 
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a obtenção da Certidão de Autorreconhecimento em 2004. Em 2005, instaurou-

se junto ao INCRA o processo para o reconhecimento e titulação de seu território, 

sob nº 54210.000262/2005-41, com a produção do Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação (RTID) no ano de 2006. Atualmente, diante do 

impasse entre a comunidade e o ICMBio quanto a área sobreposta, a 

comunidade São Roque consentiu em dar prosseguimento ao processo de 

titulação junto ao INCRA apenas em relação a porção do território não 

sobreposto pelos Parques, sem que isso implique em renúncia a área total de 

7.327 hectares, reconhecida e declarada como seu território, conforme Portaria 

nº 1.483, publicada em setembro de 201845.  

 

7.2.2 Observações registradas no caderno de campo 

A comunidade São Roque também é conhecida na localidade como 

“comunidade da Pedra Branca” ou “filhos da pedra branca”, devido a formação 

geológica presente no território da comunidade, com território localizado na área 

rural, aproximadamente 20km de distância da área urbana do município. O 

acesso à comunidade é feito pela rodovia SC-360, que liga os municípios de Praia 

Grande e Cambará do Sul, percorrendo-se 2,5 km pela rodovia e, posteriormente, 

por aproximadamente 17 km em estrada local, sem asfalto, até a comunidade. 

O deslocamento da pesquisadora até Praia Grande se deu a partir da 

cidade de Florianópolis, por meio de ônibus (autocarro) até a cidade de Criciúma 

(SC) e depois outro ônibus até a cidade de Praia Grande. Não há linha direta de 

ônibus entre a capital do estado e a cidade de Praia Grande. Além disso, o 

percurso Criciúma-Praia Grande possui apenas um horário de ônibus por dia, 

 

território tradicional reivindicado pela comunidade e necessário para sua reprodução física, 

econômica, social e cultural. Após a publicação de Portaria do INCRA reconhecendo e 

demarcando o território tradicional, segue-se a desapropriação, nos casos de haver sobreposição 

por propriedades privadas e, por fim, a titulação do território em nome da associação da 

comunidade quilombola (Iocca e Fidélis, 2020).  
45 Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/42373932/do1-2018-09-26-portaria-n-1-483-de-3-

de-setembro-de-2018-42373826 Acesso em 05/04/19 



  Capítulo 7. Resultados 3 

129 

não disponível aos finais de semana. Há, portanto, poucas opções para se acessar 

o município (ônibus ou transporte próprio). Também foi observado a ausência de 

transporte intermunicipal, motivo pelo qual a comunidade só pode ser acessada 

a pé ou por meio de transporte próprio. 

A pesquisa de campo contou com o apoio do ICMBio, que disponibilizou 

documentos relacionados à comunidade e ofertou hospedagem em um de seus 

alojamentos. A hospedagem também foi ofertada por um dos membros da 

comunidade, o que foi aceito pela pesquisadora, diante da configuração cultural 

da comunidade, essencialmente formada por pessoas ligadas por parentesco 

consanguineo. A hospedagem na comunidade facilitou a construção do 

sentimento de confiança dos seus membros em relação à pesquisadora, 

favorecendo, assim, respostas expontâneas (Boni e Quaresma, 2005). 

O território ocupado pela comunidade é cortado pelo rio Mampituba, 

havendo uma ponte que liga os dois lados da comunidade. Devido a proximidade 

com a superfície do rio, a ponte é coberta por uma lâmina d’água a maior parte 

do ano. E, em dias de chuva, fica totalmente submersa, inviabilizando a 

passagem e, consequentemente, o acesso à cidade para àqueles que residem do 

outro lado da ponte (Figura 13).  

 

Figura 13. Imagem da ponte que liga os dois lados da comunidade. 
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A comunidade possui uma associação, constituída para representação 

frente ao poder público, como uma das exigência legais para seu reconhecimento 

oficial. A associação possui um presidente e secretários, eleitos a cada dois anos. 

Todas as decisões são tomadas em assembleias convocadas, em regra, pelo 

presidente.  

Durante o período da pesquisa de campo foi possível acompanhar uma 

das assembleias, realizada no centro comunitário (Figura 14), convocada para 

realizar prestação de contas, discutir os preparativos para a festa tradicional do 

santo padroeiro da comunidade (São Roque), a ocupação da vaga de merendeira 

da escola, o andamento do projeto para construção de casas e a escolha de 

membros da comunidade para atuarem como professores em disciplinas 

especiais (artesanato, ervas medicinais e história da comunidade). Na 

assembleia também foi concedida a palavra à pesquisadora para que pudesse 

apresentar a pesquisa, seus objetivos e resultados esperados. A assembleia 

contou com a presença de vinte e um membros da comunidade e uma 

representante do Movimento Negro Unificado que tem prestado apoio à 

comunidade e assessoria junto à órgãos públicos. 

 

 

Figura 14. Centro comunitário da comunidade São Roque. 

(No lado esquerdo da imagem funciona a escola e no lado direito o salão utilizado para 

festas e assembleias). 



  Capítulo 7. Resultados 3 

131 

A comunidade possui uma escola, em imóvel anexo ao centro 

comunitário, onde são ministradas aulas de formação básica para crianças, no 

período vespertino, contando com nove alunos em anos letivos diferentes, 

ministrados ao mesmo tempo, por uma única professora, denominada de turma 

multisseriada. No período noturno são ministradas aulas para formação de 

jovens e adultos, havendo duas turmas, uma para alfabetização e outra para 

formação no ensino fundamental e médio, equivalente, respectivamente, aos 

ensinos primário, básico e secundário em Portugal. 

A maioria das casas são confeccionadas em madeira (Figura 15), grande 

parte delas já muito desgastada pelo tempo, o que causa espaçamentos nas 

paredes que contribuem para entrada de ar e, consequentemente, para o 

desconforto térmico no período de inverno. Alguns membros da comunidade 

ainda residem em estruturas confeccionadas em material plástico, denominada 

por eles de ‘barraco’. Muito moradores da comunidade referiram que no ano de 

1979 houve uma enchente na comunidade que destruiu várias casas, forçando a 

saída de muitas pessoas da comunidade e que algumas delas jamais retornaram. 

Também foi referido pela comunidade a existência de um projeto para 

construção de casas de alvenaria, ligado ao programa federal de habitação, que 

se encontra pendente de aprovação. Algumas casas não possuem eletricidade e 

estrada de acesso, apenas trilhas abertas no meio da mata.  

 



Estudo de caso na Comunidade São Roque (Praia Grande, Brasil) 

132 

 
Figura 15. Casa na Comunidade São Roque. 

(A madeira é o material predominante na construção de casas na comunidade. Ao 

fundo a Pedra Branca, formação geológica que caracteriza a comunidade e região) 

 

A atividade produtiva na comunidade é essencialmente agrícola, 

havendo plantação de vegetais, hortaliças e banana. Foi referido pela 

comunidade que se guiavam principalmente pelas fases da lua para realizar o 

plantio, conservando o modo tradicional de produção e colheita (Figura 16).  

 

Figura 16. Registro de práticas tradicionais de plantio e colheita na Comunidade São 

Roque. 
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Entretanto, devido a não conclusão do processo de titulação do território, 

poucas áreas estão disponíveis para plantio, motivo pelo qual muitas famílias 

não retiram proveitos econômicos com a venda de sua produção, limitando-se a 

agricultura de subsistência e a criação de galinhas para o consumo. Além disso, 

o impasse criado com a sobreposição dos parques também opera como um 

limitador do espaço disponível para o plantio. Em acordo assinado entre a 

comunidade e o ICMBio, uma área de cinco hectares é disponibilizada para oito 

família que não possuíam espaço para plantio, criando uma roça coletiva. 

Encontra-se em fase de submissão um projeto para que a região seja 

classificada no âmbito da UNESCO46 como Geoparque Mundial. O projeto 

Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul engloba sete municípios dos estados 

do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, dentre eles o município de Praia 

Grande47, compreendendo, assim, o território da comunidade.  

Importa ainda referir que, no dia seguinte a entrevista realizada com o 

representante do poder público municipal (prefeito), este se fez presente no 

território da comunidade, juntamente com uma comitiva, e sublinhou ter por 

objetivo ouvir as principais reivindicações da comunidade e dar 

encaminhamento as ações necessárias para solucioná-las. Ainda, o prefeito 

sublinhou que sempre realizava estas visitas, embora tenha sido recebido com 

surpresa pelos membros da comunidade. 

 

7.2.3 Percepções da comunidade 

 

Alterações climáticas e seus impactos 

Inicialmente, os participantes foram questionados sobre sua 

 

46 “Os Geoparques Mundiais da UNESCO são áreas geográficas unificadas, onde sítios e 

paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito 

holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável.” Disponível em: 

https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/earth-science-geoparks 
47 Para mais informações sobre o projeto, acessar o site oficial da candidatura. Disponível em: 

https://canionsdosul.org/ 
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compreensão sobre as alterações climáticas. A maioria dos entrevistados 

afirmou ter alguma compreensão sobre as alterações climáticas e apenas três 

informaram não ter conhecimento sobre o assunto. Os entrevistados que 

afirmaram estar familiarizados com o termo ‘alterações climática’, 

apresentaram muitas ideias relacionadas à sua manifestação física e às causas 

de sua ocorrência. Os entrevistados afirmaram ter ouvido falar sobre 'alterações 

climática' através da mídia, principalmente na televisão. A maioria relacionou 

as alterações climática com o aquecimento global, com a variação de 

temperatura e imprevisibilidade das estações do ano, muitos usaram o termo 

‘descontrolado’ para se referir às alterações. 

Os gelos lá da Antártida derretendo, a mudança, o sol está aquecendo muito, há muito 

desmatamento também que contribui para o gelo derreter lá na Antártida e lá um negócio 

que eles comentam muito da camada de ozônio que tá dando um buraco. E isso atinge a 

gente aqui né que sofre daí pelo calor que descontrola a natureza. (F, 58) 

[...]Pouco a pouco a gente percebe mudando. Na época que era para fazer calor, de repente 

tá caindo geada lá no alto, tá tudo trocado, tá meio descontrolado e isso, no meu ponto de 

vista, é alterações climáticas. (M, 47) 

Tem que o tempo tá descontrolado agora, a natureza não é mais a mesma, não dava esse 

calor véio doido e frio tudo junto e misturado, já deu uma mudança, dá de ver. (M, 73) 

O que realmente a gente vê é que, no tempo que eu era novo, a estação era tudo dentro do 

normal, tempo certo inverno, verão, outono, todas as estações era dentro do normal. E hoje 

mudou tudo, hoje tem uma misturada que ninguém mais entende isso ai.  (M, 71) 

Os entrevistados também expressaram opiniões a respeito das possíveis 

causas das alterações climáticas, o que demonstra como estas alterações são 

interpretadas pela comunidade. As possíveis causas mais referidas podem ser 

agrupadas em três categorias, embora elas nem sempre sejam claramente 

distintas entre si. A primeira, mais recorrente, relacionou as alterações 

climáticas à ausência de preservação ambiental, sendo mencionado o 

desmatamento, o número de veículos em circulação, o alto consumo de energia e 

o descarte incorreto do lixo. A segunda, referida em cinco entrevistas, sublinha 

que as alterações climáticas são derivadas da própria natureza, algo cíclico, que 

já aconteceu no passado, não havendo qualquer ligação com a ação humana. A 

terceira, referida em duas entrevistas, explica as alterações climáticas como 

uma resposta divina. 
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 Eu entendo que é muita poluição no nosso planeta, muito lixo no meio ambiente. (M, 47) 

O Brasil já foi muito devastado, a Amazonia é o pulmão do mundo, já foi devastado. Eu 

acho que começa por aí isso. (M, 61) 

A ciência culpa o homem que destrói a natureza, mas eu, pra mim, não é isso! É algo que 

tem que acontecer, que se cumprir. A natureza se destrói e por si mesmo se constrói. (F, 60) 

Isso na minha ideia não é por causa de ciência, por causa de tecnologia, mas eu creio no 

que está escrito na Bíblia que eu estudo ali, então é comprimento da palavra de Deus. (M, 

71) 

Ao serem questionados sobre quais vulnerabilidades reconhecem no 

território, relacionadas às alterações climáticas, os entrevistados relataram 

dificuldades no plantio e colheita devido a imprevisibilidade das estações, 

variações bruscas de temperatura, aumento de pragas nas plantações e a 

diminuição dos níveis de água do rio, que atravessa o território da comunidade. 

Quem vive na roça, principalmente o pequeno agricultor, ele sente, porque uma série de 

produtos da agricultura não vai produzir com esse clima descontrolado. Nós esse ano já 

sentimos na pele, esse ano foi um ano que muita coisa já não produziu. (M, 65) 

Ela da diferença no nosso sistema, na nossa qualidade de vida, no nosso sistema de 

plantar, naquilo que a gente pode produzir, porque eu cresci vendo os avós, os pais 

trabalharem e colherem, e cada coisa tinha sua época específica, era uma rotação de 

plantio, durante o ano todo. Depois que começou acontecer isso aí, foi mudando. Tem coisas 

que era para produzir no inverno ela vai produzir no verão e vice-versa. Coisas que era 

para produzir no verão de repente aparece lá no inverno e a gente perde o controle das 

épocas.(M, 47) 

Já umas três safras que a gente não consegue colher feijão. Uma porque a gente plantou e 

choveu demais e acabou brotando na roça antes de coisar. A outra porque ele não granou 

suficiente. Sempre teve certinho as estações e agora não é mais isso. (F, 25) 

A água enfraqueceu, permanece ainda as nascente que nasce na serra que a gente chama 

de grota, mas o rio diminuiu. (M, 60) 

Já aconteceu enchentes, há bastante anos atrás, agora recente teve uma chuva de pedras 

também que não é comum aqui para nós.(M, 26) 

Considerando os relatos relacionados às mudanças no rio ao longo dos 

anos, os entrevistados também foram questionados sobre o acesso e qualidade 

da água na comunidade e sobre a participação na gestão dos recursos hídricos. 

Apenas um dos entrevistados afirmou ter conhecimento sobre a existência de 

comitês de bacia hidrográficas, mas referiu que a comunidade nunca foi 

convidada a participar. Quanto ao acesso à água, os entrevistados observaram 

que a quantidade de água tem diminuído com o passar dos anos, esta percepção 

é explicada, sobretudo, pela possibilidade de travessia do rio. 
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Um rio que divide dois estados, um rio considerado de porte médio para grande, e conseguir 

passar ele em vários lugares com chinelo de dedo, por cima das pedras aqui, sem molhar o 

pé. Até 25, 30 anos atrás não existia isso aí. (M, 47) 

Na época que eu estudava aqui, nós passava os rio, não tinha nem como, assim, passar 

calçada de bota. Hoje dá para varar de sapatão, por cima das pedras que ele tá bem 

baixinho (M, 56).  

Alguns entrevistados apontam a enchente que ocorreu em 1974 como a 

principal causa, alegando que ela teria ampliado as margens do rio. Outros 

entrevistados argumentam haver relação com o desmatamento e plantações de 

eucalipto nas serras.  

Depois que deu uma enchente aí que detonou. No caso ele aumentou e fica mais espaçoso, 

represa menos água, porque a água dele era mais canalizado, ele era maior, mais ligeiro 

também (M, 66).  

A água enfraqueceu, permanece ainda as nascente que nasce na serra que a gente chama 

de grota né, mas o rio diminuiu. Acredito que é a plantação de pino na serra, eucalipto, 

acho que seja relacionado a isso. (M, 60). 

A alta qualidade da água foi referida por todos os entrevistados, em 

especial por ser proveniente de nascentes e passarem pelo processo de filtragem 

nas grotas.  

 

Práticas tradicionais e capacidade adaptativa 

Todos os entrevistados referiram que as práticas tradicionais de 

utilização do território e da água são mantidas desde os tempos dos avós e que 

são benéficas para a continuidade da comunidade, além de contribuir para a 

preservação do ambiente. Relataram, ainda, que dentre as ações empreendidas 

para adaptar-se às variações de temperatura e imprevisibilidade das estações, 

praticam a mudança no tempo de plantio, além de manter as práticas 

preservacionistas, em especial ligada as nascentes e grotas.  

Nossa cultura, é cultura antiga, a gente não planta transgênico, até praticamente o milho 

que planta aqui, eu tô com 71 anos, e o milho que eu uso é o que eu conheci no tempo dos 

ancestrais, é o milho que uso até hoje, e ele produz toda a vida do mesmo milho. (M, 71) 

Vem dos avós! tem mais de 100 anos essa cultura, tem bem mais de um século! E esse solos 

que é usado veneno seca tudo! Então esse modo ajuda muito a preservar. (M, 61) 

Eu planto só para nós se alimentar, que eu trabalho a maioria é por dia, então a gente 

depende e não depende né.  Uma coisa que produz meio direto para nós não muda muito o 
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tempo, couve, agrião, chuchu, eu planto muito abóbora e pego várias coisas do mato. (M, 

47) 

Há pouco tempo, da área que foi delimitada, da roça coletiva, um lugar onde que eles que 

são estudados nessa área da preservação vieram e falaram que a gente poderia desmatar 

ali e plantar, mas tinha uma nascente de água ali,  a gente optou em fazer menos dos 5há 

que foi liberada, para poder preservar aquele Olho d'Água né. Como também beira da 

grota, que geralmente daqui para cima a gente não mexe, deixa ele quietinho, para poder 

ajudar filtrar a água. (F, 25) 

Apesar das tentativas para se adaptarem as mudanças, os entrevistados 

sublinharam que os conhecimentos tradicionais têm sido insuficientes diante da 

variabilidade dos padrões climáticos e que constantemente sofrem com a perda 

das plantações. Afirmaram, ainda, a necessidade de apoio técnico e assistência 

do poder público para ampliar a capacidade adaptativa. 

Nossa comunidade é muito pouco visitada por técnicos dessa área. E nós, por si próprio, 

como não tivemos uma oportunidade de estudar para isso, usa o método antigo e aí a gente 

não chega a ter muito resultado, grande parte não vai chegar a lugar nenhum. (M, 65) 

Aqui não tem o que a gente fazer, não tem um seguro de nada né. A gente não tem auxílio 

de nada, assim, para prevenir. (F, 64) 

Os relatos evidenciam, portanto, a limitação dos conhecimentos 

tradicionais frente a variabilidade climáticas, com impacto direto na 

subsistência da comunidade, sobretudo pela ausência de subsídios ou políticas 

de assistência para fazer frente as perdas de plantação ou diminuição da 

produção. 

 

Reconhecimento e interpretação do papel dos instrumentos político-normativos  

A maioria dos entrevistados referiu desconhecer as Convenções 

internacionais sobre alterações climáticas ou o seu conteúdo. Apenas um dos 

entrevistados referiu ter conhecimento sobre a existência das Convenções, mas 

disse desconhecer que elas confiram algum tipo de garantia de direitos às 

comunidades tradicionais. Para o entrevistado os tratados internacionais são 

provenientes de órgãos que desconhecem a realidade das comunidades 

tradicionais, motivo pelo qual não estariam representadas nestes instrumentos.  

Não, até hoje não percebi. A respeito dos tratados internacionais a gente sabe que existe 

vários órgãos a nível mundial, tipo a Unesco e coisa assim, que pode tomar alguma 

providência nesse sentido. O problema é que eu acho que a maioria das coisas ficam oculta, 



Estudo de caso na Comunidade São Roque (Praia Grande, Brasil) 

138 

mais interno, e de repente muita coisa não chega até o conhecimento deles também né, a 

respeito de comunidades tradicionais, fundação palmares, essas coisas assim. Porque esse 

sistema corrupto, no meu ponto de vista, ele procura esconder muita coisa, sabe? Os 

políticos, os poderes públicos, em grande parte eles se preocupam mais com a próxima 

eleição. E tudo isso influencia, porque já é uma categoria de povo mais sofrido que não tem 

muito poder aquisitivo para ir atrás, ou mesmo até para fazer uma viagem para reivindicar 

seus direitos, para falar o que que tá acontecendo. (M, 47) 

Questionados sobre os instrumentos político-normativos de âmbito 

nacional, os entrevistados referiram desconhecer a existência de leis ou 

estratégias de adaptação. Também referiram desconhecer a existência de 

qualquer tipo de garantia de direitos em favor das comunidades tradicionais. 

Alguns entrevistados, entretanto, não partiram do pressuposto de que estes 

instrumentos não existem, mas sim que a comunidade não é beneficiada por eles. 

Argumentaram que muitas leis e políticas públicas de âmbito nacional não são 

aplicadas por serem condicionadas à interesses políticos e que a comunidade não 

dispõe de força suficiente para reivindicar seus direitos. Argumentaram, ainda, 

que a proteção da comunidade não seria uma prioridade para o poder público. 

