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“Antes de ser concretizada, uma idéia tem estranha semelhança com a
utopia”
Jean Paul Sartre
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RESUMO
Esta dissertação tem como foco a atuação do Projeto Doces Matas junto a
comunidades rurais do entorno da RPPN Mata do Sossego, Minas Gerais, no
período de 2000 a 2002. Pretende-se, com este estudo, empreender uma
discussão acerca dos alcances e limites de uma política participativa na proposta
de conservação ambiental. Através da realização de entrevistas e observação
participante, foi possível observar que diversos fatores atravessam o processo de
inter-relação entre os distintos universos significativos dos agentes técnicos e da
população local. Contudo, são observadas freqüentes tentativas de estabelecer
um ambiente dialógico que contemple os diferentes olhares sobre o mundo
natural. Vislumbra-se, em meio a essas discussões, a possibilidade de construção
de um novo paradigma para a conservação ambiental, que reintegre a ordem
social dentro da natureza.

6

ABSTRACT
This dissertation focuses on the interaction between the Doces Matas Project and
rural communities within the buffer zone of the RPPN (Private Natural Heritage
Reserve) Mata do Sossego, Minas Gerais, Brazil, in the period from 2000 to
2002. It is the intent of this study to discuss the achievements and limitations of
a participatory approach to an environmental conservation policy. Through
interviews and participant observation it was possible to observe that a diverse
range of factors cut across the process of inter-relation between the distinct
significant universes comprised by technical agents and the local population.
Nevertheless, frequent attempts to establish a dialogical context that would
contemplate the different viewpoints of the natural world were observed. In the
analysis, the possibility of a construction of a new paradigm for environmental
conservation could be foreseen: one that reintegrates the social order into nature.
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APRESENTAÇÃO
Esta dissertação de mestrado integra um projeto de pesquisa que envolve o
Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universität Greifswald,
da Alemanha. Com o propósito de investigar o universo de atuação do Projeto Doces
Matas, uma cooperação técnica entre Brasil e Alemanha para a conservação da Mata
Atlântica em três áreas protegidas de Minas Gerais, foi estabelecido o convênio entre
estas duas universidades. Participaram deste projeto os pesquisadores Luciana Braga
Paraíso, Charles Pierre Parreiras (UFMG) e Elke Mannigel (Universität Greifswald),
sob a coordenação da professora Andréa Zhouri (FAFICH/UFMG) e do professor
Manfred Niekisch (Universität Greifswald).
Com o suporte financeiro da Agência de Cooperação Técnica (GTZ) e do seu
programa de apoio à pesquisa em ecologia dos trópicos (TÖB) foram desenvolvidas, no
âmbito deste convênio, duas pesquisas de mestrado em Sociologia, na FAFICH/UFMG
e uma de doutorado em Conservação Internacional da Natureza, na Universität
Greifswald.
A fim de construir análises mais aprofundadas das três Unidades de Conservação
alvo do Projeto Doces Matas estudos independentes foram realizados em cada uma das
áreas: Parque Nacional do Caparaó, Parque Estadual do Rio Doce e Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN) Mata do Sossego. Contudo, mantiveram-se reuniões
freqüentes entre os pesquisadores e a coordenadora Andréa Zhouri para discussão
bibliográfica e troca de informações. As três pesquisas apresentam diferentes enfoques
sobre o Projeto Doces Matas, no entanto, a tese de doutorado acumulará elementos dos
estudos desenvolvidos em cada uma das áreas protegidas.
Esta dissertação foi produzida a partir de investigações realizadas no período de
outubro de 2000 a março de 2002 junto a comunidades rurais vizinhas à RPPN Mata do
Sossego e aos técnicos da Fundação Biodiversitas e da GTZ designados para a
implementação do Projeto Doces Matas nesta região. A partir da observação do
cotidiano dessas comunidades e de algumas atividades desenvolvidas pelo Projeto
Doces Matas e pela Fundação Biodiversitas, bem como através da realização de
entrevistas e da coleta de relatos orais relativos ao processo que estes sujeitos estavam
vivenciando, buscou-se construir também uma reflexão mais ampla sobre os rumos que
vêm tomando as ações de conservação ambiental.
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Quais as implicações de uma política participativa para a proposta de
conservação? Quais as inovações, os impasses e limitações da proposta trazida pelo
Projeto Doces Matas? Em que este se diferencia dos demais projetos conservacionistas?
Estas são algumas das perguntas que orientam este trabalho e que procura-se responder
através da discussão empírica e da problematização de conceitos-chave como
participação, saberes técnico-científico e local, desenvolvimento sustentável.
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INTRODUÇÃO
A RPPN Mata do Sossego, bem como o Parque Nacional do Caparaó e o Parque
Estadual do Rio Doce são importantes remanescentes de Mata Atlântica em Minas
Gerais, situados na bacia do Rio Doce. Este bioma, considerado um dos mais
ameaçados do planeta, recentemente vem se tornando alvo de iniciativas
conservacionistas, principalmente diante da drástica redução de sua cobertura original,
que tem se dado a olhos vistos. Recentemente, a imensa variedade de fauna e flora da
Mata Atlântica e a sua influência para a vida de milhares de pessoas que habitam na
região de domínio deste bioma têm sido reconhecidas nacional e internacionalmente.
Este fato tem sido determinante para a mobilização de diversas entidades da sociedade
civil e para a elaboração de programas e projetos em prol da sua preservação.
A situação em que se encontra a Mata Atlântica é crítica não apenas em razão do
ritmo acelerado do desmatamento, mas também devido aos seus altos níveis de
fragmentação, o que representa um sério entrave à sobrevivência do bioma a longo
prazo. A conservação da biodiversidade pressupõe o fluxo de material genético,
possibilitado pela circulação de animais e de agentes polinizadores. Sendo assim, tornase necessária a existência de fragmentos florestais maiores e mais próximos entre si
(LIMA, 2001).
A Mata Atlântica ocupava, antes da colonização brasileira, toda a zona costeira
do país, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, estendendo-se para as regiões
Sul e Sudeste e chegando a Argentina e Paraguai (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL,
2001). Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a área original
da Mata Atlântica alcançava aproximadamente 1.306.000 Km2, o que equivale a cerca
de 15% do território brasileiro. A sua região de ocorrência abrangia os estados de
Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Atualmente, resta no Brasil cerca de 7,6%
de cobertura florestal da Mata Atlântica ocupando 99.466 Km2, sendo que, concentramse nos estados do Sul e Sudeste seus principais remanescentes. Em Minas Gerais a Mata
Atlântica foi reduzida a apenas 4% do que cobria anteriormente essa região
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2001). Os mapas a seguir demonstram a
diminuição deste bioma:
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FIGURA 1 - Área Original da Mata Atlântica
Fonte: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2001:6.
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FIGURA 2: Remanescentes da Mata Atlântica em 1990.
Fonte: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2001:11.

Apesar do seu alto grau de devastação, a Mata Atlântica ainda abriga uma
parcela bastante significativa da biodiversidade biológica do planeta, onde podem ser
encontradas diversas espécies ameaçadas de extinção. Do total de 265 espécies de
vertebrados ameaçados, 185 (69,8%) ocorrem nesse bioma (AMBIENTE BRASIL,
2003). Além disso, a Mata Atlântica apresenta altos níveis de endemismo, isto é, várias
espécies vegetais e animais são observadas apenas neste bioma, como é o caso do
mono-carvoeiro, primata encontrado na RPPN Mata do Sossego.
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No interior da Mata Atlântica nascem os principais mananciais hídricos que
abastecem diversas cidades brasileiras. Esta região também é cortada por grandes rios
como o Paraná, Tietê, São Francisco, Rio Doce, Paraíba do Sul, Paranapanema e o
Ribeira de Iguape. Assim, o que resta das florestas de Mata Atlântica contribui para
assegurar a fertilidade dos solos, o equilíbrio climático regional, proteger as encostas
das serras e, também, preservar um imenso patrimônio cultural e histórico (INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL, 2001). Além dos benefícios deste bioma observados sobre a
população localizada em sua área de ocorrência (mais de 60% do número total de
brasileiros), destaca-se a sua influência direta sobre as populações indígenas, caiçaras,
quilombolas, que vivem nos diversificados ecossistemas da Mata Atlântica e cuja
sobrevivência depende da utilização dos seus recursos naturais (INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL, 2001). Dessa forma, torna-se ainda mais evidente a importância
socioambiental da Mata Atlântica.
As origens da devastação da Mata Atlântica remontam ao período da
colonização brasileira quando, diante da abundância de recursos naturais renováveis e
não-renováveis encontrados no país, inicia-se um processo predatório de exploração.
Este prossegue através do estabelecimento de arrasadores ciclos econômicos. Soma-se
ao modelo de exploração seletiva e exaustiva dos recursos naturais a concessão de
sesmarias, sistema de doação de terras adotado pela Coroa Portuguesa. Essa forma de
apropriação de terras possibilitava que, após serem consumidas toda a mata e suas
potencialidades, as propriedades fossem repassadas adiante e novas terras fossem
solicitadas ao governo pelos sesmeiros, isto, quando não eram invadidas terras públicas
(DEAN, 1998).
Segundo Pádua (2002), a facilidade na concessão de terras para a elite colonial,
associada à sensação de inesgotabilidade dos recursos naturais e a fatores como a terra
farta, as técnicas rudimentares e o complexo econômico social, cultural e político teriam
colaborado na constituição do caráter devastador da ocupação colonial do território
brasileiro.
Observa-se, contudo, que as ações agressivas sobre a Mata Atlântica não se
limitaram ao Brasil Pré-Republicano, persistindo ao longo da história do país. O século
XX foi fundamentalmente marcado por políticas desenvolvimentistas predatórias, que
tornaram simultâneos o processo de industrialização brasileira e a devastação ambiental.
Brito et al., em seu trabalho sobre a ocupação histórica da região da Mata
Atlântica em Minas Gerais, subdividem o século XX em três grandes fases, a fim de
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verificarem as razões do processo de destruição de mais de 90% da área original deste
bioma no estado: (1) 1900 a 1940: predominância da economia cafeeira; construção das
ferrovias e início dos projetos siderúrgicos; (2) 1940 a 1970: desenvolvimento de
grandes projetos siderúrgicos, expansão da indústria madeireira e da pecuária; (3) 1970
a 1990: início dos projetos de reflorestamento com eucalipto; emergência da indústria
da celulose (BRITO et al., 1997).
Dean (1998) aprofunda mais essa discussão. Além de destacar fatores sócioeconômicos na sua análise sobre a degradação da Mata Atlântica, como fizeram Brito et
al. (1997), dá uma especial atenção às questões políticas brasileiras e internacionais, que
foram determinantes para que a história deste bioma pudesse ser considerada uma
história de destruição.
Segundo Dean, no período pós-guerra, quando a aceleração da industrialização
começa a ser prescrita como solução para a pobreza do terceiro mundo, o imperativo do
“desenvolvimento econômico” passa a representar mais uma grande ameaça para a
Mata Atlântica, uma vez que o investimento de corporações multinacionais e estatais
concentra-se em sua área de ocorrência. Em um período de extrema agitação política e
de propostas contraditórias em relação à exploração e preservação da floresta, Juscelino
Kubitschek assume a presidência do Brasil e lança um programa de desenvolvimento
econômico de alto custos socioambientais. Este processo é intensificado durante o
regime militar, através da criação de estatais potencialmente muito poluentes e dos
programas de incentivo à exportação de madeiras de lei e transformação do minério de
ferro em matéria-prima da indústria pesada. Constata-se, dessa forma, a total
negligência em relação aos remanescentes florestais do país.
A situação torna-se ainda mais grave diante do imenso fluxo populacional,
resultado da massiva migração para o chamado “triângulo industrial” (São Paulo, Belo
Horizonte e Rio de Janeiro), da falta de uma política de ocupação ordenada destes
espaços e do elevado crescimento da população, em virtude da redução da mortalidade
(DEAN, 1998).
Na década de 70, a degradação da Mata Atlântica torna-se mais séria. A
velocidade com que se desenvolvem grandes projetos como hidrelétricas, atividades
mineradoras, siderúrgicas, petroquímicas resultou em diversos desastres sociais e
ambientais. Embora já se erigissem internacionalmente preocupações com as
conseqüências da busca desenfreada do crescimento econômico, como observado na
Conferência de Estocolmo, em 1972, o governo brasileiro não reconhece a gravidade
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dos problemas apontados. Pelo contrário, posiciona-se de maneira arrogante e irônica,
através de um discurso de defesa do desenvolvimento e da segurança nacional (DEAN,
1998).
Nos anos oitenta, o ônus da dívida externa e a difícil situação econômica do
Brasil também revelaram-se importantes fatores de destruição da Mata Atlântica, tendo
em vista a política de governo que, visando o pagamento de juros, favorecia diversos
programas de exportação de altos impactos socioambientais. Pesam também as
crescentes demandas de matérias-prima, energia e espaço das grandes cidades do país
que ameaçavam “esgotar tudo o que a floresta ainda tinha a oferecer” (DEAN, 1998:
337).

