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RESUMO 
 
A conservação dos recursos naturais e a sustentabilidade do agricultor representam, 
atualmente, um grande desafio e uma preocupação mundial, tornando-se mais 
delicada essa problemática quando se trata de uma Área de Proteção Ambiental. 
Assim, um novo desafio apresenta-se para os formuladores de políticas públicas e 
agentes que interferem nos processos de desenvolvimento local. Dentro desse 
contexto, esse estudo teve por objetivo analisar a relação existente entre os 
agricultores e os mediadores sociais, em uma Área de Proteção Ambiental. Para a 
avaliação dos aspectos sócio-econômicos, culturais e ambientais junto aos 
agricultores e os mediadores sociais, foi utilizado questionário semi-estruturado, com 
perguntas abertas e fechadas. Após a análise dos dados percebeu-se a 
necessidade de um trabalho de parceria entre as instituições públicas e as 
organizações não governamentais, principalmente no que diz respeito à oficialização 
e a implementação de um projeto de lei de desenvolvimento rural que potencialize 
novas perspectivas de uso sustentável do espaço rural, a exemplo da agroecologia, 
em áreas de proteção ambiental. 
 
Palavras-chave: Agricultura sustentável. Agroecologia. Meio ambiente. 
 
 
ABSTRACT 
 
The natural resource conservation and the farmer's sustainability represent now a 
huge challenge and a worldwide concern, becoming more delicate such a problem 
when it is a matter of Environmental Protection Area. Thus, a new challenge appears 
to public politics doers and agents that interfere in the local development processes. 
Inside that context, that study had for objective to analyze the existent relation 
between the farmers and the social mediators, in an Environmental Protection Area. 
For the evaluation of the socio-economic, cultural and environmental aspects along 
with the farmers and the social mediators, semi-structured questionnaire was used, 
with open and shut questions. After the analysis of the data it was noticed the need 
of a partnership work between the public institutions and the non-government 
organizations, mainly in what it is said respect to the officialization and the 
implementation of a rural development bill that potencializes new perspectives of 
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sustainability use of the rural space, as an example of the agroecology, in 
Environmental Protection Area. 
 
Key-word: Sustainable agriculture. Agroecology. Environment. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Na atualidade existe um consenso unânime da necessidade de se fazer uma 

agricultura sustentável. É o reconhecimento de que a viabilidade do modelo de 
agricultura, que prevalece neste momento, fruto da revolução verde, está embasada 
apenas no desenvolvimentismo capitalista. Alterou-se a forma da produção agrícola, 
criou uma dependência do agricultor por insumos e novas tecnologias, uma 
mudança de valores e a perda dos costumes locais.  Os recursos ambientais 
passaram a ter uma pressão através dos níveis elevados e crescentes de produção 
e de consumo, comprometendo a capacidade de utilizar, recuperar e conservar 
esses recursos. A manutenção de níveis adequados de produção em sistemas 
agropecuários, junto com a conservação dos recursos naturais é um dos maiores 
desafios que a humanidade enfrenta hoje e irá enfrentar nas próximas décadas. 
Ekins (2000) ressalta a importância de se rever às políticas, as metas de 
desenvolvimento e incorporar as dimensões da sustentabilidade, aliando os 
aspectos ambientais, a questão econômica, social e ética para desenvolver um 
modo de vida sustentável. 

Quando a agricultura se localiza em uma Área de Proteção Ambiental (APA) 
os problemas se intensificam no que se refere ao meio ambiente e a 
sustentabilidade do produtor rural, devido às restrições existentes na legislação e no 
plano de manejo da unidade de conservação. Sendo, portanto, de fundamental 
importância buscar formas de se praticar uma agricultura sustentável, que dê 
sustentabilidade ao agricultor e, ao mesmo tempo, proteja os remanescentes 
ambientais locais. Vale ressaltar que a aprovação e o apoio das comunidades locais 
são especialmente importantes para a segurança das áreas protegidas. Dessa 
forma, o produtor, ao invés de ser excluído do processo de conservação, deve, na 
verdade, ser incluído (NEPAL e WEBER, 1995 e FIALLO e JACOBSON, 1995). 