Deve ter pra outros lugares, mas aqui nós não temos isso. (F, 64) 

Na realidade existe isso em boca, em papel isso aí, na realidade, na prática, não existe! (M, 

58) 

São promessas! É triste, porque se fala muito e se faz pouco, muito pouco! Então a gente 

olha pela televisão que promete, promete... são um bando de mentirosos! Não chega até 

aqui o que eles prometem.(F, 58) 

As críticas da comunidade se tornam ainda mais severas em relação às 

estratégias de adaptação no âmbito local. Os entrevistados relataram não só 

desconhecer a existência de instrumentos que garantam direitos à comunidade, 

mas também referiram estar descontentes com a desatenção do poder público 

municipal, o encarando como opositor aos interesses da comunidade. 

Eu acho que só contra! Eu acho que ajudar a proteger não. (F, 25) 

Sobre o clima não. Sobre outras coisas sim, mas eles mais estorva que ajuda.(M, 60) 

Então, se tu for lá falar com eles, lá o prefeito, ele vai dizer que tem, que gosta muito da 

comunidade, que tu precisar lá, conta comigo. Mas só lá na frente dele, a gente virou as 

costas a gente morreu.  É só no papo, no empurrão, sabe?! (F, 25) 

 



  Capítulo 7. Resultados 3 

139 

A percepção dos entrevistados sobre a importância dos instrumentos 

político-normativos locais é que seus direitos e valores tradicionais não são 

protegidos. E, diante da relação com o poder público municipal, os entrevistados 

demonstraram certa dificuldade em responder sobre a importância que 

conferiam aos instrumentos. Apesar de sublinharem a importância da existência 

de leis e políticas públicas para garantir a proteção da comunidade e do 

ambiente, a maioria dos entrevistados expressou não confiar nos políticos e 

gestores públicos. Também expressaram ter dúvidas quanto aos interesses 

políticos em criar uma legislação realmente favorável à comunidade. Além disso, 

o passado recente de conflitos com o órgão gestor dos parques traz para a 

comunidade preocupações quanto a criação de leis de preservação que não 

incorporem a proteção do modo de vida da comunidade. 

Se você esperar por eles para formar lei para proteger a comunidade, não sei, é o meio 

ambiente que vai ser preservado e a gente também precisa do meio ambiente, usar a terra 

pra sobreviver. Não destruir, mas preservar, mas com as leis anteriores não podia cortar 

um galho, e se olhar por esse lado, eles vão querer olhar por esse lado de novo. (F, 58) 

Tem tantas leis que eles inventam ali, que as vezes vem mais prejudicar o ser humano do 

que para ajudar, que eu acho que mais uma, menos uma né, não ia fazer tanta diferença. 

Mas eu acho que tudo que viesse para ajudar, eu acho que seria bem-vindo, né. (F, 25) 

Seria, importante! E seria mais importante se tivesse alguém que conseguisse ouvir as 

pessoas que são originais, o indígena, principalmente o indígena e o quilombolas. Já nem 

falando dos pescadores. Os pescadores conhece a água melhor do que ninguém. Mas 

também, de certa forma, estão envolvido, é comunidade tradicional, e a água também é um 

dos componentes também que podem influenciar muito né, para beneficiar ou também para 

destruir, se for o caso. Mas não, não se vê específico, não se vê o município chamando para 

discutir a respeito disso.(M, 47) 

Diante dos relatos sobre o passado conflituoso com o órgão gestor dos 

Parques, os entrevistados foram questionados sobre esta relação na atualidade. 

Esta relação foi descrita como positiva, muito boa e amigável. Contudo, muitos 

demonstraram preocupação com o retorno de novo período de opressão com o 

projeto do Geoparque.  

Tem esse tal de Geoparque que o prefeito quer muito que a comunidade faça. Mas faz um 

ano que o (nome próprio) assumiu e ele nunca chamou para nada. (F, 25) 

Se nós fosse o dono das terras, podia ser bom. Por um lado, pode ser bom, mas por outro, 

pode ser muito prejudicial para nós. Daí as grandes empresas de fora vão vir aqui, fazer 

um baita de um hotel cinco estrelas, e nós vamos trabalhar pra eles né. (M, 60) 
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A preocupação dos entrevistados quanto aos reflexos do Geoparque na 

comunidade fundamenta-se, sobretudo, na ausência de informações sobre o 

projeto, na ausência de participação da comunidade nas tomadas de decisão e 

na incerteza quanto aos impactos futuros no modo de vida e valores tradicionais. 

Além disso, as experiências com a aplicação de normas ambientais, consideradas 

pela comunidade como rígidas, vivenciadas em um passado recente, favorecem 

uma visão negativa e, ou receosa, sobre qualquer projeto proveniente do poder 

público. 

 

Participação da comunidade no contexto local  

Os entrevistados classificaram a participação nas decisões locais como 

inexistente, insuficiente ou discriminatória. A maioria dos entrevistados relatou 

que a comunidade é frequentemente excluída pelo poder público municipal e que 

este não reconhece o papel da comunidade na preservação ambiental.  

Não! A questão de discussão de alterações climáticas talvez até aconteça, mas a gente 

nunca foi chamado para participar, para discutir essa questão. (M, 47) 

Aqui nós somos meio isolados dessa gente, eles não dão muita atenção para nós aqui não. 

Nem prefeito, nem vereador, não. Até apoio que eles podiam dar, é contra. (F, 64) 

Eu considero uma discriminação total, porque a comunidade está aqui, batalhando para 

conservar, para preservar e simplesmente sobreviver. E os governos às vezes falam que esse 

tipo de gente não dá renda para governo, não rendem dinheiro em capital. Mas eu retorno 

em saúde pública, em preservação e conservação e isso daí não é enxergado por 

ninguém.[...] infelizmente, o poder público municipal sempre, eu não tô falando de partido, 

eu tô falando geral, sempre governou com as costas virada para cá. (M, 47) 

Os entrevistados, assim, não se sentem participantes dos processos 

decisórios no âmbito local, além de não se verem reconhecidos pelos benefícios 

que geram para o município ao preservarem o ambiente, uma vez que este possui 

grande parte de sua receita ligada à presença do ecoturismo na região. 

 

Principais preocupações  

As falas dos entrevistados também foram analisadas tendo por objetivo 

identificar suas principais preocupações, considerando o número de vezes que as 

temáticas são referidas nas entrevistas. As preocupações mais referidas foram 
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sobre a melhoria da estrada, construção de nova ponte, a disponibilização de 

transporte público e a construção das casas. A estrada e a ponte também são 

referidas como prioritárias porque são identificadas como um risco para a 

segurança da comunidade, sobretudo na presença de fortes chuvas, resultando 

em atoleiros nas estradas e isolamento de parte da comunidade que reside do 

outro lado da ponte, considerando que esta fica submersa pela água, mesmo após 

chuvas leves. 

Tem muita gente que não tem luz, outros não tem uma casa digna para morar.(M, 58) 

Quando eu fiz a casinha ali eu não tinha luz, seis meses no escuro, correndo, implorando, 

chorando para conseguir aquela luz né, que é uma coisa que é direito da pessoa. (F, 58) 

O que a gente vai fazer? Vai chegar num pai e dizer assim: ‘infelizmente não consegui 

segurar o teu filho, ele caiu no rio cheio!’. Então acho que se tivesse uma ponte alta ali seria 

um sonho para comunidade.(F, 25) 

Preocupações relacionadas à titulação das terras também foram referida 

por muitos entrevistados que consideraram ser essencial para garantia de 

subsistência e continuidade do modo de vida da comunidade e garantir a 

permanência dos jovens na comunidade, em especial a partir da exploração do 

turismo de base comunitária. 

Eles têm interesse em ficar, mas é que não pode que não tem como eles ganhar o salário 

deles, o ganho deles. Então tem que sair para fora, trabalhar fora. (F, 64) 

A maioria da juventude não fica, por que qual é o motivo que um jovem tem para ficar num 

lugar desse daqui? Sem oportunidade nenhuma! Não existe![...], mas pra poder ficar aqui 

tem que ter oportunidade! E eu acho que o turismo pode ajudar a começar a trazer 

oportunidade (M, 47) 

As alterações climática não foram referidas por nenhum dos 

entrevistado como uma de suas preocupações mais significativas, sendo 

constante os desvios do assunto tratado nas entrevistas para discorrerem sobre 

temáticas que acreditavam ser relevantes. Um dos entrevistados, ao ser 

expressamente questionado  se as alterações climáticas também não seriam uma 

preocupação prioritária na comunidade, este foi enfático em afirmar que não. E,  

explicou sua negativa com os seguintes argumentos: 

Pode ser prioridade, porque isso daí é uma coisa eterna. Mas é assim ó, tu acha que vai 

surtir algum efeito nós quilombola discutir a esse respeito? Coisa que já faz parte da nossa 

vida, porque a gente não sabe viver sem a natureza em redor, isso daí já é de praxe, já tá 
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no sangue. Tu acha que tem cabimento ficar discutindo alterações climáticas entre 

comunidades quilombolas e morando em cima de barranco de estrada que nem sequer um 

terreno para fazer uma casa tem? E a Constituição dizendo que tem direito num território 

de quase 8 mil hectares que fica só no papel?! Como é que nós vamos discutir alterações 

climáticas com famílias que a gente chega na casa deles lá e eles não tem uma xícara de 

café para te oferecer?! E nós vamos discutir alterações climáticas se nós não temos 

autonomia para mudar?! Se eles pensassem igual a gente pensa, igual os indígenas 

pensam, talvez se todo mundo pensasse assim, talvez não precisasse tá sendo discutido isso 

aí hoje em dia.(M, 47) 

Isso denota que apesar de se verem mais vulneráveis e perceberem os 

impactos das alterações climáticas no território, esta se apresenta como uma 

preocupação mais distante, diante de outras questões, em especial, as de ordem 

econômica e social. 

 

7.2.4 Percepção do poder público municipal 

Para ponderar a percepção do poder público municipal em relação à 

salvaguarda dos direitos das comunidades tradicionais nos instrumentos de 

nível municipal foi realizada entrevista com o prefeito de Praia Grande, gestão 

2017-2020. Os questionamentos versaram sobre o conhecimento em relação às 

Convenções climáticas, à estratégia nacional de adaptação e sobre a 

incorporação das preocupações relacionadas as comunidades e territórios 

tradicionais no planeamento municipal.  

Inicialmente, o prefeito referiu ter algum conhecimento sobre a 

existência destes instrumentos, mas que desconhecia o conteúdo destes 

instrumentos. Ademais, este se posicionou contrário a determinadas medidas 

adotadas para preservação ambiental e estratégias climáticas. O entrevistado 

referiu que as questões ambientais e econômicas deveriam receber igual atenção 

e que não seria justo exigir que o Brasil preservasse o ambiente, uma vez que 

outros países não o preservaram no passado. 

Eu entendo a necessidade disso, acho importante o Brasil estar voltado para esta política. 

Mas eu entendo também que nós podemos deixar de produzir, olhando apenas para a 

questão climática mundial, e deixarmos o Brasil em uma questão vulnerável, na questão 

econômica. Então acho que nós temos que associar as duas partes. Nós temos que proteger 

o que é nosso, para nós. Mas também não adianta também nós estarmos preocupados com 

o mundo, eles não protegeram o patrimônio natural que era do mundo, ou deles, vamos 
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dizer assim, agora nós vamos ficar com a responsabilidade de proteger pro mundo e nossa 

população passando fome, passando dificuldade. 

Ao ser questionado sobre a existência de políticas públicas voltadas para 

à proteção das comunidades tradicionais, em especial frente as alterações 

climáticas, o entrevistado declarou que não havia previsões no PDM sobre a 

comunidade ou uma legislação específica no município. Além disso, referiu que 

a política pública voltada a comunidade era a “especial atenção” que esta recebia 

no âmbito de sua gestão. 

As políticas públicas que a gente tem, ligadas a essa comunidade, é a atenção que a gente 

tem. Sempre que a gente é procurado, sempre que somos, enfim, visitados por eles, por uma 

questão ou por outra, sempre trata com uma atenção diferenciada. Até pelo valor cultural 

que eles têm, porque serem humanos somos todos nós,  não é porque é quilombola ou não é 

quilombola que vai ser diferente um do outro, somos todos humanos. Mas, num contexto 

histórico-cultural é que a gente trata com uma atenção e um carinho especial, realmente. 

Eu costumo dizer que a comunidade quilombola para nós é uma joia preciosa em nosso 

município, é um presente, que nós temos, ou que ganhamos, é um privilégio ter uma 

comunidade quilombola.  

Ao ser questionado sobre a importância de garantir a proteção das 

comunidades tradicionais por meio de instrumentos legais, sobretudo o PDM, o 

entrevistado referiu discordar de qualquer tipo de diferenciação entre grupos 

sociais e que as prioridades deveriam ser definidas com base nas necessidades, 

igualmente verificadas para cada uma das localidades do município. 

Nós não tratamos uma comunidade quilombola, com cunho de segurança e em relação as 

outras pessoas. Entendemos que todo mundo tem o mesmo direito, a comunidade 

quilombola, pelo seu valor histórico e cultural é uma referência, mas não tem, não tem o 

diferencial de outra pessoa. Somos todos filhos de Deus e todos merecemos os mesmos 

cuidados. 

Ao ser questionado sobre a participação da comunidade nas decisões no 

âmbito municipal, o entrevistado sublinhou que a comunidade sempre era 

convidada a participar e que, enquanto gestor, permaneceria disponível para 

ouvir a comunidade. Ainda, o entrevistado se referiu ao projeto Geoparque, 

tecendo comentários sobre a importância do projeto para a economia da região e 

de como sua gestão tem se empenhado para conseguir o selo da UNESCO. 

Também sublinhou que o projeto é de conhecimento da comunidade e que esta 

teria sido convidada a participar.
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7.3 Na comunidades Barrosãs (Montalegre, Portugal) 

7.3.1 Contexto territorial  

Em Portugal, as comunidades Barrosãs estão localizadas no Concelho de 

Montalegre, extremo noroeste do distrito de Vila Real, província de Alto Douro 

e Trás-os-Montes, na região do Barroso, com população estimada em 8.940 

pessoas (PORDATA, 2021), a 670 km da capital do país, Lisboa. Os territórios 

ocupados pelas comunidades lozalizam-se no interior e no entorno do Parque 

Nacional da Peneda-Gerês (Figura 17), uma área protegida e único parque 

nacional do país, criado em 19 de Junho de 1971, com autonomia administrativa, 

financeira e capacidade jurídica (Decreto-Lei n.º 9/70), classificado pela 

UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera. O Parque compreende uma área 

estimada em 70.200 hectares e abrange um território de 22 freguesias, 

distribuídas pelos concelhos de Arcos de Valdevez, Melgaço, Montalegre, Ponte 

da Barca e Terras de Bouro. A administração do Parque é realização pelo 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)48. 

 

48 Disponível em: http://www2.icnf.pt/portal/ap/pnpg/class-carac - Acesso em 01 de agosto de 

2019. 
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Figura 17. Localização do caso de estudo em Portugal.  

Fonte: Classes de uso do solo baseadas em: Karra, Kontgis, et al. “Global land 

use/land cover with Sentinel-2 and deep learning.” IGARSS 2021-2021 IEEE 

International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE, 2021 

 

A região de Barroso permaneceu durante séculos quase que totalmente 

isolada das influências exteriores, privada de vias de comunicação, o que 

resultou na construção de uma paisagem cultural com dinâmica própria em 

relação ao restante do país e na conservação de alguns costumes de vida 

comunitária (Pires, 1970). O uso dos recursos naturais pelas comunidades tem 

refletido a aplicação secular de práticas sustentáveis de uso do solo, adaptadas 

às características naturais dos territórios, “nomeadamente as condições 

climáticas, os aspectos geomorfológicos, as características dos solos, as 

disponibilidades hídricas” (Pedrosa e Pereira, 2012).  

Em abril de 2018, as práticas tradicionais das comunidades de Barroso 

foram reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e a 
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Agricultura (FAO, sigla em inglês) como Patrimônio Agrícola Mundial, o 

primeiro de Portugal e um dos primeiros da Europa. A iniciativa da FAO tem 

por objetivo: 

a promoção da conscientização e do reconhecimento nacional e 

internacional dos sistemas de patrimônio agrícola, alertando 

para a importância de proteger os bens e serviços sociais, 

culturais, econômicos e ambientais que estes fornecem aos 

agricultores familiares, aos povos indígenas e às comunidades 

locais, promovendo uma abordagem integrada que combina 

agricultura sustentável e desenvolvimento rural. (FAO, 2018)49. 

 

O reconhecimento dessas práticas evidencia que as atividades das 

comunidades Barrosãs e seu modo de vida estão alicerçados em conhecimentos 

tradicionais intergeracionais (Martínez, 2016), configurando um sistema de 

acentuada relevância sociocultural e agrícola, reconhecidos pelo importante 

papel ambiental que desempenham. 

 

7.3.2 Observações registradas no caderno de campo 

O município de Montalegre possui 25 freguesias, com predominância da 

pecuária e cultivo de culturas típicas de regiões montanhosas, com áreas de uso 

comunitários, conhecidas como baldios, com aproximadamente 10.537 

habitantes, segundo dados do último censo (publicado em 2011). O município se 

caracteriza pela baixa densidade populacional, alta taxa de envelhecimento, 

decréscimo populacional e reduzida população jovem. Ainda, registram-se níveis 

mais baixos de formação e qualificação, comparados com a realidade nacional, 

com grande parte da população tendo concluído apenas o primeiro ciclo do ensino 

básico, conforme dados do diagnóstico Norte 2020- Tâmega50. Além disso, 

existem no município cinco projetos de Usinas Hidrelétricas do Alto Tâmega e 

seis infraestruturas de energia eólica. 

 

49 Disponível em: www.fao.org/portugal/noticias/detail/en/c/1117234/ - Acesso em 01 de agosto de 

2019. 
50 Disponível em: https://norte2020.pt/sites/default/files/public/uploads/programa/EIDT-99-

2014-01-002_AltoTamega.pdf 
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O deslocamento da pesquisadora até Montalegre se deu a partir de 

Aveiro, por meio de trem (comboio) até Braga e depois um ônibus (autocarro) até 

Montalegre. Foram observados poucos horários disponíveis para o percurso 

Braga-Montalegre-Braga, havendo, portanto, poucas opções para se acessar o 

município (ônibus ou transporte próprio). Também foi observado a ausência de 

transporte intermunicipal, motivo pelo qual a maioria das aldeias só podem ser 

acessadas de transporte próprio ou a pé, percorrendo longos percursos. 

O contato inicial com as comunidades foi intermediado pelo antropólogo 

Dr. João Azenha da Rocha do Ecomuseu do Barroso – museu de Salto. Também 

contou-se com o apoio da Câmara Municipal de Montalegre, com a 

disponibilização de hospedagem e, em especial, por meio do Ecomuseu do 

Barroso, com auxílio no transporte para deslocamento até as comunidades para 

realização das entrevistas. O Ecomuseu de Barroso decorre de um projeto criado 

pelas autarquias de Montalegre e Boticas, que tem por objetivo ser agregador e 

portador da memória coletiva, integrando as funções de documentação, 

investigação e interpretação dos valores culturais e naturais do território 

barrosão51 (Figura 18). 

 

  

Figura 18. Imagens do Ecomuseu em Montalegre. 

(A esquerda, a fachada do Ecomuseu – unidade Padre Fontes. A direita, parte da 

exposição com peças usadas na agricultura e vestes em tempo de frio). 

 

 

51 Mais informações sobre o Ecomuseu disponível em: https://www.ecomuseu.org/index/pt-

pt/conheca/apresentacao 
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No primeiro dia de campo foi realizada a visita guiada na sede do 

Ecomuseu, localizado no centro histórico de Montalegre. No terceiro dia de 

campo ocorreu uma reunião com o antropólogo Dr. João Azenha que, para além 

das perguntas previamente formuladas pela pesquisadora, compartilhou 

conhecimentos sobre a história da região de Barroso e os aspectos sociais e 

culturais das comunidades, bem como disponibilizou material impresso sobre a 

formação de Montalegre. 

Foram realizadas visitas a cinco aldeias, nomeadamente Pitões das 

Junias, Fafião, Paredes do Rio, Travassos do Rio e Medeiros de Chã, sendo as 

quatro primeiras localizadas no interior do Parque. As casas nas aldeias 

visitadas no interior do Parque tinham por característica serem construções 

antigas, com janelas em madeira e paredes exteriores em granito (Figura 19).  

 

  

Figura 19. Casas nas Comunidades Barrosãs  

(O granito é o material predominante na construção de casas nas aldeias visitadas em 

Montalegre. Aldeia de Pitões das Junias à esquerda e Aldeia de Fafião à direita). 
 