Políticas para a Conservação da Mata Atlântica
Frente a estes grandes desastres, o movimento ambientalista em defesa da Mata
Atlântica começa a se organizar. Através da atuação de um bloco de representantes
ambientalistas na Assembléia Constituinte é aprovado, em 1988, um artigo que
reconhece a Mata Atlântica como patrimônio nacional (DEAN, 1998).
Forma-se, na Conferência Rio-92, a Rede de ONGs (Organizações NãoGovernamentais) da Mata Atlântica, hoje composta por 224 entidades filiadas nos 17
estados por onde se estende este bioma e que começa a atuar no terreno político, junto
aos parlamentares e ao poder executivo brasileiro (REDE DE ONGs DA MATA
ATLÂNTICA, 2003).
Nos anos 90, evidencia-se o reconhecimento da Mata Atlântica pela comunidade
internacional. Em 1991, foram declaradas pela UNESCO (Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica, expressivas parcelas da floresta da Serra do Mar, do Vale do Ribeira e da
Serra da Mantiqueira, em São Paulo1. Em 1993, 14 estados brasileiros passaram a
integrar a Reserva da Biosfera.
Além disso, é criado em 1995, no âmbito do PPG7 (Programa Piloto para a
Proteção das Florestas Tropicais Brasileiras), um programa que, dentre outros objetivos,
visa apoiar iniciativas comunitárias para a proteção da Mata Atlântica, o PD/A
1

De acordo com o capítulo VI do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação), a Reserva da
Biosfera é “um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada, participativa e sustentável dos
recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento
das atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento
sustentável e a melhoria de qualidade de vida das populações.” (MMA, 2002:29).
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(Programa Demonstrativo A). Finalmente, em 1999, é elaborado o Subprograma Mata
Atlântica com o objetivo de atuar especificamente neste bioma. Assim, observa-se que
a atenção por tanto tempo destinada à Floresta Amazônica é redirecionada para a Mata
Atlântica.
Face às pressões do movimento ambientalista, tanto em âmbito nacional quanto
internacional, a legislação brasileira começa a criar dispositivos para a proteção da Mata
Atlântica. O governo federal edita em 1990 o Decreto no 99.547, que dispõe sobre a
vedação de corte e da exploração da vegetação nativa da Mata Atlântica. Segundo
Araújo (2001), este decreto tem sido objeto de várias críticas dos órgãos estaduais,
sociedade civil organizada, populações tradicionais e setores produtivos. Isto porque
não define com precisão o domínio da Mata Atlântica, bem como é incompatível com a
Constituição Federal, que permite expressamente a utilização deste bioma. Da mesma
maneira, este decreto não realiza nenhuma distinção entre comunidades tradicionais,
exploradores e latifundiários (ARAÚJO, 2001) .
Após meses de negociação, o CONAMA, órgão superior e normativo do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), aprovou uma minuta de decreto para ser
encaminhada como uma alternativa ao decreto 99.547. Além de ser prevista com maior
clareza a região de domínio da Mata Atlântica, são incluídos no âmbito da proteção
legal “manguezais, restingas, campos de altitude e brejos interioranos do nordeste como
sistemas associados” (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2001:8). Estendeu-se a
proteção também para as áreas degradadas onde está em curso a regeneração natural.
Estas diretrizes foram integralmente incorporadas ao Projeto de Lei 3.285, que ainda
tramita no Congresso Nacional e constituíram a base do decreto 750, assinado em 1993
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2001).
Com o Decreto Federal no 750/93, assinado pelo Presidente Itamar Franco, as
formações florestais tropicais e subtropicais das regiões Nordeste, Sudeste, CentroOeste e seus ecossistemas associados passam a ser considerados também áreas de Mata
Atlântica, e, portanto, submetidos a proteção legal. Observa-se, dessa forma, a
preocupação em proteger as florestas interioranas e não apenas as existentes na zona
costeira do Brasil. Segundo o Instituto Socioambiental, além da grande inovação dos
dispositivos deste decreto, em termos de uma maior definição dos instrumentos de
proteção da Mata Atlântica, também merece destaque o processo participativo que lhe
deu origem, alcançado através da realização de várias audiências públicas (INSTITUTO
SOCIOAMBIENTAL, 2001).
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Embora o Decreto 750 proíba o corte e a exploração deste bioma em território
nacional, há situações em que estas ações são possíveis. O parágrafo único do art. 1o é
esclarecedor:
“ Excepcionalmente, a supressão da vegetação primária ou em estágio avançado e médio de
regeneração da Mata Atlântica poderá ser autorizada, mediante decisão motivada do órgão
estadual competente, com anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis- IBAMA, informando-se ao Conselho Nacional do Meio AmbienteCONAMA, quando necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade
pública ou interesse social, mediante aprovação de estudo e relatório de impacto ambiental.”
(apud BECHARA, 2001:91).

Não há, contudo, uma especificação do que sejam “projetos de utilidade pública
ou interesse social”. Dessa forma, abre-se espaço para múltiplas interpretações,
possibilitando, até mesmo, a “supressão da Mata Atlântica, inclusive primária, em
situações absurdas e inaceitáveis” (BECHARA, 2001:92). Araújo acrescenta que, com o
Decreto 750, passou-se a observar excessos em alguns estados por parte dos órgãos
ambientais nos processos de licenciamento, em virtude da não existência de uma lei
para a utilização do patrimônio nacional (ARAÚJO, 2001).
É discutível, porém, que uma lei específica para Mata Atlântica, sem o
acompanhamento de efetivas mudanças estruturais nos âmbitos social, político,
econômico e cultural, seja suficiente para conter os crescentes índices de degradação
deste bioma. Os mecanismos legais para a conservação da Mata Atlântica já existentes
parecem não ter alterado em nada este quadro. Haja vista os dados do período entre
1990 e 1995, em que é revelada a perda de 5,76% da cobertura vegetal em relação a
1990 (LIMA, 2001).
Para Ávila (2001), a ineficácia das proibições legais em relação a proteção da
Mata Atlântica associa-se também a inércia administrativa. Sendo assim, é mister o
aprimoramento dos mecanismos de controle e fiscalização das atividades que
provoquem ou possuam um potencial de degradação. Todo um sistema precisa
concorrer para oferecer condições necessárias a efetivação dos objetivos de
conservação. Segundo a autora, uma política de ocupação territorial e crescimento
econômico, o aparelhamento dos órgãos públicos fiscalizadores e licenciadores, um
planejamento sócio-econômico sério e consciente dos poderes executivos são algumas
das alternativas para reverter a situação observada.
Mas as políticas públicas do Brasil parecem estar longe de contemplar este ideal,
o que torna ainda mais preocupante a situação da Mata Atlântica, em razão da pressão
pela exploração dos seus recursos naturais, do crescimento das cidades, da ampliação da
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fronteira agrícola e, principalmente, diante do fato deste bioma hoje abrigar mais de 100
milhões de habitantes. Ressalta-se também as pressões da globalização econômica, que
têm interferido e redirecionado as propostas de proteção ambiental e do uso sustentável
dos recursos naturais, conforme será melhor discutido no Capítulo I desta dissertação.
É possível considerar que as políticas ambientais em Minas Gerais têm sido
pouco eficientes na contenção do desmatamento da Mata Atlântica, mostrando-se
muitas vezes até coniventes com ações depredatórias deste bioma. Citam-se como
exemplo, algumas das diretrizes apresentadas pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF)
e pela Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) no I Encontro Estadual da Rede
de ONGs da Mata Atlântica em Minas Gerais, realizado nos dias 25 e 26 abril de 2003
em Belo Horizonte. Estas referem-se à nova gestão destes órgãos, responsáveis pelo
controle, fiscalização e licenciamento ambiental do estado de Minas Gerais. Destacamse como problemáticas as seguintes decisões: (1) a aceleração do processo de
licenciamento ambiental, o que pode implicar na perda de qualidade dos estudos de
impacto ambiental e na aprovação de empreendimentos altamente prejudiciais em
termos socioambientais (2) a elaboração de programas de reflorestamento com eucalipto
em substituição à vegetação nativa; (3) as relações de parceria e estabelecimento de
convênios entre órgãos ambientais e empresas com um histórico de descaso em relação
ao meio ambiente e, mesmo, com o registro de graves infrações, como o Grupo
ITAMINAS 2 e a CENIBRA (Celulose Nipo-Brasileira S.A)3.
Paralelamente à adoção dessa política, contudo, o governo de Minas Gerais e o
banco alemão KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) estão desenvolvendo o Promata,
um convênio para proteção da Mata Atlântica assinado em abril de 2003, que destinará
cerca de 7 milhões de euros para algumas Unidades de Conservação do estado. O
Promata prevê a melhoria de infra-estrutura e regularização fundiária dessas áreas, bem
como a ampliação do número de áreas protegidas de Minas Gerais.
Entretanto, a partir de informações do Coordenador Técnico do Promata (obtidas
em entrevista realizada em julho de 2003), foi possível constatar visões diferentes entre
a política ambiental do estado de Minas Gerais e o KfW, no que tange às medidas para
solucionar o problema da devastação da Mata Atlântica. Enquanto o KfW faz questão
2

O Grupo ITAMINAS, que atua na área de siderurgia e exportação de ferro-gusa compõe hoje a “lista
suja” da AMDA (Associação Mineira de Defesa do Ambiente). Diversas empresas deste grupo foram
denunciadas por não utilizarem equipamentos adequados para a filtragem da poluição industrial.
3
Uma Organização Não Governamental de Peçanha, MG denunciou a CENIBRA, no I Encontro Estadual
da Rede de ONGs da Mata Atlântica, por cultivo de eucalipto em áreas de preservação permanente.
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da recuperação de áreas degradadas com vegetação nativa o IEF tem elaborado
propostas de reflorestamento com eucalipto.
Em meio às tensões deste contexto, o Projeto Doces Matas vem se destacando na
tarefa de proteção da Mata Atlântica em Minas Gerais, principalmente por atuar na
conservação deste bioma a partir de uma nova perspectiva, que busca integrar aspectos
sociais e ecológicos, dando especial ênfase às estratégias participativas no
desenvolvimento de suas propostas.
Na literatura especializada já existem ricas discussões acerca da participação
social, envolvimento das populações locais, valorização do saber tradicional na
implantação e gestão de áreas protegidas (DIEGUES, 2000 e 2001a,b; CASTRO, 2000;
PIMBERT e PRETTY, 2000; LIMA, 1996; BARRETO FILHO, 2000; LITTLE, 2002,
PEREIRA, 2002), como será discutido no Capítulo IV. Da mesma forma, é possível
verificar a existência de diversos projetos que procuram conciliar proteção da natureza e
emancipação social. Contudo, estas experiências são incipientes na área da conservação
ambiental. As alternativas para o desenvolvimento de um trabalho de integração entre as
áreas protegidas e o seu entorno, portanto, ainda estão sendo construídas; diversas
questões permanecem em aberto e vêm sendo freqüentemente revistas. Sendo assim, o
grande desafio com que esta pesquisa se defronta é discutir até que ponto o modelo
adotado pelo Projeto Doces Matas pode ser considerado representativo de um novo
paradigma para a conservação ambiental, uma vez que este ainda não está formatado e
vem sendo objeto de intenso debate nas ciências sociais e naturais.