Dentro desse contexto, esse estudo, realizado na APA Itacaré Serra Grande, 
teve por objetivo avaliar a relação entre a conservação ambiental, a sustentabilidade 
dos agricultores e a participação ativa dos mediadores sociais nesse processo, 
visando contribuir com as relações de parceria entre os agricultores e os mediadores 
sociais, e com a efetivação da agroecologia, como forma de sustentabilidade da 
propriedade agrícola.  
 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O presente trabalho foi desenvolvido na Área de Proteção Ambiental (APA) 

Itacaré Serra Grande, localizada ao Norte da Costa do Cacau, ocupando uma faixa 
litorânea de 28 km de extensão, com uma área total de 62.960 ha e abrangendo os 
municípios de Ilhéus,  Uruçuca e Itacaré. Situa-se em um dos trechos mais 
preservados da costa brasileira, abrigando costões rochosos, florestas e rios de 
água limpa que deságuam no mar. A APA Itacaré Serra Grande foi criada em 1993, 
pelo Governo da Bahia, através do Decreto Estadual Nº. 2.186 de Junho 1993. Em 

2

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



 

 

 

4 

2003 foi ampliada pelo Decreto Estadual Nº. 8.649, de 22 de Setembro de 2003. A 
APA Itacaré Serra Grande contribuiu para o desenvolvimento do ecoturismo na 
região, potencializando o desenvolvimento sócio-econômico sustentável em Itacaré 
e na Vila de Serra Grande. Estudos feitos na APA demonstraram que esse é um dos 
ecossistemas mais ricos do mundo em número de espécies arbóreas, sendo 
considerada uma área prioritária para conservação em nível mundial. Com uma 
população estimada em 14 mil habitantes, a APA possui mais de 70% do seu 
território ocupado por florestas e sistemas agroflorestais associados ao cacau.  

Como metodologia, para a realização desse estudo, foram feitas entrevistas, 
com o uso de questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas, 
junto aos mediadores sociais e os agricultores. Com os mediadores sociais foram 
levantados os aspectos relacionados às dificuldades para desenvolver as ações e o 
grau de interação entre os mediadores e os agricultores. No que diz respeito aos 
agricultores foram abordados os seguintes aspectos: nível de instrução e faixa 
etária; percepção em relação à APA; percepção dos agricultores frente ao Conselho 
Gestor; bem como a participação dos mesmos nos programas implementados pelas 
ONGs e/ou organizações associativas. Em cada encontro foi deixado claro que este 
trabalho não era uma fiscalização e sim um estudo da sustentabilidade dos 
agricultores na área da APA Itacaré Serra Grande, com vistas a subsidiar futuros 
programas a serem implantados nessa região. 

A escolha dos mediadores sociais para a entrevista foi feita através de um 
processo de amostragem não probabilística e por acessibilidade, definidos pela 
importância de sua atuação e conhecimento da região. Para a seleção dos 
agricultores utilizou-se uma amostragem não probabilística e por acessibilidade, 
tendo como ponto de partida os cadastros existentes nas associações dos 
Pequenos Produtores de Serra Grande, na Associação dos Parceiros do 
Assentamento da Marambaia e nas Organizações não Governamentais (Instituto 
Floresta Viva e Companheiros do Txai). Foram entrevistados 20 agricultores 
divididos em dois grupos: 10 agricultores que recebiam assistência técnica e 10 
agricultores que não recebiam assistência técnica.  

Como indicadores de sustentabilidade foram analisados os seguintes 
aspectos: produção, diversificação, conservação dos recursos, condições de vida, 
auto-suficiência e vida organizativa. A cada indicador analisado foram atribuídos 
valores de 1 a 10, sendo abaixo de cinco o menos aconselhável, de cinco a sete o 
valor moderado ou médio e acima de sete o ideal, obtendo-se assim os valores 
médios para os índices de sustentabilidade. 