As ruas das aldeias visitadas geralmente estavam desertas e as portas e 

janelas fechadas. Além da plantação de culturas montanhosas (cereais e batata 

semente, por exemplo) e a produção pecuária, a região é conhecida pela produção 

do fumeiro52, havendo anualmente a feira do fumeiro, evento tradicional que 

 

52 Nome genérico dado a carnes expostas ao fumo. Na região de Montalegre usam a carne de 
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contribui diretamente para a subsistência de muitas famílias (Figura 20). As 

comunidades Barrosãs mantém formas de organização social e práticas que as 

diferenciam da maioria da população do país, sobretudo as relacionadas ao modo 

de trabalhar a terra e tratar os animais, bem como aos valores comunitários, 

reconhecidos no âmbito da FAO (Figura 21). 

 

  

Figura 20. Registros da produção do fumeiro em Montalegre.  

Fonte: Página oficial da Câmara Municipal de Montalegre 

 

  

Figura 21. Registro de práticas tradicionais das Comunidades Barrosãs. 

(Pastoreio do gado e a segada do centeio).  

Fonte: Página oficial da Câmara Municipal de Montalegre 
 

No período em que o campo foi realizado os aldeões encontravam-se em 

 

porco, produzindo diferentes produtos, a partir do modo tradicional de produção. Disponível em: 

https://fumeirodemontalegre.pt/web/default 
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época de semear o campo e recolha do feno, além de levarem o gado para o pasto. 

Estes fatores atuaram como limitadores para encontrar participantes para a 

pesquisa, disponíveis em um curto período do dia, geralmente entre 11h e 14h 

(período reservado ao almoço e descanso). Outro limitador para realização das 

entrevistas foi o tempo de deslocamento até as aldeias, em especial as 

localizadas no interior do Parque. Além disso, o deslocamento dependia da 

disponibilidade do veículo e de um funcionário do Ecomuseu. Assim, só havia a 

possibilidade de visitar uma aldeia por dia e um curto espaço de tempo para 

realizar as entrevistas. Importa referir que algumas entrevistas foram 

realizadas na região urbana de Montalegre, aproveitando a oportunidade em 

que alguns aldeões ali se encontravam para resolver assuntos pessoais ou a 

trabalho. 

 

7.3.3 Percepções das comunidades 

Alterações climáticas e seus impactos 

Os entrevistados referiram perceber os impactos das alterações 

climáticas no território. A maioria relacionou as alterações climática com a 

variação de temperatura e a imprevisibilidade das estações do ano. Os 

entrevistados também expressaram opiniões a respeito das possíveis causas das 

alterações climáticas, o que demonstra como estas alterações são interpretadas 

pela comunidade. As possíveis causas, sugeridas pelos entrevistados, podem ser 

agrupadas em três categorias. A primeira, referida na maioria das entrevistas, 

relacionou as alterações climáticas à atuação humana sobre o ambiente, em 

especial com a poluição. A segunda, conferiu as causas das alterações climáticas 

a própria natureza, afirmando ser algo cíclico, embora possa ter sido agravada 

pela ação humana. A terceira, explica as alterações climáticas como uma 

resposta divina. 

Tem havido bastante diferença nas condições climáticas. Antigamente havia bastante neve, 

frio e gelo e tinha os períodos certos pra esse tempo de frio, neve e calor. Mas há uma 

alteração bastante diferente, já não sabemos bem o que é verão, o que é inverno, há sempre 

bastante alterações. (M, 39) 
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Se pensarmos bem na lógica da natureza, as coisas aconteceram de alguma maneira e não 

quer dizer que não se possa repetir. Só que agora o que tem é que todos os dias vemos o 

mundo e antes não víamos. Agora, mudanças por causa da poluição, isso é indiscutível, 

isso não tem nada a ver com o antigo, não é?! Mas não quer dizer que antigamente não 

acontecesse nada. (M, 62) 

Vem a chuva e passa logo, mas geada acaba com tudo. Mas o que vamos fazer? Temos que 

aguentar o que Deus manda! (F, 65) 

Isso, olha, dizem que anda descontrolado, mas tudo que é mandado por Deus é bem-

mandado. (F, 64) 

Ao serem questionados sobre quais vulnerabilidades reconhecem no 

território, relacionadas às alterações climáticas, os entrevistados expuseram 

dificuldades ligadas ao plantio e colheita devido a imprevisibilidade das 

estações, variações bruscas de temperatura, aumento de geadas, diminuição dos 

níveis de água nos lagos e receio de perda de práticas tradicionais ligadas às 

temperaturas mais frias, como a produção de fumeiro e a plantação da batata 

semente. 

Agora, na primavera, houve alteração de um tempo que era quente e tem chovido muito. Os 

milhos este ano ainda praticamente não nasceram, e já deviam estar altos, e isso dá 

alteração na produção. Por exemplo, agora estamos em atraso. No tempo da seca deitamos 

o feno aos animais em casa, o que não era normal, enquanto eles comiam nos terrenos, 

agora tivemos que estar a gastar o feno. (M,44) 

Nós temos aqui as lagoas aqui muito próximas, a um quilometro e vemos nossas lagoas 

com pouca água, e são lagoas naturais, as nascentes aqui na serra, e dessa aldeia pra cima 

não há mais nada, é água pura. Então, sentimos que nas lagoas havia muito pouquinha 

água, ano passado.(M, 40) 

Interfere, temos um período muito curto de produção de fumeiro. Se não houvesse essas 

alterações climáticas nós podíamos ter fumeiro até abril e começar no fim de outubro, mas 

nós só temos dois a três meses em que podemos produzir. O produto é artesanal. (F, 35) 

Posso lhe dizer que todos os anos, nos últimos anos, no mês de julho, vem um calor de tal 

maneira, mais ou menos no meio do mês de julho, que nos queima a batata, o tubérculo 

que está abaixo da terra, nos estraga as batatas.(M, 66) 

Apesar de alguns entrevistados terem observado alteração nos níveis de 

água dos lagos e períodos de seca mais longos, a maioria referiu ter acesso a 

água de boa qualidade, sobretudo pela presença de nascentes nos montes. 

Também referiram terem dúvidas quanto à influência das barragens nas 

variações de temperatura e umidade. Apenas um entrevistado afirmou acreditar 

que as barragens resultem em problemas significativos para a região ou 

influenciem nas alterações climáticas.  
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Práticas tradicionais e capacidade adaptativa 

Os entrevistados referiram acreditar que as práticas tradicionais de 

utilização do território e da água, mantidas desde os tempos antigos, são 

benéficas para o ambiente e contribuem positivamente frente aos impactos 

adversos das alterações climáticas. Em especial, a ausência do uso de 

agrotóxicos. Além disso, acreditam que a prática do comunitarismo tem sido 

determinante para garantir a continuidade das aldeias, sobretudo em momento 

de adversidade. 

Evidentemente. Esta forma de fazer, esta forma de trabalhar é benéfica até para a própria 

paisagem. A paisagem só está moldada desta forma porque há os pequenos agricultores 

que fazem desta forma, senão a paisagem não era assim. (M, 40) 

Montalegre é reconhecida pelos costumes e tradições e preservamos bastante essas 

tradições. É o que nos define e é o nosso meio de sobrevivência, as tradições a agricultura e 

os costumes, é uma mais-valia para o Concelho de Montalegre. (M, 39) 

É um território ainda com presença, é um território que ainda há muita presença e 

influência do homem no território, ou seja, o território está, como se vê, fruto das práticas 

tradicionais que são ancestrais, mas que mantém até os dias de hoje.(F, 47) 

Nossa aldeia ainda é muito comunitária, a questão das vivencias. O comunitarismo é a 

ajuda entre os habitantes da aldeia para conseguir sobreviver.(M, 40) 

Contudo, todos os entrevistados alegaram que as constantes perdas e, 

ou, atrasos nas plantações, tem gerado prejuízos que refletem diretamente na 

subsistência de muitas famílias.  Ademais, o reduzido número de mão-de-obra 

disponível para agricultura e o envelhecimento populacional também foram 

apontados como fatores que influenciam na capacidade de resiliência das 

comunidades.  

Sim, sim! Aqui ainda estercamos, adubamos com os estercos das vacarias, dos animais. 

Melhor é fazer tudo como antigamente, o problema é que a gente também é pouca. (M,59) 

É evidente que, de ano pra ano, as coisas vão reduzindo muito porque a população está 

envelhecida, os novos tiveram que procurar outros modos para se governarem, mas ainda 

temos aqui, umas poucas aldeias aqui na zona que ainda vivem muito o comunitarismo 

(M, 40) 

Assim, apesar de acreditarem que suas práticas tradicionais contribuem 

diretamente para a preservação do ambiente e para a continuidade da 

comunidade, os entrevistados se veêm muito vulneráveis aos impactos das 

alterações climáticas. 



  Capítulo 7. Resultados 3 

153 

Reconhecimento e interpretação do papel dos instrumentos político-normativos  

A maioria dos entrevistados relacionou as Convenções internacionais 

climáticas ao episódio de saída do presidente Americano do Acordo de Paris, mas 

afirmaram desconhecer o teor destes instrumentos, motivo pelo qual não 

souberam dizer se haveria qualquer garantia relacionada às comunidades ou 

territórios tradicionais. Entretanto, alguns entrevistados levantaram a hipótese 

de que caso existissem essas garantias, não estavam a ser aplicadas, pois não 

eram sentidas no território em forma de incentivos ou reconhecimento ao papel 

que desempenham na proteção do ambiente. 

Não estou muito por dentro disto desta questão das comunidades tradicionais e culturas 

tradicionais, mas sei que se discute muito e cada vez está a se discutir mais esta questão 

do que é o climatérico, mas em particular das zonas como a nossa, de zona rural e 

tradicional, não tenho conhecimento. (M, 40) 

Eles fazem muitas reuniões, mas não chegam à conclusão nenhuma. O buraco do ozônio, é 

mais aquilo, e depois os da América não estão pra colaborar, portanto eu acho que ali há 

interesses econômicos e não se consegue avançar. É uma pena! (M, 66) 

Documentos para fora, porque aqui não dão nada. Tem que ganhar a vidinha. (F, 65) 

Sim, os Americanos saltaram fora, não quiseram participar, malucos! (M, 62) 

Ouço falar na TV. Mas não tenho conhecimento profundo destes acordos. (M, 40) 

Questionados sobre a existência de instrumentos no âmbito nacional, os 

entrevistados declararam ter conhecimento sobre a existência de uma estratégia 

de adaptação no país. Entretanto, expressaram desconfiança e descrença com o 

poder público nacional. Os entrevistados argumentaram que o papel que as 

comunidades Barrosãs desempenham na proteção do ambiente não é 

reconhecido a nível nacional. Apesar disso, alguns entrevistados alegaram estar 

satisfeitos com os subsídios que recebem (em razão de possuir territórios no 

interior do Parque) e que hoje viveriam melhor do que antigamente. 

Há umas medidas, umas pequenas medidas agroambientais, umas pequenas 

compensações. Eu, na minha leiga opinião, não são a compensação que deveria ser. Eu 

tenho 40 anos, e desde quando era pequenino ouvia falar que o Concelho de Montalegre 

deveria ter uma discriminação positiva e nunca teve, mais pelo contrário. (M, 40) 

O governo até está a ajudar-nos, porque antigamente os agricultores era só o que dava ao 

campo e o que eles trabalhavam de casa. E agora o governo até está a dar uma ajudazinha 

a quem tiver animais. E a gente vive até um pouco melhor, porque já não se vive só daquele 

pouquinho. (F, 64) 
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Não. A gente tem uma pequena ideia, mas nem tenho me importado com esses assuntos. 

Mas vemos que se as pessoas que têm cultura e que se preocupam com isto, tentam dar um 

passo à frente, que são necessários, mas muito se fala e pouco se faz.(M, 62) 

Ao referirem a ausência de reconhecimento, por parte do poder público 

nacional, do papel ecológico que desempenham e dos benefícios que geram ao 

país, os entrevistados sublinharam que deveriam receber subsídios como forma 

de valorar estes contributos e incentivar sua continuidade. Entretanto, alguns 

entrevistados referiram um tratamento discriminatório em relação a região 

norte do país, e sugeriram que isso reflete diretamente no volume de recursos 

destinados à cada região. 

Houve uma diferenciação do norte de Portugal em relação ao Sul de Portugal, 

nomeadamente na distribuição do quadro comunitário de apoio, que privilegiou os grandes 

latifundiários e aqueles que mais tinham para prejudicar, o norte de Portugal. (M, 64) 

Eu sei que agora, recentemente, a FAO atribuiu uma classificação qualquer ao Concelho 

de Montalegre. E eu faço esta pergunta, isso nos interessa de que forma? Porque é assim, 

as pessoas fazem isso, de forma tradicional, contribuem de forma ambiental, e o retorno? 

Quem é que está a pagar? Porque há sítios que se industrializam ao máximo, usam 

fitofármacos ao máximo, e aqui não. E o que compensa?! Não há essa compensação! Eu 

acho que nessa classificação da FAO deveria ser associado as candidaturas dos produtores. 

Se tivessem projeto para preservar esta forma de fazer. Mas não são prioritários. (M, 40) 

Há uma desatenção muito grande, e nós, eu continuo a dizer, pode não ser a palavra mais 

indicada, mas gente do interior norte, principalmente, ainda não somos considerados 

portugueses de primeira, porque vem montes e montes de dinheiro, já não vem tanto como 

vinha, da União Europeia, mas não são gastos aqui. [...] Agora a senhora vai a minha 

aldeia e vê casas em ruínas, tudo destruído, casas já cheias de arbustos e isso lá pelo meio. 

Eu gosto muito de viver na minha terra, pois eu não saio daqui pra fora, mas há uma 

desigualdade de tratamento muito grande entre o pessoal das grandes cidades e o pessoal 

da aldeia. E eu falo à vontade porque sei daquilo que se passa. (M, 66) 

Questionados sobre as estratégias de adaptação de nível municipal, os 

entrevistados referiram desconhecer sua existência. Alguns entrevistados 

argumentaram que não ocupavam cargos na Câmara e, por este motivo, não 

saberiam do assunto. Contudo, muitos entrevistados sugeriram que as 

alterações climáticas não seriam uma preocupação prioritária, sobretudo porque 

não teria sido observado no município a ocorrência de eventos extremos, apesar 

das alterações relatadas durante as entrevistas. 

Eu não estou à altura de lhe responder, não sei se existe ou se não. Eu não faço parte do 

município, não tenho nada de ver com isso, eu sou agricultor e já me chega. (M, 66) 

Não, não tem. Eu desconheço. O que está mais a acontecer é a proteção ao nível dos fogos. 

A autarquia já está mais sensibilizada. (F, 47) 
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O foco nas alterações climáticas, as pessoas nem se quer ainda se percebem muito disso, 

porque nós, digamos assim, não sofremos catástrofes, àquelas catástrofes que sofrem 

alguns países, nomeadamente a nível dos mares, grandes tsunamis. Nós assim, por dizer, 

aqui ainda não temos. (M, 64) 

Não, por parte do município não. Qualquer catástrofe muito forte em termos de culturas, o 

PRODER (programa de desenvolvimento regional) as vezes ajuda. Também temos 

subsídios e quem tiver animais, ainda tem mais subsídios porque está dentro do 

Parque.(M, 67) 

Ainda, alguns entrevistados mencionaram que o poder público 

municipal tem apoiado a continuidade das práticas tradicionais, especialmente 

por meio de incentivos financeiros para determinados tipos de produção (por 

exemplo, o gado da raça barrosã) e na logística da realização da feira do fumeiro. 

Para além dessa sanidade ser paga pelo município, na questão dos pequenos ruminantes, 

cabras e ovelhas, há um regulamento qualquer, eu não tenho bem certeza, há uma 

compensação em função do número de animais, até pelo trabalho que eles fazem na 

natureza. (M, 40) 

Sim, sei que a autarquia tem feito tudo e mais alguma coisa para melhorar as condições 

aos agricultores, acesso as propriedades, sistemas de regadio. Mas a autarquia não 

consegue arranjar verbas suficientes para fazer isso em todas as aldeias. E, portanto, faz o 

que pode. Mas daí até o necessário há uma diferença muito grande.(M, 66) 

Aos serem questionados quanto a importância dos instrumentos e se estes 

desempenham papel de proteção, frente as alterações climáticas, os 

entrevistados afirmaram ser relevante a criação de leis, sobretudo para proteção 

do ambiente, mas sublinharam que a legislação existente não confere garantias 

suficientes para a continuidade das comunidades e o modo de vida. Muitos 

alegaram que a legislação, quando existente, não é aplicada, e que muitos 

instrumentos são criados apenas por exigência formal, mas não com a 

intencionalidade de realmente contribuir. 

Sim, muito importante, mas passar do papel para o terreno, não é fica só no papel, se fica 

só no papel não se tem interesse nenhum.(M, 66) 

O governo dá uma ajudazinha, mas é pouquinha pro estrago que a agente tem. Até este 

ano, com o granizo, se calhar não tem grão. (F, 65) 

Não! Foram planos que estão, esta é minha opinião, são planos que foram feitos porque são 

obrigatórios. As Câmaras têm que os ter, os parques têm que os ter, mas eles não acautelam 

de todo o interesse das populações.(F, 47) 

Se houver a legislação tudo bem, mas que tragam algum benefício as pessoas que estão aí. 

Não vamos fazer legislação para depois não acontecer nada. Para mim é, desculpe o termo, 

mas é uma estupidez absoluta. [...] O Estado muitas vezes atrapalha o desenvolvimento 

local, muitas vezes. As vezes se não estorvar, já fazem muito! (M, 64) 
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Os entrevistados também afirmaram que seria importante a criação de 

legislação tendo por escopo o reconhecimento do papel que desempenham na 

proteção do ambiente e consequente proteção do modo de vida tradicional, 

sobretudo por meio de subsídios. Mas sublinharam desacreditar na existência 

de interesse político, em especial a nível nacional, para a criação de legislação 

com este teor. 

Os nossos produtos não são valorizados no mercado pela qualidade que têm. Eu sou 

obrigado e a vender a batata que não ponho veneno, que é o nome correto que se dá a isso, 

e sou obrigado a vender ao preço que vendem os que a intoxicam. (M, 66) 

A gestão dos Concelhos, das Câmaras, fazem um trabalho, parece-me forte neste sentido de 

querer, fazem força para querer chamar cá as pessoas, de querer puxar investidores. Mas 

as vezes se direciona muitas políticas para atrair investidores, mas talvez a política deva 

começar em querer favorecer quem está cá, as pessoas normais.(M, 40) 

Adicionalmente, os entrevistados que residem nas aldeias localizadas no 

interior do Parque, também foram questionados sobre sua relação com a 

administração do Parque. Os entrevistados dividiram a relação com o Parque 

em dois momentos históricos, o primeiro, relacionado à criação, é referido como 

conflituoso e impositivo.  

Não, aqui vivemos todos mais ou menos. E comparado ao que vivíamos antes, estamos a 

viver bem. (F, 64) 

Não. Na construção as vezes implica um pouquinho, mas agora já não. Antigamente o 

Parque intervia nas coisas, nas construções, mas agora já não. Já não intervém tanto. (F, 

61) 

Grandes guerras que já houve entre a comunidade local e o parque nacional, o ICNF, 

muitas guerras. Aliás, o parque nacional para nós era lobo também, também era o mal-

amado.[...]. Nós tínhamos aqui uma altura, nos anos 60, que o Parque não ouvia os locais, 

hoje ouve, tem uma abertura muito maior, tem uma aproximação com as localidades muito 

maior. Se eles forem chamados para vir cá, eles vem cá e ouvem as pessoas. (M, 40) 

Não. Assim, já houve situações piores. Já houve épocas piores, mas atualmente está um 

problema muito grave. [...]. Os agricultores, que vivem da atividade agrícola, a dimensão 

atual, que é permitida no plano de ordenamento, é impeditiva para um projeto de 

investimento ter viabilidade econômica. Só são permitidas construções até 300m². E não 

pode ser, porque um projeto de um jovem agricultor, para ter viabilidade, as pessoas têm 

que ter entre 30 e 40 vacas e, cada vaca num estábulo, tem que ter, no mínimo, 6m². Ou 

seja, não dá![...] criaram-se legislação para o ordenamento do território que não encaixam 

uns nos outros. Agora, como é que um agricultor faz? Isso é grave! Os Planos Diretores 

Municipais tem que casar com isso tudo. (F, 47) 

Atualmente esta relação é classificada como amigável por alguns 

entrevistados. Todavia, parte dos entrevistados relataram sofrer com as 



  Capítulo 7. Resultados 3 

157 

restrições impostas para construções de armazéns, direcionados para o abrigo 

dos animais. Ainda, as dimensões permitidas seriam incompatíveis com as 

necessidades de manutenção da atividade produtiva. Neste contexto, a ausência 

de coerência entre os instrumentos, nomeadamente o PDM, o plano de 

ordenamento do Parque e Diretivas Comunitárias em matéria do ambiente, foi 

apontada como principal causa para estes conflitos. 