Dos Objetivos e Métodos desta Pesquisa
Essa dissertação pretende se associar aos vários trabalhos que já vêm sendo
desenvolvidos sobre a conservação ambiental e a relação sociedade-natureza, tentando
contribuir com esta discussão através do estudo sobre os sujeitos que participaram da
construção social da RPPN Mata do Sossego durante um período da atuação do Projeto
Doces Matas (2000-2002).
Os objetivos centrais desta pesquisa consistem em: (1) investigar o universo
relacional instituído pela interação de agentes técnicos da conservação e população
local; (2) entender as formas de engajamento com o meio ambiente dos segmentos
sociais envolvidos no Projeto Doces Matas, em sua atuação na RPPN Mata do Sossego;
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(3) discutir a noção de participação social e a sua efetividade na instauração de um
processo democrático de conservação ambiental; (4) refletir sobre a possibilidade de
construção de um novo modelo de conservação, calcado em bases participativas, que
supere a dicotomia sociedade-natureza.
Foram sujeitos desta pesquisa as Comunidades Sossego, Eliotas, Teixeiras, São
Sebastião, Santa Efigênia (todas localizadas na circunvizinhança da RPPN Mata do
Sossego e alvo do Projeto durante o período em que se realizou o trabalho de campo), a
Ampromatas (ONG local), o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simonésia, os
técnicos da Fundação Biodiversitas e da GTZ que estavam envolvidos na
implementação do Projeto Doces Matas na RPPN. Para compreender as diferentes
perspectivas ambientais relativas aos grupos sociais estudados a condução das
investigações e a análise das informações obtidas inspiraram-se na abordagem
interpretativa desenvolvida por Geertz (1973, 2000), nos princípios da reflexividade de
Bourdieu (1998), bem como na metodologia da história oral (THOMPSON, 1998;
PEREIRA, 1991; QUEIROZ,1983).
Segundo Geertz (2000), a análise interpretativa centra-se no significado que as
instituições, práticas, imagens têm para os sujeitos. O objetivo do estudo dos fenômenos
culturais, seria, então, a busca dos sentidos das ações e dos acontecimentos. Para Geertz,
tais análises seriam interpretações, construções do pesquisador sobre as interpretações
de outros (GEERTZ, 2000). Sob essa perspectiva, torna-se relevante o estudo das
complexidades das culturas e a investigação dos universos significativos que orientam e
organizam os sujeitos socialmente. Dessa forma, considerou-se fundamental realizar o
levantamento das percepções das comunidades rurais e dos agentes técnicos acerca dos
objetivos do Projeto Doces Matas, das idéias de conservação ambiental e das distintas
representações sociais sobre a RPPN. Ressalta-se que, conforme as recomendações de
Zhouri (2001c) e Milton (1997), tais concepções foram interpretadas nesta pesquisa
como construções culturais, elaboradas a partir de visões de mundo, crenças, valores e
formas de engajamento com o meio ambiente, relativos à inserção social dos sujeitos.
Para tratar da diversidade dos atores sociais e as suas distintas formas de
interação com o espaço natural, um enfoque cultural sobre as discussões relativas ao
meio ambiente e ao ambientalismo (ZHOURI 2001c, 2002; MILTON, 1997) mostrou-se
extremamente relevante. Ressalta-se que tal perspectiva possibilita a ampliação do
escopo dos estudos sobre esta temática, em que atualmente predominam análises
sociológicas centradas, sobretudo, na categoria de movimentos sociais (ZHOURI,
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2001c). Esta abordagem colabora, então, para uma melhor compreensão das diversas
práticas em relação à natureza, trazendo à luz diferentes concepções e formas de
classificação do meio natural.
Da mesma forma, uma abordagem da questão ambiental que considera a
diversidade cultural ainda pode se revelar muito útil na avaliação e na elaboração de
estratégias eficazes que visem alcançar a sustentabilidade socioambiental, sendo assim,
elemento-chave para a identificação e resolução de conflitos (ZHOURI, 2001c;
MILTON, 1997). Diante das dificuldades de interação entre agentes técnicos e públicoalvo, especialmente se a análise se referir a projetos que se propõem a integrar os
objetivos de conservação ao trabalho com comunidades locais, como o caso do Doces
Matas, a perspectiva cultural pode ser bastante interessante.4
Uma reflexão sobre a questão socioambiental aberta à diversidade cultural e aos
complexos processos de conhecimento e de inter-relação com a natureza também é
proposta por Leff (2001). Para tanto este autor vislumbra a construção de uma
“racionalidade ambiental”, a qual define como:
“(...) uma nova visão do desenvolvimento humano, que reintegra os valores e potenciais da
natureza, as externalidades sociais, os saberes subjugados e a complexidade do mundo negados
pela racionalidade mecanicista, simplificadora, unidimensional e fragmentadora que conduziu o
processo de modernização. O ambiente emerge como um saber reintegrador da diversidade, de
novos valores éticos e estéticos e dos potenciais sinergéticos gerados pela articulação de
processos ecológicos, tecnológicos e culturais.” (LEFF, 2001: 17).

A possibilidade de emergência da racionalidade ambiental, de acordo com
Leff, se pauta na formação de um novo saber, que inclui a hibridação entre os
conhecimentos tradicional e técnico-científico, na reorientação das práticas em relação à
natureza rumo a uma nova racionalidade produtiva. Funda-se, dessa forma, em
princípios éticos e sobre as bases da sustentabilidade ecológica e eqüidade social
(LEFF, 2001). Leff destaca que a construção da racionalidade ambiental passa pela
conciliação de objetivos comuns de segmentos sociais distintos, mas também pressupõe
o confronto de interesses opostos. A criação de um ambiente dialógico torna-se possível
na medida em que há um esforço de tradução entre os distintos universos significativos.
Contudo, há que se respeitar os sentidos culturais que os saberes “imprimem” na

4

Destaca-se, contudo, que não cabe às Ciências Sociais o estudo meramente técnico dessa questão. Antes,
é seu papel refletir sobre como é elaborada a noção de “problema ambiental” e de que maneira as
soluções para este são identificadas. Assim, é possível verificar as várias formas de compreender o meio
ambiente e as visões de mundo que sustentam ou são sustentadas por práticas consideradas “benéficas” ou
“prejudiciais” ao meio natural (MILTON, 1997).
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natureza, levando em conta a “questão do poder no saber e nas estratégias de
apropriação do conhecimento” (LEFF, 2001:273).
Santos (2003:8) destaca que um diálogo intercultural só se torna possível na
medida em que se promove entre os diversos universos culturais a idéia de
incompletude. Embora a aspiração das culturas à totalidade obscureça e mesmo impeça
a percepção da consciência dessa incompletude, faz-se necessário ampliá-la cada vez
mais, através de um diálogo que se desenrole com “o pé numa cultura e outro, noutra”.
No entanto, é preciso considerar a questão da apropriação do conhecimento
dentro de diferentes ordens culturais, atentando para o fato de que não se escapa das
assimetrias produzidas pelas relações de poder (LEFF, 2001). Dessa maneira, ergue-se
um dilema quando se constata que as culturas envolvidas neste diálogo partilham de um
passado de sucessivas trocas desiguais, o qual permitiu que determinadas formas
culturais fossem subjugadas e massacradas (SANTOS, 2003).
Compreender os sistemas significativos que interagiam no espaço físico e
simbólico da RPPN Mata do Sossego e que iam sendo desvendados durante o trabalho
de campo exigiu, dessa forma, a investigação das relações de poder existentes. Isto
porque, na inter-relação dos agentes sociais envolvidos na construção social deste
espaço, defrontam-se concepções sobre o meio ambiente e sobre o processo de
conservação que muitas vezes entram em confronto. Da mesma forma, observam-se
disputas, no que concerne à possibilidade de intervenção nas atividades desenvolvidas
na RPPN, bem como no processo decisório em relação a este espaço. Sendo assim, as
investigações realizadas sobre algumas formas de interação entre agentes técnicos e
população local (reuniões, cursos de capacitação etc.) procuraram considerar questões
relativas ao sistema de poder delineado na implementação do Projeto Doces Matas na
RPPN Mata do Sossego. Buscou-se destacar este aspecto também nas discussões sobre
as estratégias participativas das atividades analisadas nesta pesquisa, evidenciando em
que medida estas conseguem minimizar a assimetria na relação entre segmentos sociais
envolvidos na implementação do Projeto na RPPN. Assim, as análises se inspiraram no
conceito de campo, desenvolvido por Bourdieu.5
A investigação efetivada nesta pesquisa concentrou-se no âmbito das ações
desenvolvidas na RPPN Mata do Sossego, enfocando três atividades representativas do

5

O campo social, de acordo com este autor, se estrutura sob uma desigual distribuição de poder, medido
pelo capital social que os sujeitos detêm e que os dispõem em pólos opostos (ORTIZ, 1983).
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Projeto Doces Matas com as comunidades locais, sem se ater aos seus desdobramentos
após o encerramento do levantamento de dados6.
Foram realizadas sete visitas a campo, totalizando 40 dias de coleta de
informações nas comunidades rurais e no núcleo urbano de Simonésia (município onde
está localizada a RPPN) no período de outubro de 2000 a março de 2002. Além da
prática da observação participante7 em atividades como, encontros de oração,
celebrações religiosas, reuniões entre agentes técnicos e comunidades locais, foram
realizadas 35 entrevistas semi-estruturadas: 10 com os técnicos da GTZ e Fundação
Biodiversitas e 25 com a população local (incluindo membros da Ampromatas e do
Sindicato). Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, conforme a
metodologia de Thompson (1998) e Queiroz (1983) para o trabalho com relatos orais.
Também serviram de fonte para esta pesquisa materiais produzidos e/ou publicados no
âmbito do Projeto Doces Matas, que foram submetidos à análises diversas.
Inicialmente, procedeu-se ao mapeamento dos sujeitos da pesquisa através da
observação participante. Os primeiros contatos trouxeram importantes informações,
como lideranças locais que faziam a mediação entre agentes técnicos e comunidade,
organizações comunitárias existentes, atividades que estavam sendo desenvolvidas na
região. Foram realizadas, então, as primeiras entrevistas com os agentes técnicos do
campo, com os coordenadores do Projeto (Fundação Biodiversitas e GTZ) e com a
população local. Novos nomes que seriam interessantes para a pesquisa foram sendo
sugeridos durante as entrevistas e conversas informais. Da mesma forma, questões
importantes foram sendo levantadas em campo, a partir das reflexões teóricas suscitas
pela bibliografia e pelas reuniões do grupo que atuou na pesquisa sobre o Projeto Doces
Matas. Assim, este trabalho foi sendo construído, em um movimento de
retroalimentação, envolvendo material empírico e teórico. Queiroz (1983) e Thompson
(1998) destacam a importância de uma postura flexível do pesquisador, no que se refere
à seleção de entrevistados e no delineamento das questões de pesquisa. Desse modo,
novas áreas de investigação podem ser abertas, bem como é possível obter um material
mais rico, que ajude a compreender melhor a realidade sobre a qual se deseja investigar
(QUEIROZ, 1983; THOMPSON, 1998).

6

As ações do Projeto Doces Matas investigadas foram a criação de uma bambuzeria, um curso de
capacitação com grupos comunitários da região, uma experiência de agricultores com a agroecologia.
7
A observação participante consiste na coleta de dados através da participação do pesquisador na vida
cotidiana do grupo ou organização que estuda (BECKER, 1994).
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As entrevistas foram submetidas à “análise de conteúdo”, definida por Queiroz
(1983) como a tarefa de distinguir os principais temas, de acordo com o projeto de
pesquisa e com o conteúdo dos depoimentos, formando um elenco de questões a serem
investigadas em cada relato. Foram levantados temas como: as histórias sobre a Mata do
Sossego, a Associação de Moradores, as comunidades, a bambuzeria, o Projeto Doces
Matas, o trabalho com a agroecologia, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Em
seguida, estes foram reordenados de forma a criar unidades de análise que agrupassem e
contemplassem os olhares dos sujeitos da pesquisa sobre questões consideradas
relevantes. A partir daí existiriam elementos para desenvolver uma discussão do
material empírico à luz de abordagens teóricas.
Contudo, a situação de pesquisa também foi submetida à uma análise crítica,
uma vez que, por ser uma relação social, se remete à estrutura em que se realiza a
investigação. Desse modo, pesquisador e pesquisado estão sujeitos às mesmas pressões
que se manifestam estruturalmente (BOURDIEU, 1998).
Na grande maioria das vezes, o entrevistador localiza-se em uma posição
hierarquicamente superior ao entrevistado. Isto se dá de duas formas: através da maneira
unilateral pela qual são estabelecidas as regras da entrevista e da freqüente
desproporcionalidade entre o capital cultural detido pelo pesquisador e pelo pesquisado.
Porém, o entrevistado também pode intervir, consciente ou inconscientemente, tentando
impor na entrevista a imagem que deseja dar de si. Isto ocorre principalmente quando há
uma aproximação social entre o entrevistador e o depoente (BOURDIEU, 1998).
Diante disso, é possível afirmar que a posição social ocupada pelo pesquisador
acaba influindo na acessibilidade dos dados a serem coletados. Sendo assim, não são
apenas as suas concepções teóricas que o levam a enxergar determinadas questões e não
outras, a interpretar seus dados de uma maneira e não de outra, mas também a sua
localização no campo social que investiga (DENZIN e LINCOLN, 1994).
Materializando essa questão: a minha presença no campo teve uma dupla
significação para os sujeitos da pesquisa e isso certamente interferiu nas informações
que me foram disponibilizadas. A minha imagem esteve associada tanto à figura
daquela que poderia avaliar, julgar, apontar os erros (para os agentes técnicos do Doces
Matas) quanto esteve colada ao Projeto, posicionando-me, para as comunidades locais,
ao lado daqueles que implementam o Doces Matas e talvez apta a fiscalizar, a coibir
práticas danosas à área protegida.
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Assim, foi possível observar nas entrevistas e conversas informais com agentes
técnicos uma preocupação em ressaltar a coerência entre os objetivos de
descentralização e estímulo ao envolvimento comunitário do Projeto e a sua prática no
campo. Da mesma forma, os moradores das comunidades alvo da pesquisa, nos
momentos em que me apresentavam a alguém ou se referiam a mim, raras vezes me
desvinculavam do Projeto. Ao fazerem menção ao Doces Matas e à própria RPPN,
acabavam, então, destacando apenas os aspectos positivos e os benefícios à comunidade
proporcionados pela Unidade de Conservação e pelo próprio Projeto.
Desse modo, as opiniões emitidas, as atitudes manifestas quando estava presente
podem ter revelado um anseio de corresponder às minhas “supostas” expectativas, ao
socialmente desejável. Era preciso realizar, então, uma análise que contemplasse o peso
de cada presença social (incluindo a minha) e o modo como estas se articulavam neste
campo. Por isso, foi necessário tentar levantar suas opiniões e expectativas a partir do
relato de situações e experiências. Houve, dessa forma, uma preocupação em não fazer
perguntas que levassem o entrevistado a dar respostas curtas, diretas, mas que o
estimulassem a descrever e se posicionar diante de determinados acontecimentos. Como
forma de obter do entrevistado impressões, descrições ou comentários a elaboração dos
roteiros de entrevista inspiraram-se na estratégia de Thompson (1998), que sugere um
fraseado específico com palavras-chave como, “explicar”, “comentar”, “comparar”.
Bourdieu (1998) não acredita que seja possível anular a distância social que
separa os envolvidos na relação de entrevista, nem que se consiga eliminar os efeitos da
estrutura social evidenciados em tal relação. No entanto, ele admite que estes podem ser
reconhecidos e, até certo ponto, controlados. É o que Bourdieu chama de
“reflexividade”. Não é através de uma suposta neutralidade e distanciamento do
pesquisador do seu objeto de estudo que é possível eliminar tais efeitos. Pode-se, sim,
dominá-los, a partir de uma máxima redução da violência simbólica que permeia a
situação de entrevista. Para isso, é preciso se instaurar uma relação de escuta ativa e
metódica, que:
“se associa à disponibilidade total em relação à pessoa interrogada, à submissão à singularidade
de sua história particular, que pode conduzir a adotar sua linguagem e a entrar em seus pontos de
vista, em seus sentimentos, em seus pensamentos, com a construção metódica, forte, do
conhecimento das condições objetivas, comuns a toda uma categoria.” (BOURDIEU,