Após a coleta, os dados foram organizados em categorias de forma a 
propiciar a compreensão dos diversos aspectos que permeiam a relação entre os 
agricultores e os mediadores sociais na APA Itacaré Serra Grande. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir da realização do diagnóstico junto aos agricultores que fazem parte 

de programas das Organizações não Governamentais (ONGs) e os que não fazem 
parte destes programas identificou-se que 60% dos agricultores eram alfabetizados 
e a faixa etária dos mesmos encontra-se acima de 41 anos. No que diz respeito à 
área da propriedade, 70% dos agricultores que fazem parte dos programas e 55% 
dos que não fazem parte de programa possuem uma área abaixo de 10 hectares.  

Entre os agricultores que fazem parte dos programas das ONGs percebeu-se 
uma maior sensibilização ambiental, visto que, para esses agricultores, a natureza 
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ocupa um lugar de destaque na organização dos seus sistemas produtivos. Já no 
segundo grupo, dos que não fazem parte dos programas das ONGs, destaca-se um 
grupo majoritário, que apresenta maiores dificuldades para garantir sua subsistência 
e vê a criação da Área de Proteção Ambiental (APA) como um processo que 
dificultou sua vida. 

No que diz respeito ao aspecto da percepção do agricultor em relação à APA, 
todos os entrevistados que tem assessoria das ONGs afirmaram saber da existência 
da APA, como também alguns pontos da legislação, a exemplo de não queimar, 
desmatar ou caçar. Mas dentre os agricultores que não fazem parte de nenhum 
programa apenas 40% têm conhecimento da APA e de sua legislação, apesar de 
todos saberem que é proibido desmatar. Ao serem perguntados sobre a importância 
da APA, apareceram respostas como: a preservação da floresta; novas 
oportunidades de negócios e empregos que surgiram; até mesmo a opinião de que é 
algo que não serve para nada e que dificultou a vida deles com a proibição de 
desmatar. Deve-se destacar que os agricultores que manifestaram uma avaliação 
mais negativa em relação à APA, são os que não fazem parte de nenhuma forma 
organizativa.  

Um outro ponto a ser destacado no processo de implantação da APA Itacaré 
Serra Grande, diz respeito às proibições, que foram anteriores a conscientização, 
sensibilização e orientação técnica. Como o agricultor não conhecia outra forma de 
plantar, que era o tradicional, da derruba e a queima e complementando a receita da 
família com a caça e a venda ilegal de madeira, muitos tiveram que abandonar a 
terra, vendeu ou arrendou, e foram em busca de outras fontes de renda.  

A percepção do agricultor frente à atuação do Conselho Gestor da APA foi 
outro dado analisado. A maioria dos agricultores entrevistados não souberam avaliar 
o conselho gestor da APA por não ter conhecimento da existência dele, sendo 90% 
dos agricultores que fazem parte dos programas das ONGs e 100% dos agricultores 
que não fazem parte dos programas das ONGs.  

Vale ressaltar que a chegada de novas idéias e valores sobre o que 
representa a natureza e o meio ambiente, não acontece sem que situações de 
conflito e agitação se instalem. Dentro desse contexto, a política ambiental, no 
processo de instalação da APA Itacaré Serra Grande, visou, simplesmente, 
minimizar os conflitos potenciais ou existentes e não realmente incluir os moradores 
locais neste processo, além de não ter sido adotada políticas públicas para oferecer 
alternativas viáveis de sustentabilidade. Comprovados pelo fato de que 60% dos 
agricultores que não estão inseridos nos programas das ONGs não têm 
conhecimento do que é uma APA, apenas sabem que é proibido desmatar ou 
queimar. Como conseqüência, inserindo-se transversalmente nas relações sociais, 
culturais, políticas e econômicas, o meio ambiente cai na “boca do povo”, adquire e 
produz novos sentidos. 

Na investigação das diferenças que os agricultores percebem entre sua atual 
situação e sua situação anterior à implantação da APA, aparece referências a terra, 
ao clima, às atividades, ao acesso a serviços, às formas de trabalhar com os 
recursos naturais e nas práticas produtivas e comerciais de seus produtos. Estas 
diferenças geralmente são mencionadas antes de serem questionadas. Dos 
agricultores que participam dos programas, 81% consideram ter melhorado de vida e 
entre os agricultores que não participam de nenhum programa, 70% disseram que 
houve uma piora nas condições de vida.  