 

Participação das comunidades no contexto local  

Questionados sobre a participação no nível municipal, quatro dos 

entrevistados declararam não ter interesse em participar, mesmo que sejam 

convidados, uma vez que a atividade no campo já consumiria muito tempo. Os 

demais entrevistados afirmaram que são chamados a participar e que as 

reuniões se relacionam, especialmente, com questões ligadas a agricultura e a 

feira do fumeiro e sublinharam que sua participação tem reflexo nas tomadas de 

decisão em relação a estes assuntos.  

Não, eu é raro sair daqui. Aqui tem que se trabalhar todos os dias. Há que cuidar do gado, 

há que fazer as camas, há que se dar de comer, para uma pessoa só isso não vai bem. (M,59) 

Sim, há reunião com os produtores, eles até nos apoiam, apoiam a agricultura, solicitam a 

sanidade animal, colaboram na feira do fumeiro, eles que organizam, nos fabricamos, mas 

eles que organizam. (M, 66) 

Sim, eu faço a feira do fumeiro então, de vez em quando, há umas reuniões que a gente 

participa, mas é por causa do fumeiro. E, uma vez ou outra, há por causa da agricultura. 

(F, 61) 

Eu vou porque é nas reuniões que se discutem os problemas e eu já tive vários problemas e 

falei ali, a frente do povo que estava, e resolvemos. (F, 64) 

Os entrevistados também externalizaram opiniões sobre o interesse da 

população local em participar de reuniões com o poder público. Estes observaram 

que os mais velhos não manifestavam interesse na vida pública. Somado a este 

fator, indicaram que uma parcela significativa da população não teve acesso à 

educação formal, sentindo-se desestimulados a participar. 

O Plano Diretor tem aquela parte de discussão pública. Algumas pessoas vem, mas de uma 

maneira geral a população nem sabe cá o que fazer. Há pouca participação local nas 

discussões e digamos que falta um movimento mais participativos para representá-los. Mas 

as próprias populações também não procuram, não se agrupam, não trabalham nesse 

sentido. (F, 47) 
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Nós vivemos um processo de ditadura que Portugal saiu a quarenta e poucos anos. 

Portanto, vivemos um processo de ditadura e as pessoas não tinham educação, a maioria 

não sabia nem ler e escrever. Portanto este tipo de coisa só se adquire se tiver conhecimentos, 

e a estudar, ter curso, se formar e, infelizmente já tem muita gente formada que não vem 

pra cá. Vai embora e aqui continua a ser uma camada de população envelhecida, muito 

velha e com pouco conhecimento. (M, 64) 

As pessoas mais antigas já não se preocupam como é que o mundo está, as coisas correm 

mal, pra outra ano vai correr melhor, e é muito isto. Nós já nos preocupamos mais com 

isto, já frequentamos mais a vida local, nos preocupamos mais com o que nos possa afetar 

ou não, somos mais participativos, levantamos mais o pé. (M, 40) 

Apesar da maioria dos entrevistados se sentirem participantes no 

processo de decisão de âmbito municipal, as reuniões centram-se, sobretudo, na 

atividade agrícola, investimentos para a região e a realização da festa 

tradicional para divulgação e comercialização do fumeiro. 

 

Principais preocupações  

As falas dos entrevistados também foram analisadas tendo por objetivo 

identificar suas principais preocupações, considerando o número de vezes que as 

temáticas são referidas nas entrevistas. As preocupações mais referidas 

relacionaram-se à fixação de pessoas no território, atenção conferida à região 

norte do país, subsistência e os reflexos do clima na continuidade de culturas 

montanhosas, diretamente dependentes de climas mais frios. 

Essas intempéries podem provocar uma perda parcial ou total de qualquer cultura. E 

depois, também há outro fator que é o seguinte, há uma elevação da temperatura a nível 

mundial e o aquecimento aqui talvez traga praga ou doenças que antes não tinham e com 

condições ideais para se propagar.(M, 40) 

A nível das tradições, o que nos preocupa mais é a matança do porco, a matança 

tradicional. Ela precisa de um clima frio para conservação das carnes, pro fumeiro, e já 

não tem aquele período para fazer porque o clima está bastante instável e já não sabemos 

qual é o tempo que vai mais frio, é a maior dificuldade. E é o maior meio de sobrevivência 

de uma casa, uma família. Sobrevivem quase durante um ano com o que o fumeiro dá. (M, 

39) 

As preocupações com a subsistência também foram relacionadas aos 

baixos valores recebidos pelos aposentados (reformados), o que os obriga a 

permanecer em atividade para garantirem a sobrevivência. Também foram 

relacionadas com as limitações impostas por normativas com o objetivo de 

conciliar o modo de vida tradicional e a preservação do Parque. 
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Para que serve o agricultor ter um armazém que só dá para alojar 10 vacas, quando isso 

não dá viabilidade econômica? Para que ele haveria de ter 10 vacas, se ele vive na miséria? 

Quando ele podia ter 20 vacas para ter uma vida mais digna! Os anos passam, eles ficam 

aqui, e é uma vida de trabalho. E os anos passam, eles chegam ao fim, e tem o quê? Uma 

reforminha de 300 euros. E dá para viver? Cada vez somos menos, e eles não tem quem vai 

cuidar deles. (F, 47) 

Eu já me reformei e tenho minha reforma de 400 euros, eu tenho irmão reformado com 3, 

4 mil euros, qual é a diferença? Nenhum deles trabalhou tanto quanto eu. Eu não quero 

que eles recebam 400, está a me compreender? Portanto, há um tratamento muito desigual, 

por isso as pessoas vão para o estrangeiro, trabalham e chegam a  altura da reforma e tem 

uma reforma digna. Agora o que eu vou fazer com 400 euros por mês?! Não me chega 400 

euros por mês. O que eu faço?! (M, 66) 

Os entrevistados expuseram, ainda, que enfrentam cada vez mais 

dificuldades em dar continuidade as práticas agrícolas pelo reduzido volume de 

mão-de-obra disponível, somado ao envelhecimento da população. Todos os 

entrevistados expressaram frustração e insatisfação relacionadas as condições 

disponíveis para permanência dos jovens, o que também foi relacionado com o 

apoio recebido do poder público no âmbito nacional. 

E vocês mais jovens tem que pensar no futuro, porque eu já não penso muito no futuro, 

minha vida já lá vai, mas acontece que a mais nova até trabalhava nos bombeiros, ela é 

enfermeira, mas enquanto aqui ganhava 800 euros por mês, não limpos, ela lá está com 

4mil e tal livres. Portanto, o que andava aqui a fazer?! Custou muito a ela e a mim, chorei 

muito, muito, muito, no dia em que ela foi embora. E ficamos desertos!  (M, 66) 

No momento não estamos a ter muitas ajudas e se algum jovem deseja se instalar, não vejo 

muito interesse em ajudá-lo a fazer, a melhorar os estábulos e isso tudo. Não tem havido 

muito apoio para que os jovens agricultores fiquem. Eu acho que é porque a agricultura 

não está a dar muito benefício ao país. (M,44) 

Como é que dois jovens que pensem bem, e hoje que se tem uma cultura porque já vão à 

escola mais anos, 10 anos ou mais, eu fui meia dúzia, outros foram 3 ou 4, e outros não 

foram nenhum, pense bem, para plantar preciso de um armazém. E como constrói um 

armazém? Dois jovens não tem nada! Pedem ao Estados, mas o Estado, é como eu te digo, 

não dá nada, o Estado não dá nada a ninguém! Eles tiram! (M, 62) 

As comunidades Barrosãs percebem os impactos das alterações 

climáticas no território e se reconhecem como vulneráveis. Entretanto, há outros 

fatores que têm contribuído diretamente para a dimensão destes impactos e 

influenciado na capacidade das comunidades em lidar com eles.  
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7.3.4 Percepção do poder público municipal 

Para ponderar a percepção do poder público municipal em relação à 

salvaguarda dos direitos das comunidades tradicionais nos instrumentos de 

nível municipal foi realizada entrevista com o presidente da Câmara de 

Montalegre, gestão 2018-2021. Os questionamentos versaram sobre o 

conhecimento em relação às Convenções climáticas, à estratégia nacional de 

adaptação e sobre a incorporação das preocupações relacionadas as comunidades 

e territórios tradicionais no planeamento municipal.  

Inicialmente, o entrevistado referiu ter conhecimento da existência deste 

instrumentos, mas que acreditava não haver qualquer garantia de direitos às 

comunidades nestes instrumentos, em especial no âmbito nacional. Segundo ele, 

não há um reconhecimento nacional do papel que as comunidades desempenham 

na proteção do ambiente ou de seu modo de vida. 

Não, não há programas que atendam as especificidades, as situações dos territórios, por 

exemplo, reconhecidos pela FAO como Patrimônio Agrícola Mundial, que é aquilo que nós 

somos. [...]. A forma tradicional de trabalhar a terra e o respeito ao ambiente é que fez com 

que a ONU nos atribuísse este selo de qualidade, que eu fui receber em Roma, na sede da 

FAO. Porém, isto é tratado no âmbito de uma organização insuspeita que são as Nações 

Unidas, porque onde mete política entram, acima de tudo, os interesses. 

Questionado sobre o reconhecimento e proteção das comunidades 

Barrosãs e suas práticas tradicionais no âmbito do PDM, o entrevistado 

informou que os PDM obedecem às diretrizes e planeamento pautados em um 

quadro de orientação genérica para todo o país e que não atende, portanto, todas 

as especificidades dos territórios. Além disso, afirmou que o regulamento do 

Parque da Peneda-Gerês muitas vezes se sobrepõe as orientações e normativas 

do PDM, o que também operaria como um limitador deste instrumentos e sua 

aplicabilidade. 

Diante das ausência de representação das comunidades no PDM, o 

presidente da Câmara foi questionado sobre a existência de outras políticas 

locais voltadas para as comunidades e seus territórios, sobretudo direcionadas 

à proteção no âmbito das alterações climáticas. O entrevistado sublinhou que a 

Câmara tem atuado ativamente para proteger e garantir a continuidade das 
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práticas tradicionais, especialmente reconhecidas pela FAO como Patrimônio 

Agrícola Mundial. 

Sim, temos, ou de outra forma já tinha tudo desaparecido! A produção agrícola e a 

produção pecuária são, digamos, não digo financiadas, mas subsidiadas pelo município. 

Se queremos ter floresta limpa e evitar os incêndios, temos de envolver as comunidades 

locais nesta dinâmica. E, se queremos preservar o selo de território, como foi recentemente 

considerado pela FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), 

se queremos continuar a ser um território agrícola mundial, com selo de qualidade, um 

selo de garantia, com este reconhecimento que nos foi dado, temos que acionar a nossas 

políticas para apoiar as nossas comunidades.  

O entrevistado referiu políticas públicas municipais ligadas a criação de 

rebanhos de cabra, a criação de raça de gado autóctone, bem como a produção 

da batata de semente. Ao ser questionado sobre a participação das comunidades 

na elaboração destas políticas, o presidente afirmou que o da população é 

incentivada a participar. Entretanto, sua fala evidencia que este envolvimento 

só é efetivamente oportunizado após a política já ter sido aprovada. Em nenhum 

momento o entrevistado fez referência ao plano estratégico de alterações 

climáticas municipal. 

O planeamento se faz aqui. Naturalmente que depois temos a preocupação de primeiro 

definir e aprovar regulamentos, depois fazer a divulgação e, como estamos com uma 

camada populacional já envelhecida, nós temos que de fato ir pelas comunidades e 

sensibilizar e motivar as pessoas para se deixarem envolver nesta dinâmica.  

Questionado sobre a importância das práticas tradicionais para a 

resiliência das comunidades, o entrevistado sublinhou que as comunidades 

barrosãs e suas práticas tradicionais conferem sustentabilidade ao território e 

contribuem positivamente para o planeta.   

Sim, a forma tradicional de operar, a forma tradicional que o produtor agrícola e pecuário 

tem de se relacionar com o meio ambiente é fundamental para, digamos, sobrevivermos ou 

combatermos os desiquilíbrios que já são visíveis e que se acetam no conceito das alterações 

climáticas.  

O presidente da câmara sublinhou a existência de um desfavorecimento 

da região norte e que os interesses econômicos têm beneficiado latifundiários, 

sobretudo da região do Alentejo, em detrimento dos minifúndios existentes na 

região Barrosã. Ademais, referiu que uma reestruturação fundiária seria 

indispensável para viabilizar a exploração econômica e rentável da propriedade 
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rústica e tornar o território mais atrativo, em especial para os jovens, resultando 

na fixação das pessoas no território, na migração para a região e, 

consequentemente, na continuidade das práticas tradicionais.

7.4 Conclusões 

A análise das percepções das comunidades tradicionais mostra que: 

- No estudo de caso em Praia Grande, Brasil, os entrevistados 

desconhecem a existência de instrumentos político-normativos para 

salvaguardar os direitos da comunidade frente aos impactos adversos das 

alterações climáticas e, por conseguinte, a Comunidade São Roque não se sente 

protegida e participante nos diferentes níveis de decisão, em especial o 

municipal. Adicionalmente, o representante do poder público municipal 

reconheceu a ausência de políticas públicas municipais voltadas para atender as 

especificidades da comunidade, mas não se mostra sensível as questões 

climáticas enquanto gestor municipal. 

- No estudo de caso em Montalegre, Portugal, os entrevistados estão 

cientes da existência das Convenções climáticas, mas desconhecem que estas 

tenham dentre seus objetivo salvaguardar os direitos de comunidades 

tradicionais. E, apesar de reconhecerem os esforços do poder público municipal, 

os entrevistados não sentem que seu modo de vida e as práticas tradicionais têm 

sido protegidas, além de referirem limitada atenção do poder público de nível 

nacional. Adicionalmente, o representante do poder público municipal sublinhou 

o limitado poder do PDM para fazer frente às especificidades do território em 

relação ao reconhecimento e proteção das práticas tradicionais, mas afirmou que 

outras políticas têm sido direcionadas à esta questão, uma vez que as práticas 

tradicionais seriam uma mais-valia que caracteriza o município. 

- A análise comparada dos estudos de caso permite concluir que as 

comunidades não se sentem protegidas e que o papel que desempenham na 

proteção do ambiente não tem sido reconhecido, refletindo em tratamento 

desigual. Importa também referir que na relação com os Parques, em ambos os 
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estudos de caso, o diálogo e a harmonia no convívio só foram alcançados 

recentemente. Neste aspecto, a relação entre as comunidades e as unidades de 

conservação ainda não conseguiu se estabelecer totalmente sob as bases da 

cooperação. E, embora a amostra em cada campo não permita identificar 

diferenças de opiniões por faixa etária e gênero, as expressões dos padrões de 

interpretação eram comuns. 

No próximo capítulo, a relevância destes resultados frente a análise dos 

instrumentos político-normativos, realizada nos capítulo 5 e 6, serão discutidos 

à luz da revisão de literatura e demais referenciais teóricos.
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Capítulo 8 

 

 

Discussão dos resultados 

 

8.1 Introdução  

Este capítulo desenvolve a apreciação crítica dos resultados 

apresentados nos capítulos 5, 6 e 7, à luz do enquadramento teórico, e identifica 

suas implicações práticas. Para o efeito, o capítulo está estruturado em quatro 

secções. Após esta breve introdução, a segunda secção centra-se na síntese da 

análise dos resultados a partir de representações comparáveis entre os casos de 

estudo. Na terceira secção são discutidas as principais descobertas desta 

investigação frente aos conhecimentos existentes sobre a proteção das 

comunidades e territórios tradicionais. Na quarta secção são discutidas as 

potencialidades e limitações da investigação.  

 

8.2 Síntese da análise dos resultados 

As análises desenvolvidas nos capítulos 5 e 6 centraram-se em como as 

preocupações relacionadas às comunidades e territórios tradicionais têm sido 

vertidas nos instrumentos político-normativos, nos diferentes níveis de decisão. 

No total foram analisados vinte e seis instrumentos, sendo quatro de nível 

internacional, três supranacional, quinze nacional (sete do Brasil e oito de 

Portugal) e quatro municipal (dois de Praia Grande-Brasil e dois de Montalegre-

Portugal). A Figura 22 sintetiza esta informação, e mostra que uma parte 

relevante dos instrumentos analisados, quer em Portugal, quer no Brasil, foram 

elaborados ou revistos após a assinatura do Acordo de Paris, em 2015 e que, em 

teoria, deveriam concretizar o que está estabelecido no Acordo de Paris em 

relação a proteção das comunidades tradicionais. 
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Figura 22. Linha temporal dos instrumentos político-normativos analisados para Portugal e Brasil.  

(A parte cinzenta destaca o período após a assinatura do Acordo de Paris).
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A análise de como as temáticas comunidades e territórios tradicionais, 

conhecimentos tradicionais e alterações climáticas tem sido consideradas na 

narrativa dos instrumentos, sintetizada na Figura 23, mostra que nos 

instrumentos de nível internacional as comunidades e territórios tradicionais 

não são referidos na UNFCCC e no Protocolo de Kyoto. Este resultado pode estar 

relacionado com o objetivo destes instrumentos de estabilizar as emissões de 

GEE e, portanto, priorizaram ações de mitigação. Só posteriormente, os 

instrumentos passam a incorporar medidas de adaptação e maior atenção às 

pessoas e territórios, como se constata na análise dos Acordos de Cancun e do 

Acordo de Paris. 

No nível supranacional, as comunidades tradicionais são referidas 

apenas no Acordo de Escazú, o que pode estar relacionado ao reconhecimento 

jurídico das comunidades tradicionais em diversos países da América Latina, a 

exemplo do Brasil. 

O estudo de caso no Brasil mostra, no nível nacional, que nos 

instrumentos do tipo legislação a atenção às comunidades tradicionais é maior 

no instrumento ligado à conservação da natureza e que as temáticas não são 

referidas no instrumento de ordenamento do território. Nos instrumentos do tipo 

planos e programas a inclusão das comunidades ocorre principalmente no plano 

climático e de recursos hídricos, sendo residual nos demais instrumentos. No 

nível municipal a atenção às temáticas é ainda menos expressiva. 

O estudo em Portugal mostra que as comunidades não são incluídas nos 

instrumentos de nível nacional, mas os conhecimentos tradicionais são referidos 

no instrumento de conservação da natureza (legislação e plano) e nos planos e 

programas ligados ao ordenamento do território e desertificação. No nível 

municipal a atenção às temáticas é residual.  

Em termos gerais, a análise mostra que o nível nacional é o que 

evidência maior atenção às temáticas em estudo. No Brasil há uma atenção 

tendencialmente maior às comunidades e territórios tradicionais em 

comparação ao contexto português. Em contrapartida, há uma preocupação 
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maior sobre as alterações climáticas em Portugal, comparativamente ao caso 

brasileiro.  Ainda, em ambos os países o cruzamento das três temáticas é 

escasso, mostrando que mesmo os instrumentos elaborados ou revistos após o 

acordo de paris, permanecem frágeis neste aspecto. Entre eles os instrumentos 

climáticos nacionais.
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Figura 23. Frequência de palavras-chave por eixo temático nos instrumentos político-normativos 
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A análise, sistematizada na Figura 24, desceu ao pormenor do contexto 

em que os termos em estudo são referidos nos instrumentos. No nível 

internacional as referências aos termos em análise aparecem de modo 

equilibrado nas três componente, em especial no Acordo de Paris. No nível 

supranacional, as referências se concentram nas ações. 

No Brasil, no instrumento de legislação referente à conservação da 

natureza (nível nacional) as referências aos termos em análise centram-se nas 

ações. Em contrapartida, nos planos e programas as ocorrências centram-se no 

diagnóstico ou enquadramento dos instrumentos, com frequência acima de 50% 

e, em consequência, há um menor número de ações ou metas relacionadas à 

proteção das comunidades ou voltadas à valorização dos conhecimentos 

tradicionais. Além disso, referências no contexto atores a envolver são residuais. 

Nos instrumentos de nível municipal, as referências no PDM também se limitam 

ao seu diagnóstico. 