1998:695).
Para que uma relação de entrevista estivesse o mais próximo possível do ideal
seria necessário, então, que o pesquisador se esforçasse por estar consciente de vários
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fatores, dentre estes Bourdieu destaca: (1) o sentido que o pesquisado atribui à situação
de pesquisa; (2) a amplitude e a natureza da distância entre as percepções do
entrevistado e do entrevistador sobre a pesquisa; (3) as razões que levam o entrevistado
a manifestar certas opiniões e atitudes e ocultar outras (BOURDIEU, 1998).
Embora tenha havido a tentativa de controlar os “efeitos da relação de pesquisa”,
que poderiam se reportar em resultados pouco esclarecedores da situação investigada,
certas informações, que se referiam a percepções e sentimentos sobre a RPPN Mata do
Sossego e o Projeto Doces Matas, levantadas nas entrevistas, tiveram que ser
descartadas. Isto porque não puderam ser identificadas como anseios e preocupações
dos sujeitos, mas antes, eram trazidas do senso comum, relacionando-se ora à
importância da preservação ambiental (quando os entrevistados eram moradores das
comunidades locais), ora às vantagens da instauração de um processo democrático em
projetos de conservação (quando a entrevista era realizada com agentes técnicos). Para
conseguir dados importantes, referentes a estas percepções dos atores, foi preciso estar
atenta às conversas informais, ocorridas fora da situação de entrevista, em momentos de
maior descontração.
Outros fatores também redirecionaram as estratégias de investigação planejadas,
além dos imprevistos característicos do trabalho de campo. A RPPN Mata do Sossego
localiza-se a uma altura de 1.164m em relação ao nível do mar, estando a 15 Km de
distância do centro urbano de Simonésia. As estradas de terra que dão acesso à RPPN e
às comunidades estão mal conservadas e tornam-se intransitáveis em períodos de chuva.
Desse modo, não foram colhidos depoimentos de todos os sujeitos que poderiam ter
contribuído para este estudo. Como não foi possível ter um carro à disposição da
pesquisa, embora várias vezes tenha contado com a gentileza dos agentes técnicos
envolvidos no Projeto para o deslocamento na região, a longa distância entre as
comunidades, o que demandava várias horas de caminhada, também limitou o acesso a
um maior número de moradores. Por outro lado, essa situação me possibilitou uma
maior autonomia e independência em relação ao Doces Matas, além propiciar uma
convivência mais intensa com os moradores, uma vez que me hospedava nas suas
residências e passava vários dias tendo contato com as famílias do local. Isto ampliou
em termos qualitativos a compreensão do universo investigado.
O acesso a reuniões de planejamento do Projeto Doces Matas não foi possível,
mas apenas a participação em uma reunião de avaliação em dezembro de 2002. Sendo
assim, uma análise mais ampla sobre as prioridades, objetivos mais imediatos e
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estratégias do Projeto, envolvendo as três Unidades de Conservação (Parque Estadual
do Rio Doce, Parque Nacional do Caparaó e RPPN Mata do Sossego), bem como a
comparação entre os diferentes processos em que se encontravam estas áreas tornou-se
de difícil realização.
Por fim, certa de que toda análise é apenas uma das formas possíveis de
interpretação, dediquei-me ao estudo das questões que considerei centrais no período
em que acompanhei o desenrolar do Projeto Doces Matas na RPPN Mata do Sossego.
Com certeza, várias outras discussões poderiam se desenvolver para além dos esforços
dessa pesquisa, que pretende, não obstante, oferecer uma contribuição à compreensão
das políticas de conservação com enfoque na participação social.
Esta dissertação compõe-se de quatro capítulos. No Capítulo I é desenvolvida
uma

discussão

teórica

traçando

o

panorama

da

situação

ambiental

na

contemporaneidade. É destacado o papel das conferências mundiais sobre o meio
ambiente e desenvolvimento na consolidação da questão ambiental como um tema
global. Através de uma leitura crítica, também são analisadas neste capítulo as
implicações do conceito de desenvolvimento sustentável para as novas estratégias de
conservação. As discussões sobre o Programa Piloto para a Proteção das Florestas
Tropicais Brasileiras (PPG7) e sobre o Projeto Doces Matas surgem neste contexto. O
Capítulo I se encerra com um histórico do processo de criação das Unidades de
Conservação.
No Capítulo II são foco de discussão as comunidades rurais alvo do Projeto
Doces Matas e a Fundação Biodiversitas. Além de delinear o perfil destes atores sociais
e a sua forma de atuação na Mata do Sossego, busca-se empreender neste capítulo um
debate sobre o conceito de “comunidades rurais” e “comunidades de entorno”.
Destacam-se algumas contribuições e problemas dessas classificações para o processo
de conservação ambiental. Também é discutido o papel das Comunidades Eclesiais de
Base (CEBs) na organização comunitária da região estudada.
O Capítulo III procura evidenciar e discutir as várias formas de interpretação do
espaço natural observadas entre os sujeitos desta pesquisa. Tais análises apontam para a
configuração da RPPN Mata do Sossego como um lugar de confronto de sentidos.
Verifica-se que, na construção social deste espaço, estão imbricados diferentes saberes,
que interagem através de relações sociais estabelecidas, muitas vezes, de maneira
assimétrica.
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O Capítulo IV tem como objetivo a problematização do conceito de
participação. Através da investigação de três experiências do Projeto Doces Matas com
a população local procura-se discutir o potencial da abordagem participativa no
tratamento dos conflitos erigidos na relação entre os agentes técnicos e os grupos alvo
das atividades.
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CAPÍTULO I
Um Cenário Global para a Conservação Ambiental

1.1 As Conferências Mundiais e a Temática Ambiental na Contemporaneidade
A emergência da questão ambiental como um tema global foi um dos marcos do
final do século XX, tendo como desencadeador deste processo a importante atuação dos
movimentos ambientalistas. Contudo, consolidou-se como tal através da realização de
importantes conferências mundiais, como a Conferência de Estocolmo (1972), a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no
Rio de Janeiro (1992) e mais conhecida como Rio-92 e a Conferência Mundial sobre o
Desenvolvimento Sustentável, realizada em Johannesburgo (2002). Decorre daí e dos
demais encontros e acordos relacionados à temática ambiental uma nova abordagem que
tende a superar o debate inicial sobre as origens da degradação ambiental.
Pautada primeiramente na percepção de problemas ambientais localizados e
atribuídos à ignorância ou negligência de agentes consumidores ou produtores de bens e
serviços, a discussão sobre a conservação do meio ambiente toma outros rumos. Passa a
identificar no modelo de desenvolvimento praticado pelos Estados a grande razão para o
desgaste ambiental observado (BARBIERI, 1997). Dessa forma, são incorporados neste
debate os aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais que circundam e se
entrelaçam na problemática ambiental, bem como é transposta para o âmbito mundial a
responsabilidade pela manutenção de um meio ambiente equilibrado.
A Conferência de Estocolmo firmou as bases para esse novo entendimento
acerca do meio ambiente, uma vez que se constituiu no palco para a emergência de uma
nova proposta de desenvolvimento que contemplasse:
“a elaboração de programas de educação, a satisfação das necessidades básicas, a solidariedade
com as gerações futuras, a participação da população envolvida, a preservação dos recursos
naturais e do meio ambiente em geral, a elaboração de um sistema social garantindo emprego,
segurança social e respeito a outras culturas” (BRÜSEKE, 1995:31).

Estas idéias eram a base do conceito de ecodesenvolvimento elaborado por
Ignacy Sachs (1976 apud BRÜSEKE,1995). Através de soluções endógenas,
essencialmente pluralistas, este autor visava encontrar uma alternativa à reprodução de
modelos de desenvolvimento utilizados pelos países ricos (BARBIEIRI, 1997). A crítica
à sociedade industrial e à modernização como forma de desenvolvimento das regiões
periféricas também integravam a concepção de ecodesenvolvimento (BRÜSEKE,1995).
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No entanto, a efetivação desta nova modalidade de desenvolvimento encontrou
resistências diante da polêmica estabelecida entre os defensores do crescimento sem
limites e do “crescimento zero”.8 Este debate havia se constituído em um evidente
confronto entre países desenvolvidos e não desenvolvidos. Se os primeiros estavam
preocupados com a escassez de recursos naturais, poluição industrial e outros problemas
decorrentes do seu processo de desenvolvimento, os segundos desejavam superar a
pobreza através da implementação do mesmo modelo de crescimento econômico dos
países industrializados (BARBIERI, 1997).
Segundo Barbieri (1997), apesar das divergências observadas na Conferência de
Estocolmo, esta possibilitou o surgimento de novos instrumentos para tratar a questão
ambiental no nível mundial, destacando-se a criação do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA) e a elaboração de uma declaração em 1974, relativa
ao estabelecimento de uma nova ordem econômica baseada nos princípios de
eqüidade, autodeterminação, interdependência, interesse comum e cooperação entre os
estados-membros da ONU (Organização das Nações Unidas).
Subseqüente ao debate possibilitado pela noção de ecodesenvolvimento nos anos
70, o conceito de desenvolvimento sustentável desponta no cenário mundial através do
Relatório Brundtland, sendo definido como:
“um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos,
a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e
reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”

(COMISSÃO
MUNDIAL
SOBRE
MEIO
AMBIENTE
DESENVOLVIMENTO, 1991 apud BARBIERI, 1997:25).