Atualmente, 73% dos agricultores associados aos programas das ONGs não 
necessitam ter outra fonte de renda para sustentar a família, enquanto que, antes da 
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implantação da APA, eram apenas 45%. Os 27% restante tem como fonte de renda 
além da propriedade a aposentadoria adquirida. Já com o grupo de agricultores que 
não participam dos programas das ONGs houve uma queda de 50% para 10% do 
número de agricultores que tiravam seu sustento de dentro da propriedade. Associa-
se a este fato a forma que era conduzida a propriedade, com o plantio de 
subsistência mais a venda de madeira e a caça. Hoje só produzem as culturas de 
subsistência com produtividades cada dia menor, já que não praticam uma rotação 
de cultura e as terras estão mais degradadas. Com as dificuldades cada vez mais 
acentuadas para a prática da agricultura tradicional na APA, o êxodo rural, o 
trabalho assalariado e a venda da propriedade continuam a ser as únicas 
alternativas vistas pelo pequeno agricultor, que não está ligado a nenhum programa.  

Na APA verifica-se mais um agravante neste êxodo rural que é a valoração 
das terras, em virtude do ecoturismo, que os tem levado a vender suas terras e 
mudar para a cidade, e na maioria das vezes influenciado pelo jovem que não quer 
ficar na zona rural. O resultado tem sido o grande número de desempregados na 
cidade, o crescimento da periferia e o elevado índice de violência. Dentro desse 
contexto, é necessário pensar alternativas para o desenvolvimento da agricultura 
familiar como base para uma nova configuração da realidade agrária. É necessário, 
também, inovar na forma de analisar a relação entre rural e urbano, já que o 
esvaziamento das comunidades rurais parece andar mais rápido do que a atual 
capacidade de expansão de uma proposta sustentável para a propriedade agrícola. 

Quanto à organização para o trabalho, a mão-de-obra utilizada é 
exclusivamente familiar, apesar de que, quase na totalidade dos agricultores 
entrevistados, associados ou não aos programas das ONGs, poucos jovens estarem 
trabalhando na propriedade, a maioria se encontra trabalhando em subempregos, 
principalmente nos estados de São Paulo e  Goiânia, e uma minoria em 
empreendimentos turísticos locais. O que se vê em grande parte das famílias dos 
agricultores da APA Itacaré Serra Grande é um alto índice de êxodo da juventude 
camponesa nas últimas décadas. Quando entendemos a educação como prática 
social e histórica, repensar neste processo da formação de jovens rurais é uma 
necessidade para todos que estão comprometidos com a construção de uma 
sociedade sustentável. Jacobi (2003, pg. 191) ressalta que:  

 
Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante 
oportunidade para compreender a gestação de novos atores sociais 
que se mobilizam para a apropriação da natureza, para um processo 
educativo articulado e compromissado com a sustentabilidade e a 
participação, apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a 
interdependência de diferentes áreas de saber. 

 
Outra situação encontrada em grande parte dos agricultores da APA é o fato 

de que apenas um pequeno número participa de programas das ONGs e de 
organizações associativas. Hoje, 100% dos agricultores que têm assistência das 
ONGs fazem parte de associações e participam ativamente, falam até em formar 
cooperativas para a comercialização dos produtos. O que não acontece aos 
agricultores que não fazem parte dos programas das ONGs, onde apenas 30% 
fazem parte de associações agrícolas, 20% de outros tipos de associação e 50% 
não estão integrados em nenhum tipo de organização associativa. 

A organização destes agricultores, em associações ou cooperativas, é o 
caminho mais curto para se transformar a agricultura familiar em um agronegócio. O 
produtor deve saber produzir, saber vender, levar sua propriedade para a 

5

Centro Científico Conhecer - ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Goiânia,  vol.5, n.8,  2009



 

 

 

7 

autosuficiência em insumos, e estar cada dia mais trabalhando em associação com 
outros agricultores. Isso pode implicar, por vezes, mudanças no papel 
desempenhado por homens, mulheres, idosos, adultos e jovens no interior das 
famílias. Ou o surgimento de conflitos no espaço das comunidades, à medida que 
certas relações de poder passam a ser questionadas. Ou, até mesmo, a quebra de 
laços, há muito estabelecidos, com empresas, políticos, comerciantes locais, de 
forma a ampliar a autonomia dos agricultores na organização de seu processo 
produtivo. 