Em Portugal, no instrumento de legislação de nível nacional 

(conservação da natureza) as referências se concentram no diagnóstico ou 

enquadramento. Nos planos e programas ligados ao ordenamento do território, 

fogos e recursos hídricos, as referências centram-se no diagnóstico, sobretudo 

relacionadas ao eixo temático ‘alterações climáticas’, e, nos planos sobre 

desertificação e conservação da natureza centram-se na componente ações, com 

uma residual frequência na componente atores. No âmbito municipal as 

referências centram-se no diagnóstico. 

Em termos gerais, no Brasil as referências às comunidades e territórios 

localizam-se maioritariamente no diagnóstico dos instrumentos. Em Portugal as 

referências, sobretudo relacionadas às alterações climáticas, centram-se nas 

ações. E, embora seja esperado maior número de ações nos instrumentos de nível 

municipal, dado sua potencialidade para atender as especificidades do território, 

em ambos os estudos de caso as referências, quando existentes, centram-se no 

diagnóstico.
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Figura 24. Frequência de palavras-chave por contexto nos instrumentos político-normativos. 
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A análise da percentagem de referências por contexto dos documentos 

também contribui para uma ponderação sobre a coerência interna dos 

instrumentos, sintetizada na Tabela 33. Entre os vinte e seis instrumentos 

analisados, onze referem às comunidades e territórios tradicionais em seu 

diagnóstico e também estabelecem ações ou metas. Ainda, nove instrumentos 

referem às comunidades tradicionais nos três contextos, isto é, no diagnóstico, 

ações e atores.  

 

Tabela 33. A coerência interna nos instrumentos político-normativos 

Escala Instrumentos Referência às comunidades, 

territórios e conhecimentos 

tradicionais por contexto 

diagnóstico/ 

enquadramento 

Ações  Atores 

Internacional UNFCCC - - - 

Protocolo de Kyoto - - - 

Acordos de Cancún x x x 

Acordo de Paris x x x 

Supranacional Acordo de Escazú x x x 

Convenção de Aarhus - - - 

Lei do Europeia do Clima - - - 

Nacional 

(Brasil) 

Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza 

x x x 

Política de desenvolvimento urbano 

(Estatuto da Cidade) 

- - - 

Plano Nacional de Adaptação à Mudança 

do Clima  

x x x 

Programa de Combate à Desertificação x x - 

Programa Nacional de Redução do Fogo  - - - 

Plano Nacional de Recursos Hídricos x x x 

Plano dos Parques Nacionais Aparados da 

Serra e Serra Geral 

x - - 

Nacional 

(Portugal) 

Regime Jurídico da Conservação da 

Natureza e Biodiversidade 

x - - 

Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial 

- - - 

Estratégia Nacional de Adaptação às 

Alterações Climáticas 

- - - 

Programa Nacional da Política do 

Ordenamento do Território  

x x x 

Programa de Combate à Desertificação x x x 

Plano Nacional de Gestão de Fogos  - - - 

Plano Nacional da Água - - - 

Plano do Parque da Peneda-Gerês x x x 

Municipal 

(Praia Grande, 

Brasil) 

Plano Diretor do Município de Praia 

Grande - Regulamento 

x - - 

Código Ambiental de Praia Grande - - - 

Municipal 

(Montalegre, 

Portugal) 

PDM Montalegre x - - 

Estratégia Municipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas 

x x  
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Os instrumentos de nível internacional e supranacional são os que 

apresentam maior grau de coerência interna, uma vez que as comunidades e 

territórios tradicionais são referidos nos três contextos, ou seja, as preocupações 

relacionadas às comunidades tradicionais se traduzem em ações e metas a serem 

concretizadas, além de referir o envolvimento das comunidades tradicionais. Em 

contraste, o nível municipal é o que apresenta menor grau de coerência, a 

exemplo dos Planos Diretores Municipais, em ambos os estudos de caso. 

Adicionalmente, em todos os níveis há instrumentos que não fazem referência 

às comunidades e territórios tradicionais. 

A partir dos resultados também é possível refletir sobre o grau de 

coerência externa dos instrumentos, o que complementa as análises anteriores 

ao sistematizar como as disposições do Acordo de Paris estão vertidas nos 

instrumentos de nível supranacional, nacional e municipal. Para tanto, é 

adaptada a abordagem utilizada por Costa e Antonello (2018) para discutir o 

grau de articulação entre os instrumentos nos diferentes níveis de governação. 

Tendo como referência as disposisções do Acordo de Paris, cada documento 

recebe um ponto para cada um dos três itens atendidos, são eles: i. refere 

comunidades, territórios ou conhecimentos tradicionais; ii. refere a participação 

de comunidades tradicionais; iii. relaciona a temática comunidades tradicionais 

com a temática alterações climáticas. Para calcular a pontuação, o seguinte 

sistema de classificação é aplicado: os documentos que cumprem os três itens 

recebem 3 pontos e são classificados com a letra A, 2 pontos com a letra B, 1 

pontos com a letra C, 0 pontos com a letra D, a Tabela 34 sistematiza esta 

classificação.  
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Tabela 34. A coerência externa dos instrumentos político-normativos face às 

recomendações do Acordo de Paris. 

Escala Instrumentos Itens  

i        ii      iii 

classificação 

Supranacional Acordo de Escazú 1 1 0 B 

Convenção de Aarhus 0 0 0 D 

Lei do Europeia do Clima 0 0 0 D 

Nacional 

(Brasil) 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação  1 1 0 B 

Política de desenvolvimento urbano (Estatuto da 

Cidade) 

0 0 0 D 

 

Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima  1 1 1 A 

Programa Nacional de Combate à Desertificação 1 0 0 C 

Programa Nacional de Redução do Fogo  0 0 0 D 

Plano Nacional de Recursos Hídricos 1 1 0 B 

Plano dos Parques Aparados da Serra e Serra Geral 0 0 0 D 

Nacional 

(Portugal) 

Regime Jurídico da Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 

1 0 0 C 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial 

0 0 0 D 

 

Programa Nacional da Política do Ordenamento do 

Território 

1 1 0 B 

Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas 

0 0 0 D 

Programa de Combate à Desertificação 1 1 0 B 

Plano Nacional de Gestão de Fogos  0 0 0 D 

Plano Nacional da Água 0 0 0 D 

Plano do Parque da Peneda-Gerês 1 1 0 B 

Municipal 

(Praia Grande, 

Brasil) 

Plano Diretor de Praia Grande -  0 0 0 D 

Código Ambiental de Praia Grande 0 0 0 D 

Municipal 

(Montalegre, 

Portugal) 

Plano Diretor de Montalegre 0 0 0 D 

Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações 

Climáticas 

1 0 0 C 

i. refere comunidades, territórios ou conhecimentos tradicionais 

ii. refere a participação de comunidades tradicionais 

iii. relaciona a temática comunidades tradicionais com a temática alterações climáticas. 

 

No nível supranacional, as preocupações com as comunidades 

tradicionais não estão vertidas no contexto Europeu. Em contraste, aparecem 

vertidas no contexto Latino-americano. 

Em relação ao caso de estudo no Brasil, importa referir que o nível 

nacional, em termos gerais, apresenta grau de coerência ligeiramente superior 

globalmente. Mas apenas o Plano Nacional de Adaptação às Mudanças 

Climáticas incorpora completamente as recomendações do Acordo de Paris. 

Chama a atenção, por exemplo, que o sistema de conservação da natureza inclua 

preocupações relacionadas às comunidades e conhecimentos tradicionais, mas 
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posteriormente não há sua concretização no plano de gestão dos parques, 

demonstrando claramente um fraco grau de coerência externa. No nível 

municipal, por sua vez, as recomendações do Acordo de Paris também não se 

concretizam. 

No âmbito de Portugal, no nível nacional, há um fraco grau de coerência 

em relação à incorporação das preocupações relacionadas às comunidades, 

territórios e conhecimentos tradicionais nos instrumentos, em consequência, as 

recomendações também não se concretizam no nível municipal. A exemplo disso, 

verifica-se que os conhecimentos tradicionais, apesar de não serem referidos no 

regime de gestão do território, aparecem no programa de ordenamento do 

território, mas não são incluídos no plano de ordenamento de nível municipal. 

Na análise da coerência externa, em termos gerais, também chama 

atenção o fato de que os instrumentos político-normativos sobre aspectos 

setoriais do ambiente (conservação da natureza; ordenamento do território; 

desertificação; fogos; recursos hídricos), relevantes para as alterações 

climáticas, não relacionam as comunidades tradicionais com as alterações 

climáticas, mesmo àqueles que reconhecem a importância dos conhecimentos 

tradicionais, a exemplo dos planos de desertificação, em ambos os casos de 

estudo. Neste aspecto, evidencia-se que as recomendações do Acordo de Paris 

não influenciaram significativamente o teor dos instrumentos, sobretudo em 

relação à “[...] integração da adaptação nas políticas e ações socioeconômicas e 

ambientais relevantes,” disposto no artigo 7º, parágrafo 5 

No âmbito da segunda vertente da metodologia, o estudo das percepções 

das comunidades tradicionais em relação aos instrumentos político-normativos, 

feita através de entrevistas, é desenvolvido no capítulo 7. Para explorar 

comparações dos dados qualitativos coletados nas entrevistas, em ambos os 

campos (Praia Grande-Brasil e Montalegre-Portugal), foram geradas nuvens de 

palavras para cada um dos questionamentos do roteiro de entrevista Tabela 35), 

o que permite identificar diferenças e semelhanças entre as percepções das 

comunidades   
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Tabela 35. Comparação de nuvens de palavras, por pergunta, em cada um dos estudos 

de caso 

Comunidade São Roque (Brasil) Comunidades Barrosãs (Portugal) 

Qual seu entendimento sobre as alterações climáticas? Acredita que seu território é mais 

vulnerável devido às alterações climáticas? Quais vulnerabilidades reconhece em seu território? 

 
 

O modo de relação da comunidade com o território se baseia em práticas ancestrais? Quais? 

Acredita que as práticas ancestrais de utilização do território e da água são benéficas para a 

comunidade devido às alterações climáticas? 

 
 

Conhece as Convenções Internacionais sobre as alterações climáticas? Tem conhecimento se 

elas garantem direitos de proteção as características dos territórios tradicionais? 

 
 

Tem conhecimento da existência de leis e estratégia nacional de adaptação às alterações 

climáticas? Sabe se elas garantem direito de proteção as características dos territórios 

tradicionais? 
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É de seu conhecimento a existência de estratégias ou de medidas climáticas no município e se 

elas garantem a proteção dos territórios e das práticas tradicionais comunitárias? 

 
 

Acredita que estes documentos, em especial o plano diretor municipal, são importantes? Eles 

garantem a proteção dos direitos das comunidades, seus territórios e os seus valores tradicionais, 

garantindo o modo de vida diante das mudanças climáticas? 

 
 

Teve oportunidade de participar na elaboração ou na discussão destes planos ou estratégias 

municipais? De que forma? Acredita que sua participação foi relevante? 

 

 

Preocupações mais referidas pelas Comunidades 
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A análise comparada das nuvens de palavras, destacadas em itálico, 

mostra que as comunidades associam frequentemente suas observações sobre as 

alterações climáticas com as variações de temperatura, incertezas sobre as 

estações do ano e mudanças na paisagem, em especial a alterações nos níveis 

dos rios e lagos. Os entrevistados, nos dois estudos de caso, relataram que as 

vulnerabilidades que reconhecem em seu território estão relacionadas às 

incertezas quanto ao tempo de plantar ou fazer a roça (por exemplo, as palavra 

milho e batata). Também referiram incertezas quanto a possibilidade de colheita 

e aos efetivos prejuízos que sofrem com a perda da produção, com reflexos diretos 

na subsistência das famílias. Além disso, alguns entrevistados interpretaram as 

alterações como parte de um ciclo natural, associada ao retorno de algumas 

características dos tempos antigos (antigamente). Outros percebem as alterações 

como expressão de uma vontade divina. E, a maioria dos entrevistados 

relacionou estas alterações, ou a velocidade com que elas têm ocorrido, com a 

atividade humana sobre o ambiente, como o uso de veneno. Entretanto, os 

entrevistados no estudo de caso do Brasil, em sua maioria, afirmaram que não 

possuem preocupações em relação aos impactos das alterações climáticas que 

percebem no território, porque possuem relação harmoniosa com a natureza. 

Em ambos os estudos de caso, as comunidades referiram acreditar que 

suas práticas tradicionais contribuem positivamente para a preservação do 

ambiente e para a continuidade do modo de vida frente as alterações climáticas. 

Na comunidade São Roque (Brasil) esta posição é representada pelas palavras 

preservar e veneno, para referirem a adoção de práticas sustentáveis de manejo 

e o não uso de agrotóxicos. Nas comunidades Barrosãs (Portugal) esta 

compreensão é traduzida pelo uso da palavra comunitarismo, havendo apoio 

mútuo entre os membros das comunidades. Contudo, as comunidades, em ambos 

os países, também referiram que seus conhecimentos e práticas tradicionais são 

insuficientes para evitar os prejuízos, sobretudo com a perda da produção.  

A análise das percepções das comunidades sobre a existência e conteúdo 

dos instrumentos político-normativos mostra que há diferenças significativas 
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entre os estudos de caso. Na comunidade São Roque, a maioria dos entrevistados 

referiu desconhecer a existência das Convenções e de possíveis garantias de 

direitos. Nas comunidades Barrosãs, os entrevistados, de modo geral, referiram 

estar cientes da existência das Convenções, fazendo associações com notícias 

televisionadas sobre a postura do então presidente dos Estados Unidos, no ano 

de 2019, frente ao Acordo de Paris, com o uso da palavra América, mas referiram 

desconhecer o teor destas Convenções e, em consequência, de possíveis garantias 

de direitos. 

O estudo das percepções das comunidades em relação às leis, planos e 

programas nacionais mostra que, em ambos os estudos de caso, os entrevistados 

declararam desconhecer a existência de garantias de proteção e, igualmente, 

partiram do pressuposto de que elas não existiam, referindo que os interesses 

econômicos estão sempre a balizar as decisões políticas. Na comunidade São 

Roque, este entendimento é representado pelas palavras promete, lei, voz, 

políticos e sobreviver, em referência à descrença em leis ou políticas públicas 

criadas em benefício da comunidade. Nas comunidades Barrosãs, as palavras 

apoio, governo, região e país são utilizadas para evidenciar o descontentamento 

dos entrevistados com a pouca atenção que a região norte recebe no âmbito 

nacional, além da ausência de subsídios e do reconhecimento do papel que 

desempenham na proteção do ambiente a partir de suas práticas tradicionais. 

No estudo das percepções das comunidades em relação aos planos e 

programas municipais, os entrevistados na comunidade São Roque referiram 

desconhecer a existência de legislação de nível local destinada às comunidades, 

também sublinharam a total desatenção do poder público municipal. As 

palavras atenção, direitos, apoio e contra evidenciam o descontentamento da 

comunidade com a atuação do poder público municipal, visto, inclusive, como 

opositor aos interesses da comunidade. De forma contrária, os entrevistados das 

comunidades Barrosãs sublinharam o esforço do poder público municipal para 

proteção das práticas tradicionais. Este entendimento é expresso, sobretudo, 

pelo uso das palavras apoio, ajuda, poder e subsídios, contudo, as política locais 
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existentes foram classificadas como insuficientes para equacionar os problemas 

enfrentados pelas comunidades. Além disso, os entrevistados referiram o 

desconhecer a existência de leis voltadas para as alterações climáticas no âmbito 

municipal.  

Considerando os conhecimentos expressos sobre os instrumentos, tanto a 

comunidade São Roque, quanto as comunidades Barrosãs, enfatizaram não se 

sentirem protegidas frente aos impactos adversos das alterações climáticas. 

Ademais, alegaram haver diferenciações de tratamento que contribuem 

negativamente para garantir a continuidade do modo de vida tradicional. No 

caso da comunidade São Roque, este tratamento, caracterizado pela comunidade 

como discriminatório, foi mais referido à nível local, expresso pelo uso das 

palavras prefeito, poder, política e mentira. Em relação às comunidades 

Barrosãs, este tratamento, também classificado como discriminatório ou 

prejudicial, foi referido mais em relação ao nível nacional. Além disso, os 

entrevistados nas comunidades Barrosãs referiram que as políticas locais estão 

mais voltadas para atrair investidores e pessoas para o território, conferindo 

menor atenção aos produtores locais. 

A participação no nível local foi classificada como inexistente pela 

comunidade São Roque, que sublinhou a ausência de reconhecimento dos 

contributos da comunidade para o ambiente e para a região, muito dependente 

do ecoturismo. Além disso, o geoparque apareceu como uma preocupação e foi 

citado pelos entrevistados como mais um exemplo da não participação da 

comunidade nos assuntos de seu interesse. As comunidades Barrosãs 

apresentaram opiniões divergentes em relação à participação. Por um lado, 

alguns entrevistados afirmaram estar satisfeitos com o processo de participação 

e o seu reflexo na tomada de decisão, expressos pelo uso das palavras vou 

participar, apoiam, associação e fumeiro. Por outro lado, o envelhecimento da 

população, a ausência de formação educacional e a experiência do período de 

ditadura foram apontados como desestimulantes para a participação. 

Apesar da preocupação com as alterações climáticas serem o tema 
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central das entrevistas, os participantes, em ambos os estudos de caso, 

externalizaram estar mais sensíveis a preocupações laterais às alterações 

climáticas. As preocupações mais referidas pelos entrevistados da Comunidade 

São Roque foram relacionadas com a infraestrutura viária, nomeadamente, a 

melhoria da estrada, a construção de nova ponte e a disponibilização de 

transporte público (ônibus). As preocupações mais referidas pelos entrevistados 

das comunidades Barrosãs foram relacionadas com o uso do território, o uso dos 

baldios, o apoio recebido pelo poder público à nível nacional (país). Nos dois 

estudos de caso a preocupação com a subsistência emergiu das falas. Na 

Comunidade São Roque, esta preocupação representada, sobretudo, pelo uso das 

palavras titulação e terras. Nas Comunidades Barrosãs, ela foi expressa, em 

especial, por meio das palavras dinheiro e reforma, bem como face as 

dificuldades de garantir os meios de subsistência, em especial diante das perdas 

decorrentes das variabilidades climáticas (inverno). A permanência dos jovens 

no território também apareceu como preocupação em ambos os estudos de caso 

e, as dificuldades enfrentadas na atividade agrícola e a ausência de subsídios 

para garantir a subsistência foram apontadas como os principais fatores que 

inviabilizam esta permanência.

 

8.3 Reflexões críticas sobre a proteção das comunidades tradicionais - 

do direito ao plano 

Face aos resultados, importa refletir sobre a proteção conferida às 

comunidades e territórios tradicionais frente aos impactos das alterações 

climáticas. Inicialmente, os resultados sublinham que o Acordo de Paris é o 

primeiro instrumento climático, com força vinculante, a reconhecer 

expressamente a necessidade de especial proteção às comunidades tradicionais 

e o dever dos países signatários de respeitar e considerar os conhecimentos 

tradicionais na construção de ações de adaptação. Este resultado também já foi 

sublinhado em outros estudos, entre eles Shea e Thornton (2019) ao referirem 

que a incorporação na política climática internacional de disposições sobre as 
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comunidades tradicionais é um esforço recente. A incorporação dos 

conhecimentos tradicionais, por exemplo, tem sido relacionada, sobretudo, com 

a mudança de abordagem científica, pela qual as medidas de adaptação 

passaram a ser consideradas um componente chave para a questão das 

alterações climáticas, abrindo espaço para os potenciais contributos destes 

conhecimentos (Ford et al., 2016). Também pode ser relacionada, de forma mais 

ampla, ao enquadramento da política climática como uma questão de direitos 

humanos (Boyd, 2020; Ford et al., 2016), seguindo as recomendações da 

resolução 10/4 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (2009), 

documento que também reconheceu a maior vulnerabilidade das comunidades 

tradicionais frente as alterações climáticas. 

Embora o ambiente não tenha sido expressamente mencionado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)53, a relação entre direitos 

humanos e ambiente é reconhecida pelas Nações Unidas no âmbito de outros 

instrumentos internacionais, a exemplo da Declaração de Estocolmo (1972)54 e 

a Declaração do Rio (1992)55. O enquadramento da política climática no âmbito 

dos direitos humanos a partir do Acordo de Paris é reforçado pela resolução 

48/13 do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (2021a), que 

reconheceu, pela primeira vez, que ter um meio ambiente limpo, saudável e 

sustentável é um direito humano. Adicionalmente, a resolução 48/14 reconheceu 

que os segmentos mais vulneráveis da população, entre eles as comunidades 

tradicionais, são afetados de forma mais aguda pelos danos ambientais e pelas 

alterações climática (UNHRC, 2021b). 

O Acordo de Paris representa importante avanço em matéria de proteção 

das comunidades tradicionais e valorização dos seus conhecimentos, como já foi 

sublinhado em diversos estudos (Ituarte-Lima e McDermott, 2017). Mas os 

 

53 Declaração Universal dos Direitos Humanos, disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos  
54 Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (1972). 