E

Resultado do trabalho da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, encerrada em 1987, este relatório, denominado Nosso Futuro
Comum, apresenta uma lista de medidas a serem tomadas pelos estados nacionais
(BARBIEIRI, 1997).
O Relatório Brundtland revelou um espaço bastante reduzido para a crítica à
sociedade industrial e aos países industrializados, tendo sido, inclusive, omisso na
discussão acerca do nível máximo de consumo nestas sociedades. Também defendeu a

8

O estudo Limites do Crescimento, publicado pelo Clube de Roma, em 1972, defendia a tese do
crescimento zero. Para alcançar a estabilidade econômica e ecológica os pesquisadores deste grupo
recomendavam o “congelamento” da população mundial e do capital global. (MEADOWS et al., 1972
apud BRÜSEKE, 1995).
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manutenção do crescimento econômico, tanto nos países industrializados quanto nos
não-industrializados (BRÜSEKE, 1995).
Para Leff (2001) e Ribeiro (2000), a idéia de desenvolvimento sustentável,
lançada pelo Relatório Brundtland, veio dissolver o potencial crítico e transformador do
ecodesenvolvimento, eliminando de vez as contradições entre crescimento econômico e
proteção da natureza. Por se articular perfeitamente às novas práticas econômicas
globais, sustentadas pela ideologia do livre mercado, o conceito de desenvolvimento
sustentável se torna porta-voz do modelo desenvolvimentista hegemônico. Alia-se,
dessa forma, ao discurso neoliberal, que difunde o crescimento econômico como
condição para a sustentabilidade e que associa a desregulação do mercado e a
privatização à geração da eficiência e viabilização da proteção ambiental (ACSELRAD,
2002).
Desde as primeiras rodadas de negociação do GATT (Acordo Geral de Tarifas e
Comércio), no período pós-guerra, a economia mundial vem experimentando o colapso
das fronteiras e uma progressiva eliminação da regulação estatal sobre as economias
locais. Contudo, é durante a Rodada do Uruguai (1986-1994), quando foi criada a OMC
(Organização Mundial do Comércio), que se observa a fundamentação de uma base
legal para o movimento de bens, serviços, capitais financeiros, investimentos ao redor
do globo sem nenhum tipo de regulação política (SACHS, 2002).
Diante das condições sócio-econômicas e políticas dos anos 80 (o grave
processo de inflação e recessão do chamado Terceiro Mundo, a crise da dívida externa e
o fim da guerra fria) a noção de desenvolvimento sustentável encontra um terreno fértil
para sua propagação. As políticas governamentais dos países periféricos são levadas a
priorizar a recuperação econômica nacional, bem como dão novo fôlego ao termo
“desenvolvimento”, ao associá-lo à idéia de justiça social. Neste processo, são
configurados os programas neoliberais de diversos países. É quando o discurso
ambiental crítico passa definitivamente a se submeter aos “ditames da globalização
econômica” (LEFF, 2001:18).
A concessão de empréstimos do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do
Banco Mundial, condicionada à adoção de reformas políticas inspiradas no Consenso de
Washington9 e à busca de maiores atrativos para o capital externo, têm levado os
9

O “Consenso de Washington” é uma expressão cunhada pelo economista John Williamson para se
referir ao conjunto de conclusões de um encontro entre funcionários do governo dos EUA, organismos
internacionais e economistas latino-americanos, realizado em 1989. Visando a recuperação econômica
dos países periféricos e em especial, da América Latina, foi elaborada uma lista com recomendações em
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governos nacionais a se adequarem à tendência desregulatória da economia. Procura-se
estabelecer, dessa forma, “zonas homogêneas de competitividade”, através da criação de
uma arena global para os investidores estrangeiros (SACHS, 2002:10). Assim, o
imperativo da globalização econômica acaba por fragilizar as normas ambientais
nacionais, que passam a ser concebidas como obstáculos à livre negociação entre os
países.
Para Acselrad, as obrigações que foram aceitas levianamente pelos governos
com o estabelecimento da OMC abriram um acesso incondicional do setor empresarial
ao patrimônio natural mundial. Desse modo, longe de priorizarem a sustentabilidade ou
democracia, as políticas globais das elites do Norte e do Sul têm considerado como o
valor supremo da política a liberdade dos mercados (ACSELRAD, 2002).
Neste contexto, a noção de desenvolvimento sustentável tem sido recebida com
otimismo pela sociedade em geral. Isto se deve ao fato de que a articulação de um
discurso comum entre os “promotores do desenvolvimento” e “defensores da natureza”
passa a ser considerada possível, na medida em que se julga compatíveis crescimento
econômico e preservação ambiental. Sob o “guarda-chuva” do desenvolvimento
sustentável (RIBEIRO, 2000:153) poderiam se abrigar, de maneira harmônica, as partes
que historicamente sempre estiveram em lados opostos.
Mas esta “comunhão de interesses” não parece estar proporcionando o alcance
dos ideais de justiça social e proteção ambiental. Aliás, segundo Acselrad (2002), o
preço que vem sendo pago pela utilização comum do termo desenvolvimento
sustentável é a falta de clareza deste conceito e a sua conseqüente apropriação por
vários atores (com suas orientações políticas e ideológicas) na defesa dos

seus

interesses. Nota-se que, em meio a um jogo de forças e poder, o que tem ocorrido é a
sobreposição de interesses econômicos (muitas vezes, particulares) aos socioambientais.
Segundo Ribeiro, a “distribuição desigual de poder econômico e político entre as classes
e segmentos que participam do drama desenvolvimentista” é uma das facetas mais
criticáveis do desenvolvimento sustentável (RIBEIRO, 2000:154).
Há que se considerar, contudo, que o conceito de desenvolvimento sustentável
representa um esforço de “reeticizar” o capital, alterando os critérios de contabilidade
de crescimento, progresso e riqueza, incorporando a preocupação com as gerações
favor da economia de mercado. Dentre as medidas previstas destacam-se: taxas de juros determinadas
pelo mercado financeiro, taxas de câmbio competitivas, incentivo ao investimento estrangeiro,
privatização de estatais, abertura comercial através de tarifas minimizadas, desregulação da economia
(NAÍM, 2000).
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futuras e com o bem-estar humano (RIBEIRO, 2000:158). Da mesma forma, várias das
propostas da Agenda 21, um documento aprovado na Conferência Rio 92 para alcançar
os objetivos do desenvolvimento sustentável, representam o vislumbre de novos
caminhos para uma utilização de recursos naturais menos predatória e mais eqüitativa
(BARBIEIRI, 1997).
Todavia, a efetivação do desenvolvimento sustentável tem se mostrado cada vez
mais inviável e os argumentos de autores como Acselrad (2002) e Ribeiro (2000) não
deixam dúvidas que várias de suas propostas têm se revelado falaciosas e de difícil
implementação. Destacam-se:
(1)

Retomar o crescimento a fim de erradicar a pobreza- A história tem

revelado quão enganoso é o discurso do “fazer o bolo crescer para depois reparti-lo”.
Na verdade, suas largas fatias têm sido saboreadas pelos privilegiados de sempre,
enquanto os “excluídos da mesa” continuam morrendo à míngua.
A idéia de crescimento econômico, pautado no livre-comércio, tem se
contraposto a redução na utilização dos bens naturais, tendo em vista os limites
ecológicos. A globalização neoliberal, como forma hegemônica de globalização, tem
expandido um modelo de desenvolvimento que acelera a utilização dos recursos, através
da adoção, pelos países periféricos, de padrões de produção e de consumo insustentáveis
(ACSELRAD, 2002; SACHS, 2002).
(2) Mudar a qualidade do crescimento para torná-lo mais justo e igualitário,
utilizando menos matéria-prima e energia- Isto não implica em resolver o problema das
desigualdades. Uma sociedade produtiva, com menor custo socioambiental não significa
uma sociedade mais justa e participativa. Pode-se chegar a um alto nível de tecnologias
limpas, eficiência na utilização dos recursos naturais sem que se alcance um maior nível
de participação política e relações éticas (CARVALHO, 1991 apud RIBEIRO, 2000).
Além disso, o discurso da eficiência, que atribui ao desenvolvimento tecnológico
a redução na utilização dos recursos naturais, não corresponde a realidade. Para Sachs
(2002), o aumento da eficiência vincula-se ao objetivo de otimização dos recursos
naturais visando a obtenção de maiores ganhos, êxito na competição entre empresas e
expansão ilimitada do mercado. E, embora seja possível a diminuição na quantidade de
matéria-prima por unidade, o emprego de recursos aumenta sensivelmente diante da
ampliação do volume de produção. Dessa forma, os efeitos do crescimento acabam por
anular os efeitos da eficiência (SACHS, 2002).
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(3) Atender às necessidades humanas essenciais- Além da visível dificuldade na
definição das necessidades primárias do ser humano esta proposta tende a ser
homogeneizadora, uma vez que pretende conduzir povos tão diversificados
culturalmente a um mesmo destino, o desenvolvimento. A autonomia para decisões
localizadas na satisfação de necessidades específicas acaba chocando-se, dessa forma,
com a noção de desenvolvimento como categoria universal. Também, não há como
esquecer que a economia de mercado altamente globalizada torna bastante complicadas
as iniciativas de um desenvolvimento local que não estejam sintonizadas com um
sistema político-econômico mais amplo (RIBEIRO, 2000).
(4) Reorientar a tecnologia e a administração de recursos. Observa-se nesta
proposta a fé na ciência e na tecnologia como mitigadoras dos danos causados pelo
processo econômico. No entanto, faz-se necessário considerar que a técnica e a ciência
não são desengajadas de um sistema social e político e que, muitas das vezes, se aliam a
fortes interesses econômicos. Sendo assim, a possibilidade de se efetivarem ações
rigorosas de planejamento, que compatibilizem interesses diversos como, lucro do
empresário, preservação da natureza e justiça social, é bastante questionável. Além
disso, o modelo racional em que se baseia a noção de desenvolvimento sustentável não
problematiza a questão da exploração social de um segmento por outro nem leva em
conta a desigual distribuição de capital social e político entre os atores (RIBEIRO,
2000).
(5) Buscar a cooperação internacional, visando o equilíbrio Norte/ Sul- Ribeiro
(2000) afirma que a definição de desenvolvimento sustentável acaba por abster-se dos
aspectos conflitivos das relações econômicas, políticas e sociais entre as nações. Não há
como evardir-se da assimetria de poder entre os sujeitos e objetos do desenvolvimento
sem incorrer no mascaramento dos desníveis, insuperáveis, existentes entre eles. Para
Carvalho (apud RIBEIRO, 2000), a idéia de financiados e financiadores do
desenvolvimento sustentável cristaliza a posição de dependência dos países periféricos
em relação aos países ricos, isto porque, mantém-se a distinção de quem deve guiar e
quem deve ser guiado.
Uma reflexão sobre a noção de desenvolvimento sustentável nos coloca, dessa
forma, diante das suas incongruências, presentes até mesmo nos próprios termos
desenvolvimento (que prevê o uso intensivo dos recursos naturais) e sustentabilidade
(que se refere a utilização parcimoniosa do meio ambiente). Talvez o grande problema
deste conceito esteja, além dos seus aspectos reformistas, que insistem na manutenção
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de um determinado padrão de desenvolvimento, as suas grandes generalizações, que
concebem a humanidade como uma só e com o mesmo destino universal.
O debate sobre o desenvolvimento sustentável institucionalizou-se com a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92,
que catalisou novos instrumentos para a governabilidade ambiental global,
impulsionando políticas ambientais baseadas nos princípios deste conceito.
Considerada como um marco histórico da expressão das preocupações
ambientais, a Rio-92 significou uma importante referência e ponto de apoio para a
sociedade civil e suas reivindicações em relação aos compromissos públicos dos
governos (ACSELRAD, 2002). Inclusive, criou espaço para ações dissidentes e
inovadoras, haja vista o Fórum Global, que se realizou paralelamente à conferência da
ONU (Organização das Nações Unidas) e possibilitou a formulação de tratados
alternativos às declarações oficiais (RIBEIRO, 2000).
A Rio-92 influenciou a formulação de políticas ambientais em todo o mundo, a
implementação de avaliações de impacto ambiental, a criação de ministérios do meio
ambiente em diversos países. Também, possibilitou a aprovação de importantes
documentos como, a Declaração sobre Mudanças Climáticas, Declaração de Princípios
sobre Florestas, Convenção sobre a Biodiversidade e a Agenda 21. Esta última, passou a
orientar as operações de agências de desenvolvimento de muitos países doadores
(ACSELRAD, 2002).
Entretanto, tais conquistas têm sido minadas pelas práticas governamentais
guiadas pela tendência liberalizante global. Os acordos internacionais, que deveriam
orientar a economia mundial rumo a novas alternativas para a crise sociombiental
contemporânea se tornaram promessas não cumpridas; observou-se a indiferença e, até
mesmo, a oposição aos compromissos assumidos pelas nações. Como resultado, uma
década depois não era possível notar alterações no processo de degradação ambiental e
nos níveis de empobrecimento social (ACSELRAD, 2002; SACHS, 2002).
Para Acselrad (2002), as sementes deste inegável fracasso foram lançadas na
própria conferência, através do lobby realizado durante a preparação da Rio-92 para
assegurar a mobilidade empresarial sem regulação, da pressuposição de que o mercado
livre de restrições geraria maior eficiência e minimização na utilização dos recursos
naturais e do relançamento da idéia de desenvolvimento como objetivo central na
maioria dos documentos oficiais.
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Pouco tempo depois da realização desta conferência, em 1994, a criação da
OMC, em Marrakesh, Marrocos, passa a exercer sobre os governos nacionais uma
pressão ainda maior em relação à abertura dos mercados. Da mesma forma, colabora
para a definição de prioridades que se encontravam na contramão de uma política de
sustentabilidade (ACSELRAD, 2002). A expansão dos investimentos para além das
fronteiras, facilitada por esta nova ordem econômica, tem estimulado o aumento nos
níveis de produção e de consumo e uma conseqüente sobre-utilização dos recursos
naturais.
Para Sachs (2002), institucionalmente e simbolicamente, a OMC triunfou sobre
a Rio-92. Institucionalmente, através da sobreposição das regras de mobilidade irrestrita
de bens e capital aos compromissos governamentais de proteção do patrimônio natural
global. Simbolicamente, porque a ascendência da idéia de liberdade econômica tornouse um importante paradigma para a elite global contemporânea, eclipsando a
preocupação com os limites da natureza e com a sustentabilidade socioambiental. Desse
modo, enquanto a Rio-92 significava a promoção da autoridade dos estados para a
implementação de regras em favor do bem comum, Marrakesh representava a
debilidade do poder dos governos nacionais em favor da livre mobilidade empresarial
(ACSELRAD, 2002).
Em meio a estas tensões é realizada a Cúpula