Quanto ao assessoramento técnico, apenas um pequeno grupo conta com 
uma assistência técnica, que são aqueles que fazem parte de programas de 
Organizações não Governamentais, o restante não conta com nenhuma assistência 
dos órgãos públicos responsáveis, ressaltando que as ONGs, no período em que foi 
realizado esse estudo, não dispunham de estruturas para atender a todos os 
agricultores. Por outro lado, ainda há uma resistência de alguns agricultores às 
mudanças, apesar de terem manifestado a vontade de participar de programas 
oferecidos pelas ONGs, em virtude, segundo eles, dos resultados obtidos pelos 
agricultores ligados aos programas. 

Outro dado de grande importância, principalmente pela responsabilidade 
ambiental, diz respeito ao fato de que 100% dos agricultores com acompanhamento 
técnico são agroecológicos, ou seja, não praticam uma agricultura convencional com 
uso de agroquímicos. Os agricultores que não tem acompanhamento técnico 
afirmam que não usam nada, nem orgânico, por não ter conhecimento das práticas 
agroecológicas ou não acreditarem, e nem o químico por não possuir condições 
financeiras para comprar os insumos. 

O modelo tradicional adotado por 90% dos agricultores que não fazem parte 
dos programas das ONGs tem levado a insustentabilidade social, econômica e 
agrícola, com a exaustão dos solos, já que 80% deles ainda utilizam a prática de 
preparo do solo com a queima/plantio, produzindo apenas mandioca, coco, milho e 
feijão de maneira intensiva e sem descansar o solo, pois não podem mais explorar 
novas terras e nem promover a derruba das árvores, em virtude da implantação da 
APA. Com isso a degradação dos solos, a baixa produtividade, e a forma de 
comercialização de seus produtos é a cada dia um fator limitante a sobrevivência 
destes como agricultores. É necessário, com urgência, um trabalho de 
conscientização e de qualificação, para que estes produtores se adaptem as novas 
técnicas e formas de plantio, com a utilização de leguminosas, rotação de cultura, 
entre outras praticas agroecológicas.  

O mesmo não acontece aos agricultores que estão nos programas das ONGs, 
visto que 100% deles não utilizam mais a queima antes do plantio, e se referem a 
forma de trabalhar a terra como o elemento mais importante para explicar o aumento 
na produção. Reconhecem que teriam que mudar sua maneira de trabalhar para não 
esgotar o solo, e que ao praticarem uma agricultura agroecológica a melhoria de 
seus solos e a sua produtividade tem sido maior, por esta agricultura devolver e 
manter a vida do solo. Segundo palavras de um produtor “hoje, minha terra esta 
diferente, ela esta viva”. Com a terra viva se pode produzir e ter rentabilidade na 
propriedade, confirmado pelos resultados encontrados. 

 A agricultura agroecológica concilia as variáveis social, econômica, cultural e 
ambiental, princípios para o desenvolvimento sustentável. Assim, a conscientização 
e o conhecimento das formas de produção e a qualidade dos produtos trará 
inúmeras vantagens, entre elas atender a um mercado cada dia mais exigente. É 
neste processo que reside a grande importância dos mediadores e órgãos 
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governamentais de assistência técnica competente, divulgando e implementando 
esta agricultura, ao mesmo tempo em que trabalha a conscientização do produtor, 
levando-o a ver a sua propriedade por dentro e além da porteira.  