Disponível em: https://digitallibrary.un.org/record/84660?ln=en 
55 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992). Disponível em: 

https://digitallibrary.un.org/record/154750?ln=en 
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resultados evidenciam que o Acordo também possui significativas limitações, 

dentre as quais destacam-se duas. A primeira refere-se ao termo “conforme 

apropriado”, utilizado no artigo 7º, parágrafo 5. O Acordo de Paris estabelece que 

os Estados assumem o compromisso de, na criação de ações de adaptação, terem 

em consideração os contributos dos conhecimentos tradicionais, desde que estes 

sejam julgados como “apropriado”. Não é esclarecido no Acordo, por exemplo, 

quais os parâmetro ou critérios objetivos para avaliar se a utilização do sistema 

de conhecimentos tradicionais é ou não apropriado, o que pode levar a abertura 

de um demasiado espaço de discricionariedade para que cada país decida sobre 

este adequação. Infere-se que este espaço de discricionariedade pode dificultar 

a incorporação dos conhecimentos tradicionais nas políticas climáticas e demais 

políticas ambientais, especialmente diante do limitado reconhecimento destes 

conhecimentos como um sistema de conhecimento válido, conforme já apontado 

na literatura (Brugnach et al., 2017; Makondo e Thomas, 2018; Mantyka-Pringle 

et al., 2017), além de ser recente o reconhecimento dos potenciais contributos 

destes conhecimentos, estes são referidos apenas a partir do 5º relatório do IPCC 

(IPCC, 2014b). Além disso, o termo “conforme apropriado” pode ser 

compreendido como um abrandamento da linguagem comprometedora adotada 

no artigo 7º, § 5º do Acordo de Paris em relação ao dever dos Estados, o que 

também pode diminuir, em última análise, a possibilidade da tradução destas 

recomendações para as legislações domésticas. A importância da utilização da 

linguagem de compromisso nos instrumentos político-normativos é também 

sublinhada em outros estudos (Birchall e Bonnett, 2021; McDonald e 

McCormack, 2021). Outra limitação observada é que o Acordo de Paris não faz 

referência aos territórios tradicionais. O território, enquanto espaço de 

reprodução social, espiritual, econômico e cultural (Cunha e Almeida, 2001; 

Klinke e Renn, 2002) não pode ser dissociado das comunidades tradicionais, uma 

vez que, ao não evidenciar a relação de pertencimento das comunidades com o 

território, resta ausente no Acordo recomendações relacionadas à garantia de 

permanência das comunidades nos espaços tradicionalmente ocupados. Esta 

garantia é particularmente importante, pois criaria para os Estados o dever de 
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terem em conta esta questão quando da criação de ações de adaptação ou 

mitigação. 

No âmbito supranacional, os resultados evidenciam que o contexto 

latino-americano é mais sensível à incorporação de preocupações relacionadas 

às comunidades e territórios, em comparação ao contexto europeu, mas ainda é 

muito limitado em relação às preocupações climáticas. Diante da grande 

dificuldade no acesso à informação sobre questões ambientais nos países latino-

americano e caribenhos (Bárcena, 2018; Lanchotti e Diz, 2016), o Acordo de 

Escazú representa relevante instrumento, dada sua capacidade para reforçar as 

garantias de participação da sociedade civil em matéria ambiental, apesar disso 

sua entrada em vigor é recente e muitos países signatários ainda não ratificaram 

o Acordo, entre eles, o Brasil. Isso significa que para esses países o Acordo não é 

incorporado nas políticas nacionais para o tema e levanta preocupações sobre 

como as questões ambientais têm sido debatidas e articuladas no contexto dos 

países latino-americano. No contexto europeu, enquanto a Convenção de Aarhus 

não faz diferenciação entre comunidades específicas e, portanto, não refere 

comunidades tradicionais ou comunidades com modo de vida tradicional, a Lei 

do Clima Europeia mantém o foco nas ações de mitigação. 

No âmbito nacional, os estudos de caso desenvolvidos no Brasil e em 

Portugal permitem uma melhor compreensão sobre a tradução das disposições 

dos tratados climáticos relacionados às comunidades e território tradicionais. 

Incialmente, o estudo de caso no Brasil permite evidenciar que, no nível 

nacional, a incorporação das comunidades, territórios e conhecimentos 

tradicionais é limitada porque, de modo geral, não se traduz em ações e metas 

na maioria dos instrumentos. Além de ser limitada, a incorporação das 

preocupações sobre as comunidades tradicionais não ocorre com coerência, indo 

do direto ao plano. Em outras palavras, não se verifica uma coordenação entre 

as disposições dos documentos de legislação e sua concretização nos planos e 

programas decorrentes. Estes resultados contrariam a expectativa de que o 

Brasil incorporaria mais facilmente as disposições do Acordo de Paris uma vez 
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que reconhece juridicamente as comunidades tradicionais56. Além disso, o Brasil 

é signatário de outros tratados internacionais, perante os quais também assume 

o compromisso de proteção destas comunidades, a exemplo da Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho57. Descendo ao nível municipal, verifica-

se que o Plano Diretor Municipal não tem sido utilizado em toda sua 

potencialidade para atender as especificidades do território, com incorporação 

limitada das temáticas em estudo. A utilização inconsistente dos PDM em 

matéria climática é reportada em outros estudos, por exemplo Espíndola e 

Ribeiro (2020) que, ao analisarem os PDM das vinte e sete capitais brasileiras, 

identificaram que somente seis foram aprovados ou revistos após o Acordo de 

Paris e que apenas um trazia diretrizes para as questões climáticas. Em outras 

palavras, as disposições do Acordo de Paris não têm sido incorporadas nos PDM 

e, portanto, estes não são orientados para contribuir na mitigação ou adaptação 

às alterações climáticas. Os resultados desta investigação evidenciam que a 

incorporação de preocupações sobre as comunidades e territórios tradicionais 

também é limitada, sobretudo se comparada ao nível nacional. Além disso, a 

ausência de outros instrumentos que tratem especificamente da questão 

climática no caso de estudo (Praia Grande -Brasil), torna o cenário ainda mais 

crítico. 

Somado ao cenário de limitada incorporação das disposições do Acordo 

de Paris, nos diferentes níveis de governação, o Brasil enfrenta outros problemas 

relacionados à sua estrutura de governância ambiental que podem atuar como 

um limitador na proteção de comunidades e territórios tradicionais. As eleições 

presidenciais de 2018 têm gerado fortes impactos na política ambiental do país58 

 

56 Ver artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 

5 de outubro de 1988. 
57 A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Povos Indígenas 

e Tribais em Estados Independentes é, atualmente, o instrumento internacional mais atualizado 

e abrangente sobre a proteção e garantias de participação dos povos e comunidades tradicionais, 

sendo um tratado de caráter vinculante, ratificado pelo Brasil em 25 de julho de 2002. Acesso 

integral ao documento disponível em: 

https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_236247/lang--pt/index.htm 
58 São notórias e amplamente divulgadas, em diversos meios de comunicação, nacionais 

(Gortázar, 2019; Mori, 2021; Schreiber, 2021) e internacionais (Ferrante e Fearnside, 2020; 
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e, a postura do atual presidente do Brasil frente ao aquecimento global (Escobar, 

2019; Gortázar, 2019), por exemplo, tem resultado em um conjunto de medidas 

que enfraquecem a política climática no país. Entre essas medidas, está o 

Decreto nº 10.223, de 5 de fevereiro de 2020, que revogou diversos outros 

decretos em matéria ambiental. O relatório de avaliação da Política Nacional 

sobre Mudança do Clima (BRASIL, 2019), publicado pela Comissão de Meio 

Ambiente do Senado Federal do Brasil, sublinha que o ano de 2019 foi um ano 

de ruptura e apresenta dados que evidenciam que o Brasil abandonou seu 

protagonismo na redução de emissões de GEE, na negociação de acordos 

climáticos e no cumprimento dos compromissos firmados, com a consequente 

atração de recursos e, hoje, vivência retrocessos. O relatório conclui que desde o 

ano de 2019 há uma paralização das ações voltadas a implementação do Plano 

Nacional de Mudança do Clima e que o Brasil. A omissão do governo brasileiro 

em responder ao aumento do desmatamento e das queimadas é objeto de ação 

na Suprema Corte do país59. E, diversos amicus curiae60 no processo enfatizaram 

em suas petições que as ações e omissões do governo federal têm contribuído 

diretamente para o desmonte da política climática no âmbito nacional, com 

sérias violações aos direitos humanos (Boyd, 2020) e, em consequência, para a 

ampliação da vulnerabilidade dos territórios e comunidades tradicionais. Assim, 

apresenta-se como um desafio no Brasil a formulação de políticas climáticas de 

longo prazo, que não estejam condicionadas a questões partidárias ou a 

alternância de poder (Giddens, 2010). Também emerge a importância de leis que 

não sejam facilmente revogadas, a exemplo das consagradas 

 

Phillips, 2021; Pontes, 2021), as declarações do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em 

apoio as práticas de mineração, desmatamento, especialmente em terras indígenas e na 

Amazônia, bem como falas contrárias às políticas climáticas. 
59 A ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 708, foi proposta 

por quatro partidos políticos (PT, PSOL, PSB e Rede) em face da União Federal. A ação questiona 

a gestão do governo federal relativamente ao Fundo Nacional sobre mudança do clima e alega o 

descumprimento do art. 225 da Constituição Federal de 1998, sobre o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. O relator da ação é o ministro Luís Roberto Barroso. Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5951856 
60 Amicus curiae ou amigo da corte, é expressão em Latim utilizada para designar o terceiro que 

ingressa no processo para fornecer subsídios às decisões dos tribunais. 
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constitucionalmente (McDonald e McCormack, 2021), sobretudo por ser a 

questão climática também uma questão de direitos humanos. 

No que se refere ao estudo de caso em Portugal, os resultados evidenciam 

que as comunidades e territórios tradicionais não são incorporados na legislação, 

planos e programas. Em consequência, não há uma atenção sobre como as 

alterações climáticas impactam determinadas comunidades que possuem o 

modo de vida intimamente ligado ao território. Apesar disso, os conhecimentos 

tradicionais são incorporados em alguns instrumentos, entre eles o regime de 

conservação da natureza, programa de ordenamento do território, plano de 

desertificação e plano de conservação da natureza. Mas chama a atenção que os 

contributos dos conhecimentos tradicionais não sejam referidos na estratégia 

climática nacional. Inicialmente, levanta-se a hipótese que esta ausência de 

referências pode relacionar-se há alguns fatores, nomeadamente, (i) ao caráter 

mais genérico do plano climático nacional; (ii) ao fato de que as comunidades 

tradicionais não são reconhecidas na legislação de Portugal e; (iii) haver pouco 

conhecimento acumulado a respeito destas comunidades, suas práticas e relação 

com o território. Entretanto, os conhecimentos tradicionais e seus potenciais 

contributos têm sido reconhecido em outros instrumentos, já referidos, todos 

anteriores a estratégia nacional climática (ENAAC), revista em 2020. Neste 

sentido, surgem dúvidas a respeito dos possíveis motivos pelos quais a ENAAC 

e outros instrumentos analisados não tiveram em conta os contributos dos 

conhecimentos tradicionais. Neste aspecto, é possível identificar uma 

contradição no que se refere ao reconhecimento dos conhecimentos tradicionais 

e das boas práticas destas comunidades, em especial as de conservação do solo, 

da biodiversidade e qualidade da água. Esta contradição traz uma preocupação 

quanto a possíveis conflitos existentes entre práticas tradicionais e a 

preservação dos territórios em termos de riscos específicos. No nível municipal, 

o PDM não incorpora preocupações sobre alterações climáticas, comunidades, 

territórios e conhecimentos tradicionais. Frente ao caráter contextualizado dos 

riscos e por ser, na escala local, que os diferentes tipos de conhecimentos, 

práticas e experiências são mais facilmente integrados (Tavares, 2013), a 
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desatenção sobre esta matéria à escala municipal é preocupante. Importa referir 

que o PDM de Montalegre (Portugal) encontra-se em fase de revisão, pelo que se 

espera maior atenção às questões climáticas nesta nova versão, a exemplo de 

outros PDM, dentre eles os municípios de Lisboa61 e Porto62. Entretanto, não há 

elementos para inferir o mesmo em relação ao reconhecimento das práticas 

tradicionais e seus contributos no âmbito do PDM. A ausência de incorporação 

das questões climáticas no PDM é amenizada pela existência de uma estratégia 

climática municipal, mas as referências aos conhecimentos e práticas 

tradicionais aparecem muito mais relacionadas aos aspectos prejudiciais às 

ações de adaptação e menos centradas na valorização das boas práticas e seus 

potenciais contributos para a adaptação. 

A ponderação sobre o grau da coerência dos instrumentos traz 

informações relevantes para os objetivos desta investigação. A avaliação da 

coerência externa de um conjunto de instrumentos, que guardam relação entre 

si, permite identificar em que medida estes instrumentos se reforçam 

mutuamente para potencializar seus objetivos e reforçar sua implementação em 

diferentes escalas (Costa e Antonello, 2018). Ora, o que os resultados mostram 

é que, de modo geral, há um fraco grau de articulação entre as componentes dos 

instrumentos e entre os níveis de governação. Embora o Acordo de Paris tenha 

sua abrangência somente a partir do ano de 2020, sua entrada em vigor se deu 

em 04 de novembro de 2016, quando alcançou o número de ratificações 

necessárias, ou seja, 55 países responsáveis por, pelo menos, 55% das emissões 

mundiais. Neste contexto, Brasil e Portugal ratificaram o Acordo de Paris em 

2016, tornando o tratado obrigatório também no plano interno. Argumenta-se 

que os instrumentos político-normativos elaborados ou revistos após a 

ratificação do Acordo deveriam ter em conta os compromissos assumidos e, 

mesmo àqueles criados anteriormente, deveriam ser com ele compatibilizados. 

 

61 Mais informações sobre o Plano Diretor Municipal de Lisboa, disponível em: 

https://www.lisboa.pt/fileadmin/download_center/normativas/regulamentos/urbanismo/Regula

mento_PDM.pdf 
62 Mais informações sobre o Plano Diretor Municipal da cidade de Porto, disponível em: 

https://pdm.cm-porto.pt/ambiente-e-qualidade-de-vida/ 
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Entretanto, o que se verifica é que metade dos instrumentos analisados (no 

âmbito supranacional, nacional e local), em ambos os países, são anteriores a 

2015, não sendo revistos mesmo após o início do período de abrangência do 

Acordo de Paris, em 2020. 

A limitada incorporação dos conhecimentos tradicionais na criação de 

estratégias climáticas foi referida no quinto relatório do IPCC (2014b) e 

sublinhada em estudos de caso em outros países (por exemplo, Makondo e 

Thomas, 2018; Mantyka-Pringle et al., 2017; Stefanelli et al., 2017). E, embora 

poucos artigos tenham se dedicado ao estudo do papel dos instrumentos político-

normativos, como evidencia a revisão da literatura (capítulo 2), alguns estudos 

(Jegede, 2017; Lamsal et al., 2017; Torres-Slimming et al., 2020) também 

referem a limitada capacidade da legislação nacional em matéria ambiental e 

climática para proteção das comunidades tradicionais. Neste aspecto, os 

resultados destas investigação colaboram com essa literatura ao acrescentar que 

Brasil e Portugal não são uma exceção e que, de modo geral, as disposições do 

Acordo de Paris, relacionadas às comunidades tradicionais, não têm sido 

incorporadas de modo substancial nos planos climáticos no âmbito nacional e 

municipal. Para além disso, os resultados também acrescem a informação de que 

essa limitada incorporação também se verifica nos instrumentos relacionados 

aos aspectos setoriais do ambiente (por exemplo, conservação da natureza, 

recursos hídricos, ordenamento do território e desertificação), sobretudo ao 

mostrar que estes não tem atuado de modo articulado frente às questões 

climáticas, tampouco em relação à proteção de comunidades e territórios 

tradicionais.  

Na análise do conjunto de percepções das comunidades tradicionais, em 

ambos os estudos de caso, chama atenção o ‘não’, que emerge das nuvens de 

palavras (Tabela 35) e diz muito sobre como as comunidades tradicionais têm 

interpretado a atenção recebida pelo poder público, e sobre o status de sua 

proteção e participação nos processos de decisão. Embora estejam inserida em 

diferentes contextos políticos, econômicos e sociais, a comunidade São Roque e 
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as comunidades Barrosãs possuem percepções aproximadas sobre os 

instrumentos político-normativos. Em ambos os estudos de caso é relatado o 

desconhecimento sobre a existência de instrumentos direcionados à proteção e 

participação das comunidades e territórios tradicionais. Esta percepção reflete 

a atenção limitada conferida pelos instrumentos às comunidades, o que se faz 

sentir no território. Em consequência, as comunidades não se sentem protegidas. 

As percepções das comunidades também convergem em relação ao não 

reconhecimento do papel que desempenham ao preservarem a biodiversidade do 

território a partir de suas práticas tradicionais de uso e manejo. Em ambos os 

estudos de caso, os entrevistados referiram estar insatisfeitos quanto as medidas 

repressivas por parte do poder público, especialmente as relacionadas à 

determinadas práticas tradicionais, enquanto permanecem ausentes medidas de 

valorização e incentivo às boas práticas. Estes resultados se aproximam de 

outros estudos de casos, apresentados na revisão da literatura, no capítulo 2 (por 

exemplo, Grothmann et al., 2017; Lynch et al., 2014; Petheram et al., 2010), que 

evidenciam o não reconhecimentos dos contributos dos conhecimentos 

tradicionais. Os resultados também sublinham que as comunidades reconhecem 

a existência de relações de poder, reproduzidas nos diferentes níveis de decisão 

(Brugnach et al., 2017), que determinam quais atores e formas de conhecimento 

são considerados legítimos. Neste aspecto, a incorporação, ou não, de tratados 

internacionais nos instrumentos no âmbito nacional e municipal é resultado de 

múltiplos fatores (econômicos, políticos, sociais e jurídicos) que expressam 

valores, os quais nem sempre têm em conta as iniquidades sociais, econômicas 

e culturais (Flores, 2009). No âmbito das alterações climáticas, a criação de 

instrumentos político-normativos também ocorre a partir desta mesma lógica, 

onde a tomada de decisão, em geral, também é uma questão de valores (Scoville-

Simonds et al., 2020), permeada por dimensões éticas, políticas e normativas 

que precisam ser reconhecidas e problematizadas (Löf, 2013). 

A ausência de reconhecimento do papel desempenhado pelas 

comunidades tradicionais também tem implicações no uso do território, 
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sobreposto por unidades de conservação (Brasil) ou áreas protegidas (Portugal). 

Ao refletir sobre os objetivos que levam a designação de uma área a ser protegida 

ou conservada e, diante do crescente reconhecimento dos contributos do modo de 

vida tradicional para a biodiversidade (Ellis e Albrecht, 2017; Janardhanan et 

al., 2020), esperar-se-ia uma relação harmoniosa entre comunidades 

tradicionais e a gestão da área protegida. Entretanto, em ambos os estudos de 

caso, esta relação se divide em dois momentos históricos, um passado 

conflituoso, marcado por ações definidas como repressoras e autoritárias, e um 

presente que procura construir um espaço de diálogo, reafirmando a importância 

de instrumentos político-normativos que promovam a cooperação e cogestão. 

Os resultados também evidenciam que apesar de reconhecerem os 

impactos das alterações climáticas em seu território, a questão climática emerge 

como uma preocupação mais distante, o que se aproxima dos resultados de casos 

de estudo em outros países (Monirul et al., 2017; Petheram et al., 2010), 

dedicados ao estudo das vulnerabilidades. A não indicação das alterações 

climáticas como uma preocupação prioritária revela duas importantes questões. 

A primeira é que a vulnerabilidade no contexto das alterações climáticas não 

pode ser pensada ou analisada dissociadas de outros fatores biofísicos e 

socioeconômicos (Ford et al., 2013; Sherman et al., 2015) que a condicionam ou 

agravam. A segunda questão a ser considerada é que, muito embora não tenha 

sido citada como preocupação mais significativa, as alterações climáticas atuam 

como um agravante (Bunce et al., 2016; Veland et al., 2013) ou multiplicador das 

problemáticas apontadas pelas comunidades. A exemplo disso, os relatos da 

comunidade São Roque (Brasil) sobre a situação degradante das estradas e a 

ausência de uma ponte acima do nível do rio que podem se traduzir em fatores 

de risco em uma inundação, já vivenciada pela comunidade no passado. A 

importância conferida pelas comunidades às alterações climáticas também pode 

ser explicada a partir da escala. Isso porque a escala em que dado fenômeno é 

visto reflete o modo pelo qual ele é compreendido (Brugnach et al., 2017).  