2002

de

Joahnnesburgo

(Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável), programada para
implementar os planos de sustentabilidade definidos na Rio-92. Contudo, os resultados
dessa conferência contrariaram as expectativas em relação ao estabelecimento de
acordos que reorientassem as políticas públicas nacionais e globais.
Poucos compromissos concretos foram assumidos em Johannesburgo, dentre as
cinco prioridades que haviam sido estabelecidas (água, saneamento, energia, saúde,
agricultura e biodiversidade). Além do mais, nada se acordou sobre a elaboração de um
programa de energia renovável. Também não foram propostas mudanças em relação aos
padrões de consumo, produção e comércio internacional (ÂNGELO, 2002). Esta
conferência se encerrou, portanto, sem a criação de um plano de ação que orientasse
com precisão as políticas nacionais e globais.
Toda essa movimentação internacional em prol da proteção ambiental
representada pelas conferências mundiais não se mostrou, portanto, suficiente para criar
entre os países participantes um nível de comprometimento para realizar ações
realmente efetivas. Os primeiros passos em direção a uma reconfiguração do conceito
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de meio ambiente, abrangendo o direito à dignidade humana e à justiça social, a
valorização das especificidades locais e a ressignificação das necessidades parecem ter
retrocedido; o emprego de novas estratégias centradas na redução do desperdício e na
alteração da demanda tornou-se parte do rol das recomendações da Agenda 21 que
foram ignoradas. Dessa forma, frente às pressões da modernidade globalizante, tem se
revelado cada vez mais complicado fazer com que a questão ambiental ocupe seu lugar
de direito, sendo um importante referencial para as decisões políticas e econômicas
mundiais.

1.2 O Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras
(PPG7)
As ações globais de intervenção na crise ambiental contemporânea, contudo, não
têm se limitado às conferências mundiais. Convênios e programas multilaterais como o
Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais Brasileiras, do Grupo
dos 7 países mais ricos (PPG7), têm sido efetivados, dando origem a diferentes projetos
de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, implementados, principalmente,
nos países de terceiro mundo, que apresentam o maior índice de biodiversidade.
Envolvendo a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido
e Brasil o PPG7, firmado formalmente através de um decreto do presidente Fernando
Collor, em junho de 1992, visa promover a proteção e o uso sustentável das florestas
tropicais brasileiras na Amazônia e na Mata Atlântica. A este programa está
associado o Projeto Doces Matas, sobre o qual me deterei mais adiante.
Integradas no contexto das discussões globais sobre meio ambiente, as
iniciativas do PPG7 têm sido influenciadas pelo debate estabelecido internacionalmente
relativo a esta questão, bem como vêm colaborando na sua construção. Sendo assim, as
ações implementadas pelo Programa Piloto também têm apresentado perspectivas
semelhantes às identificadas no âmbito dos encontros mundiais que tratam da temática
ambiental. Dessa forma, suas ações, orientadas pelos princípios do desenvolvimento
sustentável, têm se dado dentro dos limites estabelecidos por uma ordem econômica
nada comprometida com a sustentabilidade socioambiental. Antes, porém, de
empreender uma análise do PPG7, cabe descrevê-lo com maior precisão.
Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, o PPG7 envolve órgãos
governamentais, entidades da sociedade civil e setor privado. Cinco linhas de ação estão
formatadas no Programa: Experimentação e Demonstração, Conservação de Áreas
42

Protegidas, Fortalecimento Institucional, Pesquisa Científica, Lições e Disseminação
(BRASIL, 2003a).
O amplo conjunto de atores governamentais, não governamentais, nacionais e
internacionais que integram o Programa Piloto pode ser visualizado no organograma
abaixo:

FIGURA 3: Estrutura do Plano Piloto
Fonte: BRASIL, 2003e.

Como objetivo geral do PPG7 destaca-se a maximização dos:
“benefícios ambientais das florestas tropicais brasileiras pela implementação de processos que
permitam o desenvolvimento sustentável e contribuam para uma contínua redução na taxa de
desflorestamento” (FATHEUER, 1994:18).

São identificadas como metas prioritárias do Programa: demonstrar a viabilidade
de uma relação harmônica entre meio ambiente e economia; obter a conservação dos
recursos genéticos; reduzir a contribuição das florestas tropicais brasileiras na emissão
global de gás carbônico e proporcionar a cooperação entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento (BRASIL, 2003a). Como afirma Fatheuer, esta definição de objetivos

43

do PPG7 deixa explícita a concepção de meio ambiente como uma preocupação
mundial, que deve concentrar esforços internacionais na busca de alternativas
multilaterais para o problema ambiental (FATHEUER, 1994).
Vinte e seis subprogramas e projetos, em diferentes estágios de execução,
compõem o Programa Piloto. Os primeiros projetos tiveram início em 1995 e, em 2003,
16 encontram-se em execução, a saber: Apoio ao Monitoramento e Análise (AMA);
Apoio à Coordenação; Corredores Ecológicos; Mata Atlântica; Projetos Demonstrativos
A (PD/A); Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI); Pesquisa Dirigida;
Proteção às Terras Indígenas (PPTAL); Apoio ao Manejo Florestal Sustentável na
Amazônia (PROMANEJO); Mobilização e Capacitação em Prevenção a Incêndios
Florestais (Proteger); Manejo dos Recursos Naturais da Várzea (PROVÁRZEA);
Reservas Extrativistas (RESEX); Suprograma de Políticas de Recursos Naturais
(SPRN), Projeto Negócios Sustentáveis (BRASIL, 2003b).
Em 2003, inicia-se a segunda fase do PPG7, a qual estima-se que deve ser
estendida até 2010. A principal finalidade dessa nova etapa é superar o caráter piloto do
Programa, consolidando e transformando experiências bem-sucedidas em políticas
públicas permanentes, integradas a outras iniciativas governamentais para a Amazônia e
Mata Atlântica (BRASIL, 2003c).
Para viabilizar o PPG7 são previstas a liberação de recursos pelo Fundo
Multilateral para a Floresta Tropical (Rain Forest Trust Fund- RTF), administrado pelo
Banco Mundial e a efetivação de cooperação bilateral, através da qual os projetos são
financiados diretamente pelos países doadores. O mecanismo de financiamento
desenvolvido no âmbito dos Projetos Demonstrativos (PD/A), que permite a
internalização de recursos através de contas especiais do Banco do Brasil, tem
possibilitado a execução de projetos com menores entraves burocráticos. Segundo uma
avaliação do Ministério do Meio Ambiente, o PPG7 deve guiar-se por este exemplo,
buscando, sempre que possível, alternativas de gestão que evitem as dificuldades
operacionais formais e facilitem a execução de projetos por Organizações NãoGovernamentais (BRASIL, 2001).
O PD/A, aliás, tem sido alvo de grandes elogios de analistas do PPG7
(FATHEUER, 1994; BRASIL, 2001). Este subprograma trata-se de uma linha de
financiamentos destinada a apoiar iniciativas de comunidades locais, ONGs, governos
municipais e estaduais a fim de promover, testar e disseminar propostas inovadoras de
utilização sustentável da floresta (BRASIL, 1997). Segundo Fatheuer (1994), o PD/A é
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o espaço definido da sociedade civil dentro do PPG7 e representa a maior novidade do
Programa, uma vez que possibilita uma variedade de projetos, inclusive, de pequenos
agricultores. O grande desafio do PD/A, para Fatheuer é incentivar um processo de
fortalecimento da sociedade civil local e regional, de forma que se alcance um nível
efetivo de participação social no Programa Piloto.
Inicialmente, o Programa Piloto priorizou a região amazônica brasileira.
Somente em 1999 teve início o Subprograma Mata Atlântica, que veio tratar
especificamente da proteção deste bioma (BRASIL, 2003d). A grande atenção voltada
inicialmente para a Amazônia pode ser explicada pelo fato da floresta abrigar uma
enorme diversidade biológica, sendo vista, pelos olhos internacionais, como
fundamental para o desenvolvimento da pesquisa farmacológica e da tecnologia
genética (FATHEUER, 1994). Destacam-se também os apelos simbólicos e históricos
da Amazônia à imaginação, economia e ciência ocidentais (ZHOURI, 2002). Da mesma
forma, a divulgação das queimadas, através de imagens de satélite levou a destruição
deste ecossistema a

ser considerado, no âmbito mundial, como uma das maiores

catástrofes ecológicas dos últimos tempos, principalmente, porque a proteção das matas
tropicais já vinha sendo encarada como uma questão de sobrevivência da humanidade.
Não tardou que os desastres ambientais e sociais na região amazônica fossem
relacionados a seqüência de projetos desenvolvimentistas, intensificada nos anos 80,
gerando uma série de protestos em várias partes do mundo (FATHEUER, 1994;
ZHOURI, 2001a, 2002).
A mobilização de grupos ambientalistas americanos, através de campanhas
contra os Bancos de Desenvolvimento Multilaterais na década de 80, é bastante
elucidativa deste processo de “visibilização” da Floresta Amazônica na cena global.
Tais campanhas, de acordo com Zhouri (2002:5) expunham os:
“impactos dos projetos dos bancos sobre as populações locais e o meio ambiente, tal como o
programa Polonoeste em Rondônia- o avanço da fronteira ao Norte da Amazônia ocidental- que
era objeto de continuados protestos dos movimentos de base no Brasil”.

Segundo Zhouri, os protestos tiveram a adesão de grupos europeus e reforçaram
a atuação das ONGs domésticas e dos movimentos locais (ZHOURI, 2002).
O PPG7 surge, dessa forma, em um contexto de intensa insatisfação da opinião
pública mundial com as políticas de desenvolvimento da região amazônica. Diante das
pressões de grupos ambientalistas e de solidariedade internacional, bem como face à
crise de legitimação dos projetos de desenvolvimento, em decorrência dos impactos
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socioambientais observados, é freada a liberação de créditos para estes grandes
empreendimentos, ao mesmo tempo em que reivindica-se um novo conceito de
cooperação internacional (FATHEUER, 1994; ZHOURI, 2002).
Novas diretrizes são lançadas pelo Programa Piloto como uma alternativa ao
modelo desenvolvimentista praticado na Amazônia nos anos 80. Estas podem ser
observadas através dos três elementos centrais para a sua atuação: (1) uma concepção
política, que prevê o fortalecimento e ampliação das tendências da política brasileira
que sejam benéficas ao meio ambiente; (2) uma concepção institucional, através da qual
as instituições que se ocupam do meio ambiente devem ser fortalecidas; (3) uma
concepção científica, que prevê o fomento à pesquisas que se referem à biodiversidade e
a concepção de desenvolvimento sustentável (FATHEUER, 1994).
Contudo, o PPG7, não tem a propor uma ruptura radical com o projeto
desenvolvimentista. Da mesma forma, não vem desenvolvendo estratégias que
possibilitem relações de parceria consistentes com áreas do governo que exercem
influência sobre os processos de ocupação e desenvolvimento local. Cita-se como
exemplo, o fato do Programa não dispor de projetos que atuem na “interface da proteção
das florestas com as políticas agrícolas, de reforma agrária e de desenvolvimento
regional” (BRASIL, 2001:4). Com isto, suas estratégias acabam não interferindo na
constituição das agendas políticas locais e nem sendo parâmetro para programas
econômicos efetivamente sustentáveis.
Fatheuer (1994) atribui essas limitações do Programa Piloto à percepção
estritamente ecológica dos problemas ambientais da Amazônia, desvinculando as suas
origens sócio-econômicas, enraizadas em um padrão de desenvolvimento predatório
(FATHEUER, 1994). Zhouri também verifica a proeminência de uma visão sobre a
Amazônia relacionada a uma concepção florestal ou silvicultural desse espaço,
distanciada dos contextos históricos, sociais e culturais específicos da floresta. A
Amazônia, sob esta perspectiva, acaba sendo reduzida à questão madeireira e projeta-se
para o cenário global como um mero ecossistema. Para Zhouri, a focalização de
determinadas iniciativas globais voltadas para a sustentabilidade na chamada “vocação
florestal” da Amazônia tem encoberto elementos da sua complexidade, chegando
mesmo a reduzir a relação entre os espaços social e natural em apenas um dos seus
componentes (ZHOURI, 2001a, 2002).
O PPG7, apesar dos problemas apontados acima, ainda revela-se bastante
inovador, em relação à política de desenvolvimento da Amazônia, principalmente no
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que se refere aos seus elementos programáticos “demarcação das terras indígenas” e
“reservas extrativistas”. Também destaca-se o fortalecimento da participação da
sociedade civil que o Programa Piloto tem proporcionado.
Outra importante contribuição do PPG7 está relacionada à visibilidade que este
tem dado, recentemente, à Mata Atlântica na esfera da cooperação internacional.
Iniciadas em 1995 através do PD/A, as atividades relativas a este bioma vêm sendo
intensificadas com o Subprograma Corredores Ecológicos e com um subprograma
especificamente voltado para este bioma. Este espectro de atuação também tem sido
ampliado pelos projetos bilaterais associados, programados e desenvolvidos em parceria
com a cooperação alemã (BRASIL, 2001), como é o caso do Projeto Doces Matas.