Portanto, a importância das estratégias de desenvolvimento local com 
enfoque agroecológico é inegável, principalmente em se falando de unidades de 
conservação. Dentro desse contexto, tal prática deveria ser normatizada, ou pelo 
menos fazer parte do plano de manejo destas unidades de conservação de uso 
sustentável.  Atualmente, consta apenas no plano de manejo desta unidade, 
conforme a resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM), de Nº 
3503, de 30 de setembro de 2005, em seu artigo 12 que: “Não será admitida na 
APA, a utilização de agrotóxicos e outros biocidas que ofereçam riscos sérios na sua 
utilização, inclusive no que se refere ao seu poder residual”. No anexo I, dessa 
mesma resolução, no que se refere à Zona de Conservação Agroflorestal, ressalta 
apenas que se estimule a prática da agricultura orgânica (BAHIA, 2005). Na Zona de 
Conservação Agrícola nada se comenta sobre o assunto. Assim, torna-se essencial 
a inclusão nestes planos de manejo da obrigatoriedade da prática do uso de uma 
agricultura agroecológica, que além de promover a conservação ambiental levará, e 
tem levado, a uma transformação social, que deveria ser a essência do 
desenvolvimento econômico.  

Entre os principais cultivos, 100% dos agricultores com acompanhamento 
técnico fizeram alguma modificação na propriedade para atender a demanda no 
desenvolvimento do turismo local, tais como: trilhas, restaurantes, produção de 
mudas, horticultura, fabricação de doces e criação de frango caipira, tendo 
direcionado sua propriedade a produzir as necessidades do mercado local (hotéis, 
pousadas, restaurante e a comunidade). Enquanto que os agricultores sem 
acompanhamento técnico continuam com a produção de mandioca, coco, milho e 
feijão. 

Quando se questionou o que estava faltando para melhorar sua condição 
enquanto agricultor, as respostas foram bastante diversificadas. Os agricultores que 
participam dos programas são os que mais solicitam linhas de crédito e assistência 
técnica continuada, em virtude da necessidade da mudança e adaptação da 
propriedade a nova realidade do mercado. Por outro lado, os que não participam de 
programas chegam a destacar a permissão do desmatamento e o uso de máquinas 
e insumos agrícolas como importantes para a sua sustentabilidade.  

Mais uma vez ressalta-se que a proteção do meio ambiente não deve ser 
vista como uma restrição ao desenvolvimento, mas como um novo mosaico de 
oportunidades de negócios sustentáveis, que harmonizem o crescimento econômico, 
a geração de emprego e renda e a proteção dos recursos naturais. Em outras 
palavras, buscar o bem-estar comum referenciado na Constituição Federal do país. 
Isso significa dizer que o poder público deveria incorporar a perspectiva ambiental 
em todas as suas políticas de desenvolvimento. Os pressupostos do 
desenvolvimento sustentável, em sua plenitude, devem estar incorporados em 
qualquer perspectiva que vise à melhoria de vida da sociedade.  

Dentro desse contexto, o desenvolvimento rural local, em uma APA, deveria 
ter um enfoque agroecológico, através da construção coletiva de um projeto social 
capaz de orientar a sociedade e que ultrapasse o campo da contestação e das 
políticas agrícolas inadequadas. Além disso, na medida em que expressa, em seus 
princípios, um ser humano desenvolvido e consciente, com atitudes de coexistência 
e não de exploração para com a natureza (ALTIERI, 1989), a agroecologia se 
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apresenta no Brasil como uma forma de resistência contra a devastadora onda 
modernizadora e contra a expropriação completa dos agricultores (CANUTO, 1998).  

A experiência na própria APA nos mostra que este processo de mudança 
tecnológica na agricultura tem que ser estendido a todos os agricultores 
estabelecidos na área da APA e que não se resume à aplicação bem-sucedida de 
um repertório de técnicas. É preciso mais do que isso, é necessário criar um 
ambiente social, cultural e econômico capaz de possibilitar que os agricultores se 
tornem, individual e coletivamente, os autores de seu próprio processo de transição 
para a agroecologia. Torna-se necessário dar início à geração do conhecimento 
agroecológico para o território, como parte integrante do processo de implantação da 
própria metodologia do desenvolvimento local, que pode ser proporcionada pela 
visão integrada dos indicadores de sustentabilidade. 