Quando o problema da mudança climática é analisado em escala 

global, ele é definido como um problema de mudança dos padrões 
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climáticos, e o foco principal nesta escala é a física do problema. 

Mas quando a escala diminui, o problema deixa de ser sobre o 

clima para ser sobre as pessoas e os meios de subsistência. Em 

níveis de escala mais baixos, a importância dos padrões 

climáticos globais é superada por questões de subsistência, 

viabilidade econômica, capacidade de adaptação e 

vulnerabilidade aos impactos climáticos (Brugnach et al., 2017, 

p. 22, tradução nossa).63  

 

Outro ponto relevante ao se refletir sobre a vulnerabilidade é que esta 

não nasce puramente no contexto das alterações climáticas. Em outras palavras, 

a vulnerabilidade tem dimensões políticas e estruturais que são produzidas a 

partir de contextos e relações desiguais, pré-existentes entre os grupos sociais 

(Scoville-Simonds et al., 2020), não se tratando, portanto, de uma característica 

inata ou adquirida. Nesse mesmo sentido, estudos (Berrang-Ford et al., 2011; 

Sherman et al., 2015) têm destacado que as ações de adaptação nem sempre tem 

em conta somente as alterações climáticas, muitas ações são empreendidas como 

solução para outras vulnerabilidades. Neste aspecto, a análise dos estudos de 

caso na comunidade São Roque e nas comunidades Barrosãs revela que, embora 

sejam realidades particulares, ambas experienciam padrões de tratamento 

similares em relação ao reconhecimento, valorização e proteção do modo de vida. 

“[...]as alterações climáticas se somam e interagem com 

vulnerabilidades históricas que são o resultado de processos e 

relações complexas e multiescalares que produzem vencedores e 

perdedores e só podem ser descritas como inerentemente 

políticas.”(Scoville-Simonds et al., 2020, p. 5, tradução nossa)64

 

Assim, a questão climática deve ser pensada em um contexto de 

múltiplos estressores, que moldam a vulnerabilidade e as barreiras e limites à 

 

63 “When the problem of climate change is looked at on a global scale, it is defined as a problem 

of changing climatic patterns, and the major focus at this scale is on the physics of the problem. 

But when scaling down, the problem switches from being about climate to being about people and 

livelihoods. At lower scale levels the importance of global climate patterns are outweighed by 

issues of livelihoods, economic viability, adaptive capacity and vulnerability to climate impacts.” 

(Brugnach et al., 2017, p. 22). 
64 “[...] climate change adds to and interacts with historical vulnerabilities that are the result of 

complex and multi-scalar processes and relations that produce winners and losers and can only 

be described as inherently political.” (Scoville-Simonds et al., 2020, p. 5) 
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adaptação (Löf, 2013). Além disso, o debate sobre as escolhas no âmbito da 

política climática não podem se encerrar na criação de instrumentos político-

normativos.  O debate deve avançar para o território, para o espaço de 

concretização, isso porque, embora a formulação, reconhecimento e proteção dos 

direitos humanos seja elemento fundamental para legitimação dos sistemas 

políticos democráticos, o seu reconhecimento jurídico, como sublinha Carballido 

(2014), não pode ser confundido com seu disfrute efetivo. Compreender que os 

limites e barreiras para a proteção e participação das comunidades tradicionais 

podem ser essencialmente políticos (Löf, 2013; Scoville-Simonds et al., 2020) é 

um passo determinante para a construção de ações de adaptação e mitigação 

socialmente mais justas, onde as alterações climáticas não se resumam a um 

acordo internacional, sem efetivo compromisso nacional, mas sim, sejam 

tratadas como uma questão de direitos humanos.

 

8.4 Potencialidades e pontos críticos do estudo 

Inicialmente, pondera-se que as análises e reflexões realizadas neste 

estudo refletem as escolhas metodológicas e perspectivas da pesquisadora, bem 

como sua compreensão do fenômeno estudado, pelo que esta tese se propõe a ser 

um dos possíveis olhares sobre a temática. No que diz respeito à coleta de dados, 

importa referir que a amostra selecionada não corresponde a totalidade de 

instrumentos que versam sobre as questões ambientais ou comunidades 

tradicionais, nomeadamente de âmbito internacional, supranacional e nacional. 

Além disso, a quantidade e variedade de instrumentos (natureza legal e setores 

diferentes)  analisados poderia ser, a princípio, apontado como um ponto crítico 

desta investigação, mas, curiosamente, é essa diversidade que faz a riqueza da 

tese e mostra como as comunidades tradicionais, tal como estão previstas no 

Acordo de Paris, precisam ainda de uma maior atenção no âmbito dos 

instrumentos político-normativos. 

Este estudo também não tem em conta a qualidade dos instrumentos, 
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sua adequação ou eficácia geral. Estas limitações poderão ser superadas em 

estudos subsequentes. Apesar disso, esta tese desenvolve um modelo analítico 

robusto para analisar instrumentos político-normativos e as percepções de 

comunidades tradicionais, uma contribuição metodológica relevante desta 

investigação.  

Em relação a análise dos dados, o cálculo utilizado para estimar a 

atenção conferida aos eixos temáticos se baseou na frequência das palavras-

chave frente a totalidade de palavras nos instrumentos. Neste aspecto, o cálculo 

não leva em consideração, por exemplo, que o teor dos parágrafos onde as 

palavras-chave são encontradas centram-se também nos eixos temáticos. Além 

disso, a contagem do total de palavras, em cada instrumento, não desprezou as 

preposições. Em todo o caso, tratando-se de uma opção sistemática, ela não 

perturba a comparação dos resultados. A atenção conferida pelos instrumentos 

é analisada não só com base na frequência das palavras-chave, mas também 

através da análise de conteúdo, a partir dos contextos 

‘diagnóstico/enquadramento’, ‘ações e metas’ e ‘atores a envolver’, o que permite 

ter em conta o significado dos textos. Ademais, a análise dos instrumentos é 

enriquecida com a poderação sobre as percepções das comunidades. 

Especificamente em relação as percepções das comunidades, é certo que 

as informações obtidas se limitam a visão dos entrevistados sobre a realidade e, 

em termos gerais, muito ramente é possível captar as razões ou motivadores 

destas percepções (Flick, 2013). Além disso, é sempre um desafio fazer a 

mediação entre as perguntas do roteiro de entrevistas e as temáticas que são de 

interesse dos entrevistados. Muitos entrevistados não respondiam as perguntas 

feitas e divagavam sobre outros assuntos que tinham interesse de abordar 

durante a entrevista, em especial sobre os problemas que enfrentavam ou sobre 

histórias da região ou, ainda, sobre o modo de produção. Isso fazia com que a 

pesquisadora tivesse que refazer as perguntas ou parte delas que haviam ficado 

sem resposta. Não raro os entrevistados respondiam as questões de forma curta 

e retornavam para as temáticas que desejavam abordar. Muitos entrevistados 
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também remetiam ao fato de a investigadora aparentar ter pouca idade, bem 

abaixo da maioria dos entrevistados, o que pode ter refletido nas entrevistas. 

Se por um lado, os desafios da mediação em uma entrevista acabam por 

tonar mais difícil a comparabilidade dos dados (Flick, 2013), por outro lado, pode 

retornar informações relevantes para a pesquisa, a partir de temáticas que não 

tinham sido exploradas no roteiro inicial de entrevista. Observou-se que a figura 

de investigadora foi interpretada por alguns entrevistados como uma “ponte” 

para levar suas questões a outras instâncias, seja ao poder público local ou 

nacional. Em outras palavras, a entrevista é vislumbrada por alguns 

participantes como uma oportunidade de expor seus problemas, preocupações e 

até mesmo reivindicações, na esperança de que elas sejam transmitidas ao poder 

público, o que também se traduz em fonte de informação relevante para os fins 

desta investigação. 

Outro ponto crítico desta investigação refere-se a abordagem do estudo 

de caso. Embora esta abordagem se mostre a mais adequada frente aos objetivos 

propostos nesta tese, os resultados referem-se à instrumentos político-

normativos e à dois casos de estudo, um em cada país, motivo pelo qual não são 

suficientes para explicar a totalidade do fenômeno, sendo as conclusões muito 

dependentes do contexto (Yin, 2010). Ainda assim, os casos de estudo são muito 

representativos da realidade estudada, o que permite identificar tendências e 

propor recomendações que podem contribuir para ampliar a coerência entre os 

instrumentos político-normativos e para o maior envolvimento nas comunidades 

tradicionais no processo de tomada de decisão. Além disso, estender este estudo 

a outros países podem enriquecer esta abordagem, fornecendo dados 

comparáveis. Esta investigação também acrescenta dados de dois países ao 

crescente corpo de literatura sobre alterações climáticas e comunidades 

tradicionais e contribui para colmatar uma lacuna identificada na literatura. 

 Por fim, os insights obtidos a partir desta investigação podem contribuir 

para informar os formuladores de políticas. 
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Capítulo 9 

 

 

Conclusões e recomendações 

 

9.1 Síntese 

O trabalho de investigação desenvolvido centrou-se no estudo do papel 

dos instrumentos político-normativos para salvaguardar os direitos das 

comunidades e territórios tradicionais no contexto das alterações climáticas e 

avaliou se os instrumentos político-normativos incorporam os direitos de 

proteção e participação das comunidades e territórios tradicionais e o grau de 

coerência entre os objetivos e metas dos instrumentos nos diferentes níveis de 

decisão. Para além desses aspetos, esta investigação estudou as percepções de 

comunidades tradicionais sobre a concretização dos seus direitos nestes 

instrumentos. A tese está estruturada em três partes principais, nas quais se 

apresentam o enquadramento teórico, que constitui os capítulos 2 e 3, os 

procedimentos metodológicos para o estudo dos instrumentos e percepções das 

comunidades, nomeadamente o capítulo 4, e, finalmente, os resultados do estudo 

empírico e respetiva análise crítica, que compõem os capítulos 5, 6, 7 e 8. 

A primeira parte desta tese apresentou a revisão de literatura em duas 

fases. A primeira abordou como a literatura tem estudado as comunidades 

tradicionais no contexto das alterações climáticas, o papel atribuído ao direito e 

a influência do Acordo de Paris nas abordagens. E, mostrou uma limitada 

atenção à temática das comunidades tradicionais. Também evidenciou que o 

estudo sobre o papel do direito não emerge como uma preocupação significativa 

da literatura e que o Acordo de Paris não exerceu influência mensurável no 

desenvolvimento de novos estudos com esta abordagem. Ainda, revelou uma 

distribuição desigual dos estudos de caso em todo o mundo, sobretudo nos países 

da América do Sul, África e Europa. A segunda fase da revisão avaliou a atenção 
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da literatura sobre a temática da lei do clima, identificando as principais 

abordagens e hiatos de pesquisa. Também analisou se as temáticas dos planos 

estratégicos e normativos e das comunidades e territórios tradicionais eram 

referidas no contexto destes estudos. E, mostrou que a temática vem sendo 

estudada a partir de seis grandes abordagens, nomeadamente, formulação e 

implementação de políticas climáticas, sistema de comércio e política econômica, 

setor energético, Acordo Verde Europeu, ativismo climático e litígios, e REDD+, 

com especial enfoque na mitigação. Também mostrou que a literatura pouco 

abordou o papel dos planos. Ainda, as referências às comunidades tradicionais 

são limitadas nas abordagens dos artigos, além de não serem referidas nos 

hiatos de conhecimento identificados pela literatura. Adicionalmente, a maioria 

dos estudos sobre a temática tem sido desenvolvida por afiliados a instituições 

da Europa e América do Norte, sendo muito escassas nos demais continentes.  

A segunda parte da tese, referente ao capítulo 4, desenvolve um modelo 

analítico para análise de instrumentos político-normativos e das percepções de 

comunidades tradicionais. O modelo, integrado por duas vertentes e aplicado em 

dois casos de estudo, nomeadamente Brasil e Portugal, permitiu realizar uma 

análise abrangente da incorporação das preocupações sobre as comunidades 

tradicionais nos instrumentos e ponderar os resultados obtidos com as 

percepções das comunidades tradicionais e dos gestores públicos municipais, 

representando, assim, um contributo interessante para uma abordagem de 

investigação ainda pouco explorado. 

Na terceira parte da tese, apresentaram-se os resultados do estudo 

empírico e respetiva reflexão crítica, à luz do enquadramento teórico. A 

apresentação dos resultados foi organizada em três capítulos distintos. O 

capítulo 5 centrou-se na análise do conteúdo de instrumentos político-

normativos de nível internacional, supranacional e nacional, enquanto o 

capítulo 6 centrou-se na análise dos instrumentos de nível municipal. E 

evidenciaram, em termos gerais, que as recomendações relacionadas às 

comunidades tradicionais e seus conhecimentos são recentes na política 
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climática internacional e que sua transposição para os demais níveis de 

governação precisa ser reforçada, sobretudo na componente participação. 

Também mostrou a utilização pouco consistente dos conhecimentos tradicionais 

nos esforços para adaptação. O capítulo 7 centrou-se nas percepções de 

comunidades tradicionais e, através da análise do conteúdo das entrevistas, 

permitiu evidenciar que as comunidades desconhecem a existência de garantias 

de direitos vertidas em instrumentos político-normativos climáticos e 

ambientais. De modo geral, as comunidades não se sentem protegidas e 

participantes nos diferentes níveis de decisão. Além disso, as alterações 

climáticas não foram referidas como uma questão prioritária para as 

comunidades, sendo evidenciada outras preocupações, que revelam 

vulnerabilidades que se somam aos impactos climáticos adversos.  

A discussão crítica dos resultados, apresentada no capítulo 8, foi 

desenvolvida à luz da revisão da literatura e da metodologia usada. No referido 

capítulo, identificaram-se as semelhanças e diferenças entre os estudos de caso 

a partir da ponderação da coerência interna e externa dos instrumentos político-

normativos, bem como a ponderação desses resultados frente às percepções das 

comunidades tradicionais. Por conseguinte, são apresentadas as implicações 

práticas dos resultados, ressaltando-se as potencialidades e limitações da 

investigação desenvolvida.

 

9.2 Conclusões 

Esta investigação permitiu evidenciar, a partir dos estudos de caso 

Brasil e Portugal, que as preocupações relacionadas com a proteção das 

comunidades e territórios tradicionais não tem sido consideradas de forma 

substancial na formulação dos objetivos e medidas nos instrumentos político-

normativos e na identificação de atores para sua implementação. Também 

revelou o limitado reconhecimento dos conhecimentos tradicionais enquanto um 

sistema de conhecimento válido e relevante para a criação de estratégias de 
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adaptação.  

O estudo desenvolvido também permitiu identificar que as comunidades 

tradicionais não se sentem protegidas e participantes do processo de tomada de 

decisão e, neste aspecto, o processo de implementação dos instrumentos não tem 

se dado com a participação efetiva das comunidades. Isso mostra que os níveis 

decisórios devem atuar com coerência, para que as disposições dos tratados 

climáticos sejam transpostos para a legislação e se concretizem nos 

instrumentos de planeamento e, por conseguinte, sejam implementados, tendo 

em vista salvaguardar as pessoas e territórios. Em outras palavras, 

considerando a vulnerabilidade e a riqueza das comunidades e territórios 

tradicionais e sua relevância enquanto testemunho e exemplo de uma boa 

articulação entre a humanidade e o nosso planeta, os instrumentos político-

normativos, que contribuem para a governação e proteção destes territórios, 

devem expressamente respeitar e atender a importância dos conhecimentos 

destes grupos sociais para a adaptação às alterações climáticas e, de forma 

articulada, nos diferentes níveis de decisão, garantir a concreta e efetiva 

proteção das comunidades tradicionais. 

Ao responder as questões de pesquisa propostas, esta tese procura 

contribuir para um problema maior, relacionado ao desenho de instrumentos 

político-normativos mais sensíveis aos aspectos culturais, atentos às diferentes 

vulnerabilidades, as desigualdades pré-existentes e mais robustos diante dos 

contributos dos conhecimentos tradicionais. 

Há um crescente interesse e preocupação da literatura sobre os impactos 

adversos das alterações climáticas e isso têm refletido em esforços para 

construção de agendas internacionais, voltadas a equacionar estes problemas, 

ao mesmo tempo em que se objetiva superar interesses divergentes. A 

dificuldade de conciliar interesses mostra que as alterações climáticas não têm 

sido vislumbradas como um problema maior, capaz de superar questões como o 

crescimento econômico, por exemplo. A limitada atenção às comunidades 

tradicionais, por sua vez, mostra que as relações desiguais de poder se mantém 
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e refletem na eleição de prioridades de cada país.  

O território, enquanto espaço material e imaterial, pode ser 

compreendido a partir de diferentes acepções. Enquanto fonte de recursos, o 

território possui valor ligado a subsistência, mas também é compreendido 

enquanto valor econômico. No aspecto imaterial, pode ser compreendido a partir 

do valor simbólico, numa relação identitária e de pertencimento, mas também 

pode se resumir a expressão de poder. As diferentes visões e interesses 

concorrem, produzindo e reproduzindo desigualdades. E, apesar das alterações 

climáticas serem uma potencial ameaça para a vida humana, nos moldes hoje 

conhecido, o debate sobre o ambiente continua a ocorrer a partir da mesma lógica 

que contribuiu para chegarmos a este ponto crítico. Neste aspecto, os 

instrumentos climáticos devem ser mais sensíveis as desigualdades sociais, 

políticas e econômicas. Não há espaço para a realização dos princípios da 

governância onde o debate sobre a desigualdade não é proposto e realizado. 

Neste aspecto, as relações de poder que tem balizado as escolhas adaptativas 

precisam ser problematizadas e prioridades revistas, tendo por objetivo políticas 

climáticas mais justas.  

Embora nenhuma solução pronta seja apresentada, as evidências 

empíricas e as estruturas conceituais desta investigação  podem contribuir para 

reforçar e tornar mais robusta a integração das comunidades e territórios 

tradicionais no desenho de ações de mitigação e adaptação às alterações 

climáticas. Em consequência, também podem fortalecer a coerência entre os 

diferentes níveis de decisão e contribuir para a criação de instrumentos 

culturalmente mais sensíveis às necessidades das comunidades tradicionais. 

Por fim, a comparação dos estudos de caso evidencia que apesar de 

inseridas em realidades históricas, sociais, políticas e culturais distintas, há 

grandes semelhanças entre as percepções das comunidades Barrosãs e São 

Roque, o que permite considerar a existência de muito mais comunidades, em 

diferentes contextos e, portanto, indica um eventual déficit de proteção efetiva 

das comunidades tradicionais frente aos impactos adversos das alterações 

climáticas. Assim, há ainda um caminho a percorrer para uma concreta tradução 
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dos princípios e recomendações vertidos no direito internacional para a 

legislação, planos e programas nacionais e municipais e para sua comunicação 

às comunidades tradicionais. 

 

9.3 Recomendações 

A partir das conclusões apresentadas na secção anterior, sobretudo no 

que diz respeito às limitações dos instrumentos analisados para proteger e 

garantir a participação das comunidades tradicionais, destaca-se um conjunto 

de recomendações, a seguir expostas, que têm por objetivo contribuir para a 

maior incorporação das recomendações do Acordo de Paris nos instrumentos 

nacionais e locais, fortalecer a coerência entre eles e para o maior envolvimento 

das comunidades tradicionais nos diferentes níveis de decisão associados. 

 

- Monitoramento dos instrumentos político-normativos 

É altamente recomendado a criação de um sistema de monitoramento, que atue 

nos diferentes níveis de governação, da robusta tradução dos princípios e 

disposições dos tratados climáticos para os subsequentes processos legislativos 

e de planeamento, com especial atenção à coerência e efetividade. 

Adicionalmente, infere-se que os indicadores jurídicos de efetividade podem 

apoiar este sistema. 

 

- Valorizar a participação das comunidades tradicionais nos grupos de trabalho 

e comissões climáticas de cada país 

É altamente recomendado que cada país inclua representantes de comunidades 

tradicionais em suas delegações oficiais a Conferência das Partes (COP). Os 

resultados desta investigação mostraram que as comunidades não se sentem 

protegidas e participantes nos diferentes níveis de decisão e são corroborados 

com os resultados de outros estudos (Ford et al., 2016; Shea e Thornton, 2019) 
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que mostram que a limitada participação de comunidades tradicionais nos 

debates no âmbito da COP refletem em decisões pouco sensíveis a importância 

das comunidades tradicionais e seus conhecimentos para a conservação da 

biodiversidade e para ações de adaptação. 