1.3 O Projeto Doces Matas
O Projeto Conservação e Manejo dos Recursos Naturais na Mata Atlântica de
Minas Gerais recebeu o nome de Projeto Doces Matas por ser realizado na bacia do
Rio Doce em importantes remanescentes de Mata Atlântica do estado. É o resultado
de uma cooperação bilateral entre Brasil e Alemanha e está associado ao PPG7. Sua
área de atuação abrange três Unidades de Conservação de Minas Gerais, o Parque
Estadual do Rio Doce, o Parque Nacional do Caparaó e a RPPN Mata do Sossego,
administrados pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Fundação
Biodiversitas, respectivamente.
Conforme pode ser observado no mapa a seguir, a escolha destas áreas se
justificou pela sua relativa proximidade, favorecendo a criação de um corredor de
intercâmbio de informações e experiências (HERRMANN, 1999):
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FIGURA 4: Áreas de Atuação do Projeto Doces Matas
Fonte: FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2001a.

Comungando dos objetivos do PPG7, o Projeto Doces Matas se afina com a
idéia de envolvimento das populações vizinhas às áreas protegidas como estratégia para
a conservação ambiental e tem desenvolvido suas ações buscando estimular a
participação social e o fortalecimento das organizações locais. Na realização deste
projeto, além das instituições gestoras das Unidades de Conservação, também está
envolvida a Agência de Cooperação Técnica (GTZ), que o apóia técnica e
financeiramente. A articulação interinstitucional, estimulando o intercâmbio entre as
diferentes instâncias envolvidas (estadual, federal e terceiro setor) e o envolvimento e a
sensibilização das populações vizinhas às Unidades de Conservação (UCs) nas questões
relativas ao meio ambiente são objetivos centrais do Projeto.
Em 1995, teve início a primeira fase de execução do Doces Matas, sendo que,
em 2003, este encontra-se, em sua terceira fase. O encerramento do Projeto está previsto
para 2005. Ao completar 10 anos de trabalho, pretende-se que tenha sido alcançada a
sustentabilidade das ações, de forma que os atores locais e as instituições gestoras das
UCs alvo do Doces Matas sejam capazes de dar continuidade às propostas
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desenvolvidas, assegurando a proteção das áreas. Para tanto, diversos cursos de
capacitação vêm sendo realizados tanto com a população local quanto com funcionários
das instituições envolvidas no Projeto.
A estruturação do Projeto Doces Matas se dá através de um Conselho
Deliberativo, um Grupo Técnico de Coordenação, Grupos Temáticos e Equipes das
Unidades de Conservação. O planejamento e as decisões relativas ao Projeto Doces
Matas como um todo têm se concentrado no Grupo Técnico de Coordenação, enquanto
que, a elaboração de propostas e ações mais específicas para cada Unidade de
Conservação são responsabilidade dos Grupos Temáticos (GTs). Estão ativos quatro
Grupos Temáticos: GT de Ecoturismo, GT de Interpretação Ambiental, GT de Práticas
Ambientais Sustentáveis, GT de Diagnóstico Participativo em Unidades de Conservação
(HAGENBROCK e SANTOS, 2001). Segue um esquema ilustrativo:

INSTÂNCIA

COMPOSIÇÃO

- 2 membros do corpo diretivo da
instituição de contrapartida.

CONSELHO
DELIBERATIVO

-Interveniência do Secretário de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

ENVOLVIMENTO
NO PROJETO

- Tomar conhecimento do
avanço do Projeto.
- Negociar e aprovar o
planejamento das fases do
Projeto.
- Promover articulação política
no nível do Estado e com o
governo alemão.

-Estabelecer Planos Operativos anuais,
consolidando planos de atividades
por grupo temático e UC;

GRUPO TÉCNICO
DE COORDENAÇÃO

-2 representantes de cada
instituição participante;
-Gerentes das UCs;
-GTZ.

-Planejamento do Projeto;
-Monitoria das ações desenvolvidas
pelos GTs, equipes de UC e grupos
locais.
-Programação e acompanhamento
financeiro
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GRUPOS
TEMÁTICOS

-GT Ecoturismo
IEF, IBAMA/MG,Turminas, IGAM, Secretaria
do Estado doTurismo, GTZ
-GT Diagnóstico Participativo em Unidades de
Conservação- DIPUC
Parque Estadual do Rio Doce, Parque Nacional
do Caparaó, IBAMA/MG, IEF, GTZ
-GT Interpretação Ambiental
IEF, IBAMA/MG, UFMG, Fundação
Biodiversitas, GTZ

-Realização de estudos, preparação de
materiais
técnicos, programação de ações.
-Acompanhamento e apoio à execução de
atividades de responsabilidade das
equipes das Ucs e de grupos locais.
-Programação anual de atividades.
-Monitoria eventual e espontânea.

-GT Práticas Ambientais Sustentáveis
Parque Nacional do Caparaó, EMATER
(Caparaó, Manhumirim,Alto Caparaó), Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Espera Feliz e
Simonésia, IEF- Manhuaçu, GTZ

EQUIPES DAS
UCs LOCAIS

Pessoal da administração e
comunidades do entorno do
Parque Nacional do Caparaó,
Parque Estadual do Rio Doce,
RPPN Mata do Sossego

-Articulação das demandas.
-Execução das atividades/ Projeto.
-Monitoria eventual e espontânea,
não formalizada

Fonte: HAGENBROCK e SANTOS, 2001.

Em sua fase atual, o Projeto Doces Matas tem empreendido ações para alcançar
a efetivação do processo de participação na conservação das UCs, a adoção de práticas
sustentáveis no entorno das áreas protegidas, implementação de planos de gestão, além
da cooperação intra e interinstitucional. O desenvolvimento sócio-econômico, através
da criação de novas alternativas de geração de renda que não ameacem a fauna e flora
das áreas naturais protegidas e a disseminação de técnicas agrícolas não agressivas ao
meio ambiente têm sido alguns dos objetivos perseguidos pelo Doces Matas. Desse
modo, pretende-se solucionar os conflitos erigidos em meio às ações para a
conservação, de forma que as populações locais se sintam envolvidas neste processo e
recompensadas diante das limitações na utilização dos recursos naturais.
Um quadro mais detalhado da atuação do Projeto Doces Matas poderá ser
observado através da análise das experiências na região da RPPN Mata do Sossego,
efetivada nos Capítulos III e IV.
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A seguir, encontra-se um breve histórico das categorias das Unidades de
Conservação e das concepções acerca da preservação ambiental que subjazem a criação
das áreas protegidas, desde o conceito de Parque Nacional à recente modalidade,
Reserva Particular do Patrimônio Natural.
1.4 Das Origens do Processo de Criação das Unidades de Conservação ao
Surgimento da Categoria Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
A criação de áreas naturais protegidas não é uma prática recente, havendo
registros da imposição de restrições de caça, corte de árvores, pesca e do
estabelecimento de reservas naturais em períodos que antecedem à era cristã10. Contudo,
a criação do Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872, tem sido
considerada um marco no estabelecimento de espaços naturais protegidos com o
propósito de preservação ambiental. No Brasil, o primeiro Parque Nacional é
constituído em 1937: o Parque Nacional do Itatiaia.
Para Diegues (2001), a proposta de instituição de UCs no século XIX surge
vinculada à percepção da natureza como lugar do revigoramento, da integridade moral e
estética. Tais “sensibilidades”, relativas ao espaço natural, emergem no final do século
XVIII em contraposição à idéia da natureza como espaço do esteticamente
desagradável, do desordenado e inferior, que circulava nos séculos XVI e XVII11. Este
padrão de percepção do mundo natural se refere ao estabelecimento de uma nova matriz
no pensamento ocidental: o ambiente natural passa a ser concebido como domínio do
restaurador e a pureza e beleza do campo tornam-se uma alternativa à poluição e
agitação crescentes nas cidades (THOMAS, 1989).
Em um contexto de altos custos sociais e ambientais trazidos pela Revolução
Industrial, a criação de áreas protegidas representa, inicialmente, uma tentativa de
manter porções do mundo natural a salvo do desenvolvimento industrial e urbano,
de forma a garantir os espaços de deleite e refúgio dos citadinos mais “abastados” em
seus momentos de descanso, bem como assegurar a possibilidade de contemplação das
belezas cênicas naturais (THOMAS, 1989).

10

De acordo com MacKinnon et al. (apud DOUROJEANNI e PÁDUA, 2001), no ano 252 a.C., o
imperador Ashoka da Índia determinou normas para utilização dos recursos naturais em uma vasta
extensão do seu império. Também, foi documentada a realização de um inventário nacional de terras,
florestas, áreas de pesca, agricultáveis etc. pelo rei Guilherme I, da Inglaterra, no ano de 1084, com vistas
a estabelecer um planejamento de uso dos recursos naturais.
11
Segundo Thomas (1989), a contemporaneidade abriga a tensão dessas duas matrizes, que coexistem e
coabitam as mentalidades do homem moderno.
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Diegues destaca o papel dos escritores românticos do século XIX na valorização
do mundo natural. Tais autores identificavam a “natureza selvagem” como o espaço da
descoberta da alma humana, do refúgio e do sublime, assim como lhe atribuíam um
valor estético, capaz de conduzir o ser humano à “meditação das maravilhas da natureza
intocada” (DIEGUES, 2001a:24). A noção de wilderness (vida natural, selvagem),
evidenciada nos trabalhos dos intelectuais e artistas deste período, teria exercido
importante influência na criação das áreas naturais protegidas. Ao serem salvaguardadas
da ação humana estas ilhas de natureza constituiriam-se, então, em importantes espaços
de apreciação e reverência ao mundo natural selvagem (DIEGUES, 2001a). Este
modelo de área protegida e as idéias preservacionistas subjacentes a ele, segundo
Diegues, foram “exportados” dos Estados Unidos para outras partes do mundo, onde as
características sociais, geográficas e ecológicas eram extremamente