Quanto ao índice de vida organizativa pode-se observar que 100% dos 
agricultores, ligados aos programas, participam de associações e, provavelmente 
devido a isso, apresentam um alto índice de conservação dos recursos, uma auto-
suficiência, produção e diversificação da propriedade. O que não ocorre ao grupo de 
agricultores que não estão ligados a nenhum programa, os quais, em sua maioria, 
apresentaram os índices de produção, conservação dos recursos e auto-suficiência 
abaixo de cinco, não aconselhável, no que diz respeito aos indicadores de 
sustentabilidade.  

A participação em associações leva a um fortalecimento geral, já que é nesse 
tipo de organização que ocorre maior discussão sobre uma gama variada de 
assuntos relacionados aos mais diversos aspectos da produção e necessidades dos 
associados, bem como a participação nas tomadas de decisões, reforçada pela 
parceria das ONGs, apoiando o trabalho das associações, promovendo, desta 
forma, um crescimento técnico e cultural do agricultor. 

Contudo, apesar dos bons índices obtidos com os agricultores que têm 
acompanhamento técnico, ressalta-se a importância de um programa para o 
agricultor da propriedade como um todo, preparando-os para  o plantar, o vender, o 
planejar e o organizar.  

Quanto à avaliação dos mediadores sociais que atuam hoje na APA Itacaré 
Serra Grande, pode-se constatar que entre as dificuldades observadas encontra-se 
a não credibilidade de alguns agricultores às ações propostas pelas ONGs, em sua 
maioria reflexo do não cumprimento das promessas feitas aos agricultores pelos 
órgãos governamentais que atuaram no início da implantação da APA. 

Atualmente, a situação da APA na visão dos mediadores é bastante 
diversificada. Ainda há uma visão paternalista e sem uma consciência da questão 
ambiental por parte de alguns mediadores, chegando a afirmar que “o IBAMA 
atrapalha o plantio dos pequenos produtores”, entretanto as ONGs são unânimes 
em dizer a necessidade de se trabalhar com a conscientização dos agricultores, 
quer seja para diminuir o desmatamento que ainda acontece, quer seja na mudança 
de uma agricultura convencional para a agroecológica.  Citam, também, a 
necessidade de linhas de crédito para atividades sustentáveis, criando unidades 
produtivas no sistema agrícola e um aumento dos empreendimentos turísticos.  

Diversos programas vêm sendo desenvolvidos com os agricultores da APA, 
mas ainda é uma grande dificuldade convencer o produtor a necessidade da 
mudança.  Dentre as ações desenvolvidas pelos mediadores destacam-se: a 
atuação nas comunidades e associações com reuniões, debates e dando apoio ao 
desenvolvimento e participação dos projetos; projetos de apicultura, piscicultura e 
avicultura; assessória técnica; ações de reflorestamento e conscientização da 
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proteção florestal; identificação de alternativas de renda ao modelo convencional; 
programas de educação ambiental; treinamento e capacitação; beneficiamento da 
produção agrícola; compra programada e direcionada e a compensação por serviços 
ambientais.  

Todos os mediadores propuseram um modelo agrícola agroecológico com 
exceção de uma Associação de produtores, que continua no modelo agrícola 
tradicional apesar do empobrecimento do agricultor, do solo e a impossibilidade de 
comprar insumos.  

Na questão do apoio ao agricultor para a comercialização dos produtos, parte 
da produção de alguns agricultores é absorvida em empreendimentos turísticos 
locais, mas ainda é muito pouco, necessitando, portanto, segundo opinião de um 
mediador, que se viabilize uma integração dos produtores com os empreendimentos 
hoteleiros, bem como os capacite a buscar junto a outros mercados a venda de sua 
produção agrícola.  

Paralelo ao trabalho agrícola da propriedade, alguns mediadores vem 
desenvolvendo projetos com outras formas de geração de renda para as famílias, 
como projetos de resgate da cultura popular (quilombola), para inserir nos 
programas turísticos locais; implantação do ecoturismo em algumas propriedades; 
trabalho de coleta e plantio de espécies madeiráveis; e o programa Primeiros 
Passos, que consiste em empregar por três meses, filhos de agricultores parceiros, 
para aprenderem técnicas agroecológicas e paisagísticas, recebendo um salário 
mínimo a cada mês de trabalho para que aplique depois na propriedade ou na sua 
própria capacitação para o mercado de trabalho. 