 

- Valorizar a participação das comunidades tradicionais na criação, revisão e 

monitoramento da política climática e demais políticas ambientais que 

impactem no território. 

É altamente recomendado que cada país inclua a autorrepresentação das 

comunidades tradicionais nos grupos de trabalho ligados a implementação, 

monitoramento e revisão da política climática nacional, bem como das demais 

políticas ambientais transversais, a exemplo dos recursos hídricos. Esta 

recomendação também está em consonância com tratados internacionais, a 

exemplo da Convenção 169 da OIT, que prevê o direito de participação de povos 

e comunidades tradicionais em tomadas de decisão que tenham impacto em seus 

territórios. Infere-se que o maior envolvimento das comunidades neste processo 

contribuirá diretamente para o diálogo entre os diferentes sistemas de 

conhecimento e visões sobre as questões climáticas. Importante salientar que os 

conhecimentos tradicionais não devem ser meramente catalogados e 

incorporados, resultando na apropriação destes conhecimentos. Os diferentes 

tipos de conhecimento podem ser reunidos, respeitando suas diferenças, para 

fornecer uma compreensão mais aprimorada e dinâmica dos múltiplos 

estressores a curto e longo prazo (Mantyka-Pringle et al., 2017). Assim, é 

essencial a adoção de abordagens que promovam o diálogo de saberes (Santos, 

2007), onde cada conhecimento é valorado como fonte legítima de saber. 

 

- Institucionalização da participação das comunidades em âmbito municipal, a 

partir da criação de conselhos para criação, revisão e monitoramento de 

estratégia climática local. 
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Estudos têm apontado que estratégias mais eficazes para adaptação ao clima 

são mais prováveis de emergirem da base (Martin et al., 2020; Pandey et al., 

2018; Race et al., 2016). Dentre os fatores que contribuem para a maior 

possibilidade de eficácia, têm-se que a escala local possibilita avaliar, aplicar 

medidas de monitorização, cartografia em tempo real e ação rápida dirigidas a 

processos intensivos de risco, além de facilitar a integração dos diferentes tipos 

de conhecimentos, práticas e experiências (Tavares, 2013). Considerando que as 

especificidades das comunidades tradicionais exigem uma avaliação de risco e 

estratégias de adaptação que levem em conta fatores sociais, econômicos e 

ecológicos que influenciam a exposição ao risco (Aryal et al., 2014; Roder et al., 

2016), é imprescindível que cada município tenha seu próprio plano estratégico 

climático ou que medidas de adaptação sejam integradas ao PDM. Além disso, 

tendo em vista a formulação e implementação de políticas e ações climáticas 

capazes de salvaguardar diferentes grupos sociais e conformações territoriais, 

recomenda-se não só a criação de conselho climático municipal, mas também que 

a composição deste conselho reflita a diversidade populacional da região e, 

portanto, dos diferentes interesses e vulnerabilidades. 

 

- Co-gestão de áreas protegidas sobrepostas a territórios de comunidades 

tradicionais. 

Considerando que o sucesso das estratégias de conservação da natureza 

dependem diretamente do envolvimento da sociedade local, com mais razão são 

diretamente dependentes de uma relação harmônica quando se tem a 

sobreposição de territórios. Neste sentido, deve-se priorizar a construção e 

implementação de instrumentos de gestão que sejam participativos. Importa 

referir a existência de negociações em relação ao parque Peneda-Gerês para 

implantar a sua cogestão, envolvendo os municípios que integram a área do 

parque65. Espera-se que este modelo de gestão partilhada privilegie a 

 

65 Mais informações sobre o projeto de cogestão do parque Peneda-Gerês estão disponíveis em: 

https://www.icnf.pt/noticias/parquenacionaldapenedageresnovomodelodegestao?m=draft 
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participação ativa das comunidades locais. 

 

- Valorização do conjunto de saberes das comunidades tradicionais e sua 

divulgação 

O Ecomuseu de Montalegre (Portugal) é um exemplo de boa prática a ser 

seguida. Com a proposta de ser um dos portadores da memória coletiva local, 

agregador e potenciador da identidade, o Ecomuseu contribui diretamente para 

divulgação e valorização dos conhecimentos e das práticas tradicionais das 

comunidades barrosãs66. Recomenda-se que a proposta do Ecomuseu seja 

reproduzida em outros contextos, tendo em vista a documentação, investigação 

e interpretação dos valores culturais e naturais do território, bem como a sua 

divulgação. Além disso, infere-se que a divulgação e valorização dos saberes 

tradicionais também podem ser fomentados pelos selos internacionais (por 

exemplo, FAO, Geoparque e Reserva da Biosfera), desde que seja promovido o 

maior envolvimento das comunidades tradicionais. 

 

Recomendações para investigação futura 

Os achados desta tese também suscitam recomendações para 

investigação futura. Inicialmente, sugere-se que a aplicação da metodologia 

proposta nesta tese, para o estudo de outras comunidades e contextos nacionais, 

pode fornecer dados comparáveis e reforçar a relevância de algumas 

recomendações apresentadas. A investigação sobre a participação pública na 

criação dos instrumentos analisados nesta investigação também podem retornar 

dados interessantes, em especial ajudar a identificar os atores envolvidos e se a 

temática das comunidades tradicionais emergiu ou não neste processo. Também 

se recomenda a investigação sobre a salvaguarda das comunidades e territórios 

tradicionais a partir de outras abordagens, como o estudo sobre o envolvimento 

 

66 Para mais informações sobre os objetivos, equipa, exposições e acervo do Ecomuseu de Barroso 

visite a página oficial, disponível em: https://www.ecomuseu.org/index/pt-

pt/conheca/apresentacao. 
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específico e aprofundado das comunidades em diferentes políticas ambientais e 

gestão de recursos, por exemplo na gestão de bacias hidrográficas a partir da 

participação em conselhos ou comitês de bacia. Ainda, sugere-se estudos sobre 

casos de cogestão de território e se há maior atenção às comunidades e territórios 

tradicionais. 

Reflexões sobre a criação de leis e planos também podem contribuir para 

enfrentar os desafios que permeiam as comunidades tradicionais no contexto das 

alterações climáticas. Assim, recomenda-se o estudo de documentos relacionados 

ao processo político de criação de leis, planos e programas, em cada país 

assinante dos tratados internacionais, para identificar se as preocupações sobre 

as comunidades têm sido incluídas nos debates para a formulação dos 

instrumentos. Adicionalmente, são pertinentes estudos sobre a sensibilidade dos 

agentes responsáveis pela elaboração dos instrumentos político-normativo às 

comunidades e territórios tradicionais, em diferentes níveis de decisão. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – Membros das Comunidades 

 

TÍTULO DA PESQUISA: AS COMUNIDADES E TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

NAS ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – DO 

DIREITO AO PLANO. 

 

I – ENTREVISTADO (A)/PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO  

 

Nome(facultativo):_____________________________________________________Nº____ 

Codinome:_______________________________ Data: ___________Hora:______________ 

Idade:________, Escolaridade: _________________Formação: _______________________ 

Tempo de Residência no endereço atual: _______________ 

Estado Civil: ( ) casada; ( ) união estável; ( ) Solteira; ( )outro 

________________________  

Ocupação: ________________________________________ 

 

II - QUESTÕES 

 

1. Qual seu entendimento sobre as alterações climáticas? Acredita que seu 

território é mais vulnerável devido às alterações climáticas? Quais vulnerabilidades 

(problemas) reconhece em seu território?  

2. O modo como a comunidade se relaciona com o território se baseia em práticas 

ancestrais? Quais? Acredita que essas práticas de utilização do território e da água são 

benéficas para a comunidade devido às alterações climáticas? 

3. Conhece as Convenções Internacionais sobre as alterações climáticas? Tem 

conhecimento se elas garantem direitos de proteção as características dos territórios 

tradicionais? 

4. Tem conhecimento sobre a existência de leis e estratégias no âmbito nacional 

relacionadas às alterações climáticas? Sabem se elas garantem direito de proteção as 

características dos territórios tradicionais? 

5. É de seu conhecimento a existência de planos, estratégias ou de medidas 

relacionadas às alterações climáticas no município e se eles garantem a proteção dos 

territórios e das práticas tradicionais comunitárias?  

6. Teve oportunidade de participar na elaboração ou na discussão deste plano no 

município? De que forma? Acredita que sua participação foi relevante? 

7. Acredita que estes documentos, em especial o plano diretor municipal, são 

importantes? Eles garantem a proteção dos direitos das comunidades, seus territórios 

e os seus valores tradicionais, em especial diante das alterações climáticas 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – Poder Público Local 

 

TÍTULO DA PESQUISA: AS COMUNIDADES E TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

NAS ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – DO 

DIREITO AO PLANO. 

 

 

I – ENTREVISTADO (A) /PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO  

 

Nome:_______________________________________________________________Nº ____ 

Codinome: _______________ Data: ____________Hora: ______________ 

Tempo de ocupação do cargo: ____________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

 

 

II - QUESTÕES 

 

1. As comunidades de Alto Barroso são reconhecidas como tradicionais no contexto 

municipal? Existem políticas específicas para elas? 

 

2. Qual a vossa percepção sobre as alterações climáticas? Acredita que as práticas 

ancestrais de utilização do território e da água são benéficas para a resiliência da 

comunidade frente às alterações climáticas? 

 

3. Conhece as Convenções internacionais sobre as alterações climáticas e a 

estratégia nacional de adaptação às alterações climáticas? 

 

4. Quais as estratégias ou medidas de adaptação às alterações climáticas 

existentes a nível municipal, visando proteger os territórios e as culturas associadas?  

 

5. A comunidade participou na elaboração ou na discussão deste plano a nível 

municipal? De que forma? Quais os reflexos desta participação no conteúdo das 

decisões? 

 

6. Acredita que estes documentos, em especial o plano diretor municipal, garantem 

a proteção dos direitos das comunidades, seus territórios e os seus valores tradicionais, 

garantindo o modo de vida diante das alterações climáticas?  
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ROTEIRO DE ENTREVISTA – Antropólogo – pesquisador da região 

 

TÍTULO DA PESQUISA: AS COMUNIDADES E TERRITÓRIOS TRADICIONAIS 

NAS ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS – DO 

DIREITO AO PLANO. 

 

 

I – IDENTIFICAÇÃO ENTREVISTADO 

 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data: __________________________Hora: ______________ 

 

 

II - QUESTÕES 

 

 

1. Como se configuram as comunidades de Alto Barroso? Quais as principais 

práticas e valores tradicionais? 

 

2. Quais os objetivos do Ecomuseu e de que forma ele vem atuando para proteção 

dos valores tradicionais das comunidades de Alto Barroso? 

 

3. Considerando a conformação histórica e social das comunidades de Alto Barroso, 

acredita que elas sejam mais vulneráveis ao processo de adaptação às alterações 

climáticas? 

 

4.  As práticas ancestrais de utilização do território e da água são benéficas para a 

resiliência da comunidade frente às alterações climáticas? 

 

5. O fato de não haver uma legislação nacional específica que reconheça as 

comunidades de Alto Barroso como tradicionais, possui implicações na garantia dos 

direitos dessas comunidades no que tange a utilização do território e proteção das 

culturas e conhecimentos? 

 



 

234 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO 

 

Após a apresentação da pesquisadora sobre o objeto de sua pesquisa,  

eu_________________________________________________________________________, 

Documento de identidade_________________________,telefone______________________,, 

Profissão/Cargo/Ocupação _____________________________________________________, 

 

Aceito colaborar com a pesquisa, respondendo às questões da entrevista na condição 

de voluntário (a) e estou ciente que minha identidade será mantida em segredo, caso 

eu solicite, que poderei desistir da participação a qualquer momento da entrevista, 

cancelando este consentimento e autorização para publicação das informações que 

darei, sem que isto me traga qualquer prejuízo e/ou constrangimento, pois as 

informações serão utilizadas somente para a pesquisa em questão. Portanto, autorizo 

a pesquisadora a gravar a entrevista e escrevê-la para fazer parte da pesquisa ou 

servir de informações para que possa alcançar os objetivos do trabalho. A pesquisadora 

se compromete, caso eu solicite, em devolver a entrevista escrita, para que eu possa 

ver, criticar, alterar, autorizar ou desautorizar a utilização.  

 

 

 

________________, ____de ______________ de ________. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante (Entrevistado(a)) 

 

 

       Solicitação de sigilo. 

 

 

Autorizo o uso de imagem ________________________________________ 

         Assinatura do(a) Participante (Entrevistado(a)) 
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ANEXO 2. Termo de consentimento livre e 

esclarecido apresentado aos entrevistados
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E AUTORIZAÇÃO PARA 

PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DO INFORMANTE DE PESQUISA 

 

No âmbito do projeto de doutoramento com o título: As comunidades e territórios 

tradicionais nas estratégias de adaptação às alterações climáticas – do direito 

ao plano que tem como investigadora principal Luciana Stephani Silva Iocca e como 

responsável científica a Prof. Doutora Teresa Fidélis, da Universidade de Aveiro, vimos 

convidar V. Exa. para participar numa entrevista porque mora nesta Comunidade ou 

desenvolve pesquisas sobre ela, mas a sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Esta pesquisa 

irá compor a tese final de doutoramento da pesquisadora principal, no âmbito do 

Programa de doutoramento em Território, Risco e Políticas Públicas do Departamento 

de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro.  

O objetivo desta investigação é avaliar a coerência dos instrumentos político-

normativos referente às alterações climáticas, a qual perpassa pelo direito 

internacional, nacional, estratégias e planos, e como elas contemplam a 

proteção e participação dos territórios e comunidades tradicionais no 

processo de governância ambiental. 

Para concretização desse objetivo, serão realizadas entrevistas com membros desta 

comunidade e/ou pesquisadores que desenvolvam estudos sobre a região, a partir de um 

conjunto de perguntas sobre a temática. Caso haja concordância do entrevistado 

gostaríamos também de recolher registos fotográficos dos momentos da entrevista e dos 

territórios e comunidades em estudo.  

A pesquisadora compromete-se a fornecer a cada participante todos os 

esclarecimentos sobre a pesquisa e entrevista.  

A sua participação nessa pesquisa poderá contribuir com a formação de dados sobre as 

comunidade e territórios tradicionais em Portugal (conferindo maior visibilidade para 

essa questão), sobre os impactos das alterações climáticas, conhecimento e percepção 

em relação aos planos estratégicos e normativos às alterações climáticas. 

As informações recebidas durante as entrevistas serão gravadas e depois escritas para 

divulgação da pesquisa, porém, em relação aos moradores da comunidade, nos 

comprometemos a não informar o nome das pessoas entrevistadas. Os dados serão 

divulgados de forma a não possibilitar sua identificação; a sua participação ficará 

diluída como um membro da comunidade, pois utilizaremos códigos (codinome, 

apelidos) para identificação no relatório final.  

Quando terminarmos a pesquisa, as informações recebidas através das entrevistas 

serão arquivadas, sob responsabilidade da pesquisadora. Vossa senhoria receberá uma 

cópia deste termo e os contatos da pesquisadora principal que são: Telefones 926208352, 

e-mail: lucianaiocca@hotmail.com, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento.  

 

      

______________________________ ____________________________ 

Pesquisadora Principal Pesquisadora Responsável 

Luciana Stephani Silva Iocca Prof. Doutora Teresa Fidélis 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E AUTORIZAÇÃO PARA 

PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DO INFORMANTE DE PESQUISA 

 

 

No âmbito do projeto de doutoramento com o título: As comunidades e territórios 

tradicionais nas estratégias de adaptação às alterações climáticas – do direito 

ao plano que tem como investigadora principal Luciana Stephani Silva Iocca 

(orientanda) e como responsável científica a Prof. Doutora Cristiane Derani 

(orientadora), da Universidade Federal de Santa Catarina, vimos lhe convidar para 

participar nesta entrevista porque mora nesta Comunidade ou desenvolve pesquisas 

sobre ela, mas a sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Esta pesquisa irá compor a tese final 

de doutoramento da pesquisadora principal, no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Direito, da Universidade de Santa Catarina. 

O objetivo desta investigação é identificar quais as práticas tradicionais que 

as comunidades têm adotado diante das alterações climáticas e como os 

membros das comunidades tradicionais percebem sua participação e 

proteção nas leis, em especial as relacionadas às alterações climáticas. O foco 

serão as comunidades quilombolas. 

Para concretização desse objetivo, serão realizadas entrevistas com os membros desta 

comunidade e/ou pesquisadores que desenvolvam estudos sobre a região, a partir de um 

conjunto de perguntas sobre a temática. Neste sentido, solicitamos seu aceite em 

colaborar com a pesquisa, respondendo às questões da entrevista na condição de 

voluntário(a) estando ciente que sua identidade será mantida em segredo, podendo 

desistir da participação a qualquer momento da entrevista, cancelando este 

consentimento e autorização para publicação das informações fornecidas e que elas 

serão utilizadas somente para a pesquisa em questão. Caso haja concordância do(a) 

entrevistado(a) gostaríamos também de recolher registos fotográficos dos momentos da 

entrevista e dos territórios ocupados pelas comunidades em estudo.  

As pesquisadoras comprometem-se a fornecer a cada participante todos os 

esclarecimentos sobre a pesquisa e entrevista. 

A sua participação nessa pesquisa poderá contribuir com a formação de dados sobre as 

comunidade e territórios tradicionais no Brasil, identificar suas vulnerabilidades 

(problemas) diante das alterações climáticas e servir de suporte para futuras políticas 

públicas que contribuam para solucionar ou mitigar os problemas enfrentados. 

As informações recebidas durante as entrevistas serão gravadas e depois escritas para 

divulgação da pesquisa, porém, em relação aos moradores da comunidade, nos 

comprometemos a não informar o nome das pessoas entrevistadas. Os dados serão 

divulgados de forma a não possibilitar sua identificação; a sua participação aparecerá 

como um membro da comunidade, pois utilizaremos códigos (codinome, apelidos) para 

identificação no relatório final. Contudo, alertamos sobre a possibilidade, ainda que 

remota, de quebra de sigilo, mesmo que involuntária e não intencional, podendo haver 

potenciais consequências na vida pessoal e profissional dos participantes. Motivo pelo 

qual, as pesquisadoras comprometem-se diante das garantias de ressarcimento (itens 

II.21 e IV.3.g da Resolução. 466/12 e art. 2º., inc. XXIV, art. 9º., VII, e art. 10º. da 

Resolução. 510/16) e de indenização (itens IV.3.h e IV.4.c da Resolução. 466/12 e art. 9º., 

inc. VII, art. 10º. e art. 19º., §. 2º. da Resolução. 510/16). 

Salientamos, ainda, que pode haver eventuais desconfortos e constrangimentos aos 

participantes ao evocarem memórias e mobilizar sentimentos nem sempre agradáveis. 

Salientamos, para tanto, que os participantes têm liberdade de recusar-se o aceite ou 
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retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

As pesquisadoras comprometem-se a cumprir integralmente o disposto nas Resoluções 

nº 466/12 e da Resolução. nº 510/16, ambas do Conselho Nacional de Saúde. 

Os participantes, a qualquer momento, poderão entrar em contato com as 

pesquisadoras, por email ou telefone disponibilizados neste Termo, para tirar dúvidas, 

solicitar esclarecimentos ou qualquer outra questão sobre esta pesquisa, a qualquer 

momento, tendo acesso as entrevistas antes de sua utilização, bem como ao registro do 

consentimento sempre que solicitado. Comprometendo-se as pesquisadoras com a 

devolução dos resultados de pesquisa, em formato e linguagem acessível. 

Quando terminarmos a pesquisa, as informações recebidas por meio das entrevistas, 

serão arquivadas, sob responsabilidade da pesquisadora principal.  

Este Termo foi elaborado em duas vias, rubricadas e assinadas e, como participante 

desta pesquisa, receberá uma via deste Termo assinado.  

Os contatos da pesquisadora principal são: Telefones (65) 981193454 e (048) 920006427, 

e-mail: lucianaiocca@hotmail.com, endereço: Universidade Federal de Santa Catarina, 

Centro de Ciências Jurídicas, Campus Universitário, s/n – Trindade, Florianópolis – 

SC, CEP: 88040-900, Caixa Postal 476. 

Segue, ainda, o endereço do CEP, para eventuais dúvidas e esclarecimento. O CEPSH 

é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado à 

Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

CEPSH-UFSC - Prédio Reitoria II, R: Desembargador Vitor Lima, nº 222, sala 401, 

Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88.040-400, Contato: (48) 3721-6094, 

cep.propesq@contato.ufsc.br. 

 

 

 

______________________________ ____________________________ 

Pesquisadora Principal Pesquisadora Responsável 

Luciana Stephani Silva Iocca Prof. Doutora Cristiane Derani 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do(a) Participante  


