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1. RESUMO 

O presente resumo estuda a epistemologia dos conceitos de populações 

tradicionais, comunidades tradicionais e povos tradicionais. Caso você não saiba o 

que o conhecimento é, de onde vem e como obtê-lo, como você pode afirmar que 

conhece algo sobre qualquer coisa, ou ainda pior, que seu conhecimento é 

“científico”? Estudar epistemologia é estudar o que faz de um tipo específico de 

conhecimento uma forma mais segura de conhecer aspectos de nossa realidade.  

 

2. INTRODUÇÃO 

É importante definir etimologicamente e epistemologicamente os conceitos de povo, 

população e comunidade para compreender a ação desses grupos dentro dos 

conflitos que estão submetidos e como eles criam e expandem seus direitos através 

da participação política. A observação dos mínimos conceitos faz a diferença e 

podem apresentar características que, de acordo com uma realidade, assumem uma 

dinâmica variada e atendem a expectativa de uma sociedade ou de grupos 

específicos, de maneira diversificada. 

 

3. OBJETIVOS 

O estudo tem como objetivo, portanto, responder a essas perguntas: a questão 

fundamental da democracia é o povo, mas que povo é esse? As pessoas que vivem 

legalmente no país? Os titulares dos direitos de nacionalidade? Os titulares dos 

direito civis? Os titulares dos direitos eleitorais ativos e passivos? Apenas os 

adultos? Apenas os membros de determinados grupos étnicos, religiosos ou 

sociais? O que difere povo de população? Há um conceito jurídico de comunidade? 

Este estudo traz a perspectiva de elucidar alguns conceitos básicos de análise da 

sociedade, comunidade, povo, população, suas características bem como entender 

o motivo de sua construção e transformação, visando mudanças e recebendo 

críticas para quê dentro destes parâmetros, possamos criar um espaço de debates e 

críticas que melhorem cada vez mais o aprofundamento da temática.  

 

4. METODOLOGIA 

As análises metodológicas foram feitas com base na observação e atuação dentro 

do campo de pesquisa e possui inspiração weberiana na medida de que o objeto de 



estudo de Weber foi a ação social ou atividade social. Portanto, as ações ou 

atividades sociais são dotadas de intenções por parte de seus autores. E a ação vai 

se tornar social quando o ator ou os atores sociais levam em consideração a reação 

de outros indivíduos. Foi feito ainda um trabalho de revisão de literatura acerca do 

tema no banco de Teses do Portal Capes e Scielo. Posteriormente utilizamos de 

farto material etnográfico recolhido em trabalho de campo em comunidades 

quilombolas na região do Rio São Francisco, no norte do Estado de Minas Gerais. 

Utilizamos ainda como base da delimitação do tema, os debates do Grupo de 

Pesquisa Espaço Rural, Arquitetura e Povos Tradicionais da Faculdade de Ciência e 

Tecnologia Santo Agostinho – FACET, de Montes Claros.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em certa medida, podemos presumir que esta temática ganhou maior visibilidade só 

com a Constituição de 1988, bem como a criação de Políticas Públicas de caráter 

social nos anos 90 com o Governo do Partido dos Trabalhadores. Todavia, a própria 

delimitação acerca da epistemologia destes conceitos ainda carece de maior 

compreensão por parte da academia, das comunidades e dos gestores públicos. 

Certo é que apenas com a melhor caracterização desses indivíduos, ou dos grupos, 

podermos enfim alcançá-los, tornando-os cidadãos brasileiros plenos de direitos.  

O artigo posteriormente será dividido em três partes: na primeira serão apresentadas 

as noções de sociedade e comunidade bem como suas diferenças; observação e 

exemplo do conceito de povo, população e cidadão inclusive baseado na 

Constituição brasileira (conjunto de regras básicas que os brasileiros deverão adotar 

e os direitos disponíveis) e o conceito de Estado, suas características, suas 

vantagens e obrigações, sempre numa análise discursiva e que possa favorecer a 

amplidão do debate. Nos textos acadêmicos e jurídicos descrevem-se em geral as 

categorias por meio das propriedades ou características dos elementos que as 

constituem. Mas as categorias sociais também podem ser descritas "em extensão" – 

isto é, pela simples numeração dos elementos que as compõem. Essa abordagem 

está de acordo: com a ênfase que daremos à criação e à apropriação de categorias, 

e, o que é mais importante, ela aponta para a formação de sujeitos por meio de 

novas práticas.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Nossa análise demonstrou a necessidade da ampliação da discussão acerca da 

definição dos termos populações tradicional, comunidades tradicionais e povos 

tradicionais, uma vez que há limitada presença de artigos científicos com esta 

abordagem nos principais bancos de dados eletrônicos nacionais. As comunidades 

visam através destes, maior reconhecimento e acervo acerca de sua cultura.  
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