Contudo, mesmo diante de alguns avanços ainda há muito que se fazer, 
sobretudo, no que diz respeito a uma maior articulação entre os mediadores sociais 
e as instituições públicas. Mesmo que os órgãos governamentais ressaltem que a 
comunidade já passava por dificuldades socioeconômicas antes da instalação da 
Unidade de Conservação (UC), não se pode negar que a implantação da legislação 
ambiental, aos recursos florestais antes utilizados pela comunidade, fez com que as 
condições de sobrevivência socioeconômicas destes agricultores se tornassem 
ainda mais difíceis, dos quais muitos foram socorridos pelas ONGs que atuam na 
APA. 

Um outro aspecto a ser destacado, diz respeito à escassez e/ou ineficácia das 
políticas de desenvolvimento rural, é o desmantelamento dos órgãos estatais de 
incentivo agrícola e o descaso dos governantes municipais. As poucas políticas que 
se destinaram pelos órgãos governamentais foram temporárias, quando não 
desfocadas das verdadeiras demandas locais. Cabendo o desenvolvimento rural a 
ser feito apenas por agentes não-governamentais (ONGs preservacionistas).  

 Os órgãos governamentais parece esquecer que as comunidades inseridas 
em APAs têm um diferencial importante em relação a outras localidades que se 
encontra em condições socioeconômicas semelhantes, nelas existe a variável 
“proteção ambiental”, que se mal implementada poderá gerar problemas graves para 
a gestão da área protegida e, principalmente, a sustentabilidade dos agricultores na 
área.  

Nesse sentido, ao incorporar os agricultores às políticas ambientais deve-se 
oferecer alternativas viáveis de subsistência e não ações que visem simplesmente 
minimizar os conflitos potenciais ou existentes.  

Devem-se transformar as áreas de proteção ambiental em unidades 
agroecológicas de referência, com experiências mais avançadas, e a estruturação 
de um sistema local de inovações enfatizando a existência de uma nova dinâmica 
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marcada, fundamentalmente, pela multiplicação de atividades não-agrícolas no meio 
rural.  Deve-se trabalhar na conscientização de uma melhor visão dos mercados, 
planejamentos a curto, médio e longo prazo, uma produção direcionada ao mercado 
minimizando os riscos de perda, orientação para um controle de seus gastos para se 
ter conhecimento de seus lucros.  

A capacidade de sustentação dos agricultores, associados aos programas 
voltados para a prática agrícola, observado nesse estudo, mostra um possível 
caminho a ser seguido pelas instituições públicas e uma base para futuros estudos 
acerca do produtor, da produção familiar e de seu posicionamento. Contudo, há que 
se ressaltar que essa transição é um processo complexo e dar-se-á a médio e longo 
prazo, conforme citado por Costabeber e Moyano (2000). 

Os problemas aqui tratados representam assuntos bastante complexos e que 
devem ser, com toda certeza, motivo de análises e reflexões muito mais detalhadas 
e específicas.  Contudo, quando se segue por caminhos ainda desconhecidos na 
esfera científica, não podemos invalidar, mas sim buscar o conhecimento como 
horizonte.  

As discussões e resultados aqui apresentadas, encontram-se situadas dentro 
deste contexto, ou seja, as evidências, fatos e experiências descritas, mesmo que 
possam não ter respondido totalmente às interrogações anteriormente propostas, 
destinam-se a enriquecer este debate. Isto porque, sem dúvida, estas questões 
merecem atenção, tanto da parte da comunidade científica, como dos governos e da 
sociedade civil organizada. Ainda mais que os processos aqui descritos 
permanecem, com toda certeza, ocorrendo neste exato momento. Isto é, neste 
mesmo instante, as populações que não possuem condições de colocar 
minimamente suas reivindicações, continuam resistindo como podem às diferentes 
pressões a que são diariamente submetidas, seja pela problemática ambiental ou 
pela questão da sustentabilidade familiar. 
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