diferentes

(DIEGUES, 2001a). Para Diegues (2001a) e Amend e Amend (1995), a transposição
do conceito de Parque Nacional como espaço natural vazio não condiz com a realidade
dos países tropicais, onde cerca de 86% das áreas protegidas são ocupadas. Este fato
tem gerado graves conflitos socioambientais, mediante as restrições impostas aos
moradores relativas à utilização dos recursos naturais e a expulsão destes dos seus
territórios, muitas das vezes, sem que sejam indenizados adequadamente. A questão
fundiária tem sido apontada como um dos principais problemas enfrentados pelos
administradores dos Parques Nacionais.
Pádua (2002), ao focalizar a crítica ambiental e o pensamento político no Brasil
escravista, analisa as origens das sensibilidades em relação à natureza sob uma
perspectiva diferente de Diegues. Orientado pelas concepções de Grove (1990, 1995)
sobre a gênese da crítica ambiental moderna, Pádua desenvolve seus argumentos
relacionando a preocupação com o mundo natural não apenas às conseqüências das
transformações urbano-industriais iniciadas na Europa do século XVIII, mas a
processos mais amplos, que envolvem a história da colonização dos países tropicais
(PÁDUA, 2002).
Grove afirma que a violência da expansão colonial européia, em relação à
apropriação dos recursos naturais dos trópicos, por ser extremamente visível, tornou-se
alvo de crítica dos cientistas e administradores coloniais dos séculos XVIII e XIX. Este
fato teria possibilitado que o início de uma percepção mais intensa e abrangente da
problemática ambiental tivesse se dado nas colônias da Europa (GROVE
PÁDUA, 2002).
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Pádua vai mais além e verifica que as críticas às práticas colonialistas eram
desenvolvidas também no Brasil por intelectuais racionalistas, dentre os quais se destaca
José Bonifácio. Como solução para a degradação ambiental, os autores estudados por
Pádua propunham a construção de uma nova sociedade rural, que substituísse a mão-deobra escrava e a prática da monocultura, promovendo a auto-subsistência dos brasileiros
e a incorporação de novas tecnologias menos predatórias que os métodos empregados
até então, como as queimadas. De acordo com Pádua, José Bonifácio chegava até
mesmo a defender as pequenas propriedades familiares como uma forma de poupar as
reservas florestais ainda existentes e estabelecer vínculos e cuidados com as terras.
Estas transformações proporcionariam não apenas a proteção da natureza, mas também
a emancipação do Brasil em relação à Portugal. Observa-se que o valor do mundo
natural para José Bonifácio e para os autores focalizados por Pádua relacionava-se
também à sua importância econômica e política, através da superação do passado
colonial brasileiro (PÁDUA, 2002).
Pádua atribui a estes intelectuais (e não aos representantes do movimento
romântico no Brasil) a mobilização contra a destruição do espaço natural.
Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos e na Europa, onde os escritores
românticos desempenharam um importante papel nas campanhas para a criação de
Unidades de Conservação (PÁDUA, 2002).
Movidos pelo ideário racionalista/iluminista os intelectuais brasileiros não
atribuíam a destruição do meio natural à modernidade e ao avanço tecnológico. Pelo
contrário, acreditavam que esta era o resultado da ignorância e atraso do país, uma vez
que o verdadeiro progresso supunha a conservação e o uso correto dos recursos naturais.
Para estes autores, a degradação ambiental estava fundada no tripé “escravo-latifúndiomonocultura”. Dessa forma, faziam uma crítica à ordem herdada do período colonial,
calcada em instituições e técnicas obsoletas (PÁDUA, 2002:21).
Pádua, contrariamente ao que afirma Diegues, não acredita na transposição total
do modelo de áreas protegidas, das idéias preservacionistas e, em especial, do conceito
de Parque Nacional desenvolvido pelos Estados Unidos para os países do chamado
Terceiro Mundo. Pelo menos no que se refere aos intelectuais brasileiros, Pádua acredita
que a crítica ambiental construída efetivou-se a partir de um processo seletivo das
influências estrangeiras. Dessa forma, pôde ser gerado, em diálogo com as concepções
científicas que circulavam na época, um pensamento político e ambiental
caracteristicamente brasileiro. Isto pode ser observado, por exemplo, nas diretrizes
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básicas do Projeto Nacional elaborado por Bonifácio. Pádua identifica neste trabalho
uma política peculiar de proteção dos recursos naturais do Brasil, passando pela
transcendência do modelo agrícola herdado do sistema colonial, baseado nos
latifúndios, monocultura e destruição florestal. Uma nova sociedade agrícola, de acordo
com Bonifácio, poderia ser alcançada através da reforma agrária e difusão de métodos
agronômicos modernos e ambientalmente equilibrados (PÁDUA, 2002).
Para Pádua, a perspectiva dos intelectuais investigados apresenta uma grande
atualidade e potencial inovador. Principalmente, porque a percepção destes autores
relacionava a degradação da natureza ao conjunto de problemas econômicos e sociais do
Brasil. Contudo, esta abordagem não logrou na efetivação das propostas, uma vez que
houve uma forte oposição dos grandes proprietários de terra e da elite colonial.
Observa-se que as políticas ambientais desenvolvidas no Brasil e, mesmo,
internacionalmente têm sido influenciadas pela idéia da “natureza intocada”,
apresentando, em larga medida, o isolamento do espaço natural da presença humana
como solução para a degradação ambiental. Dessa forma, as decisões relativas à
proteção do meio ambiente vêm se reduzindo à criação de Unidades de Conservação,
não ocupando um espaço importante nas decisões políticas e sócio-econômicas.

1.5 As Unidades de Conservação na Contemporaneidade
Desde as primeiras discussões sobre o conceito de Parque Nacional e reservas
naturais, as percepções sobre a natureza, assim como os objetivos associados à criação
de Unidades de Conservação (UCs)12 vêm sendo alterados, a partir de influências
históricas e com o surgimento de novas

correntes de pensamento e pressupostos

teóricos acerca da conservação. Desse modo, categorias de UCs vêm sendo revistas,
extintas, criadas; surgem outras estratégias de conservação. Os Parques Nacionais,
concebidos para serem “ilhas” que salvaguardassem o valor estético natural para a
apreciação pública, passam a representar lugares de proteção da biodiversidade e
manutenção de ecossistemas, bem como tornam-se, reconhecidamente, espaços de
pesquisa. A reelaboração de conceitos e os novos enfoques sobre a conservação têm
estimulado os movimentos ambientalistas a reivindicarem políticas para as áreas
12

O SNUC define Unidade de Conservação como: “espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder
público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual
se aplicam garantias adequadas de proteção” (BRASIL, 2002:9).
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protegidas e um planejamento amplo do território que articule as UCs, maximizando o
seu potencial de conservação (MORSELLO, 2001). Da mesma forma, é possível
verificar a influência de diversos segmentos sociais na reformulação das categorias e
objetivos das UCs. Observa-se a atuação tanto dos grupos envolvidos diretamente com a
questão ambiental como daqueles que incorporam a “marca ecológica às suas
identidades políticas como estratégia para legitimar novas e antigas reivindicações
sociais” (LIMA, 2000: 2).
Uma das grandes críticas que têm sido feitas à criação das UCs se refere à forma
como têm sido instituídas, sem que haja uma planificação mais sistematizada. O
estabelecimento de áreas protegidas tem sido considerado como resultado de
oportunismo político e de decisões relacionadas à percepções individuais de
administradores públicos (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2001b).
As categorias de UCs variam de país para país, de acordo com as suas
especificidades históricas, sociais e geográficas. No Brasil, através do SNUC,
subdividiu-se as Unidades de Conservação em Unidades de Proteção Integral e
Unidades de Uso Sustentável. O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é
“preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos
naturais.”13 (BRASIL, 2002:15). Já as Unidades de Uso Sustentável visam
compatibilizar a conservação da natureza com o uso parcimonioso do espaço natural
(BRASIL, 2002).
Compõem o grupo das Unidades de Proteção Integral as categorias Estação
Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio da Vida
Silvestre. O grupo das Unidades de Uso Sustentável é formado pelas categorias Área de
Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva
Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva
Particular do Patrimônio Natural (BRASIL, 2002).
As definições e concepções das áreas protegidas têm sido influenciadas pelas
determinações da UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza). Esta
instituição, uma cooperação internacional criada em 1948 para estabelecer critérios
mundiais para a proteção da fauna e flora, tem definido, através da sua Comissão de
Parques Nacionais e Áreas Protegidas, parâmetros para a instituição de UCs e para a
elaboração dos objetivos de conservação (MORSELLO, 2001).
13

Como uso indireto o SNUC define “aquele que não envolve coleta e uso, comercial ou não dos recursos
naturais” (BRASIL, 2002:10).

55

Desde 1962, a cada dez anos, a UICN vem organizando Conferências Mundiais
de Parques Nacionais e Áreas Protegidas. Nestes encontros têm sido realizadas
discussões que podem ser consideradas bastante inovadoras para o campo da
conservação ambiental, visto que têm possibilitado revisões sobre o papel das UCs na
proteção da biodiversidade e da vida humana, assim como têm proporcionado a
reavaliação de pressupostos sobre a relação sociedade e natureza.
A IV Conferência Mundial de Parques Nacionais e Áreas Protegidas, realizada
em Caracas (Venezuela) em 1992, denominada “Povos e Parques” teve uma especial
relevância, colocando em destaque a integração das áreas protegidas com o seu entorno
e a valorização do conhecimento das populações tradicionais sobre os ecossistemas com
os quais se relacionam. Em setembro de 2003 aconteceu a V Conferência Mundial da
UICN, entitulada Benefits Beyond Boundaries. Este evento, dentre outras propostas,
teve como objetivo fazer um balanço dos desafios, pressões e ameaças sobre as áreas
protegidas no século XXI, bem como, discutir o lugar das áreas protegidas em um
futuro sustentável (UICN, 2003).
Os documentos produzidos pela UICN têm amplificado e dado legitimidade ao
debate produzido por pesquisadores, experiências piloto, atores políticos locais e
organizações da sociedade civil sobre a importância da integração entre sociedade e
natureza na tarefa de conservação ambiental. Assim, o reconhecimento de determinados
grupos sociais na manutenção da biodiversidade, o direito das populações tradicionais
sobre o seu território, a proteção da diversidade cultural como um objetivo acoplado à
proteção da natureza têm se tornado questões relevantes nas discussões internacionais
sobre áreas protegidas (AMEND e AMEND, 1995; DIEGUES, 2001).
Entram em cena, dessa forma, as reivindicações por processos participativos na
criação e gestão das UCs. Também são elaboradas novas propostas que visam
solucionar os conflitos socioambientais erigidos mediante às restrições impostas pelas
áreas protegidas, especialmente as de Proteção Integral. Uma alternativa tem sido a
incorporação do princípio do zoneamento ao conceito de Parque Nacional,
estabelecendo zonas de amortecimento onde são permitidas certas atividades humanas,
desde que compatíveis com a conservação.14

14

Barreto Filho tem uma concepção mais crítica sobre o zoneamento de áreas protegidas,
compreendendo esta política administrativa como uma “forte intervenção no ordenamento e regulação da
apropriação do espaço” (BARRETO FILHO, 2002: 4).
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Da mesma forma, a partir dos anos 80, foram sendo criadas categorias de áreas
protegidas que permitem a presença de moradores, não só como forma de evitar
conflitos, mas também como uma maneira de zelar pela integridade ecológica da área,
assegurada, muitas vezes pelo modo de vida de tais populações (DOUROJEANNI e
PÁDUA, 2001; CASTRO, 2000).
Embora seja crescente o número de Unidades de Uso Sustentável e estas hoje
ocupem um maior espaço territorial, o número de Unidades de Proteção Integral ainda é
superior, mesmo em face das recentes discussões sobre a presença de populações em
UCs. Percebe-se que há divergências não apenas na escolha das categorias de UCs, mas
também em relação aos modelos de conservação a serem utilizados na sua gestão, ora
enfocando aspectos sociais, ora dando ênfase a aspectos estritamente ecológicos e até
mesmo conjugando ambos.
Da mesma forma, as publicações da UICN, devido à sua enorme variedade e
diversidade, apresentam-se algumas vezes contraditórias entre si, principalmente no que
se refere à presença humana em Unidades de Conservação. Este fato tem dificultado a
compreensão das regras oficiais

para a gestão das áreas protegidas (AMEND e

AMEND, 1995). Tais divergências refletem as tensões no universo ambientalista que
também apresenta diferentes tendências e orientações envolvendo a relação sociedadenatureza. Esta discussão, entretanto, será melhor desenvolvida no próximo capítulo.
A categoria RPPN foi reconhecida legalmente através do decreto no 1.922, de 5
de junho de 1996 como:
“área de domínio privado a ser especialmente protegida, por iniciativa do seu proprietário,
mediante reconhecimento do poder público, por ser considerada de relevante importância pela
sua biodiversidade, ou pelo seu aspecto paisagístico, ou, ainda, por suas características
ambientais que justifiquem ações de recuperação”

Embora sofram as mesmas restrições de uso aplicadas às Unidades de Proteção
integral, as RPPNs são consideradas pelo SNUC Unidades de Uso Sustentável. Em
razão de um veto na lei 9.985 de 18 de julho de 2002 sobre o uso sustentável dessa
modalidade de UC manteve-se uma dupla configuração conceitual para a categoria de
RPPN: ao mesmo tempo em que é classificada como Unidade de Uso Sustentável, os
objetivos de manejo indicam a natureza de Unidade de Proteção Integral (FUNDAÇÃO
BIODIVERSITAS, 2001b). Assim, de acordo com a legislação em vigor, a RPPN
aproxima-se da categoria Parque Nacional, cuja visitação pública e desenvolvimento de
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atividades como lazer, educação, pesquisas científicas apresentam limitações e
restrições e onde é admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais.
A conservação das RPPNs é assegurada por perpetuidade, gravada em cartório,
sem que, contudo, seja acarretada a perda do direito de propriedade (FUNDAÇÃO
BIODIVERSITAS, 2001a). Aos proprietários das Reservas Particulares concede-se o
benefício da prioridade na análise da concessão de recursos ao Fundo Nacional do Meio
Ambiente (FNMA), a isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e
a preferência na análise do pedido de concessão de crédito agrícola (MORSELLO,
2001).
O número de RPPNs no Brasil tem aumentado consideravelmente. De acordo
com o IBAMA há cerca de 350 RPPNs federais no Brasil, sendo que Minas Gerais
detém o maior número dessa categoria de UCs, 59 (IBAMA, 2003).
Há algumas justificativas para o interesse crescente da comunidade
conservacionista por esta categoria de UC. Segundo Morsello (2001), a criação de
RPPNs, além de potencialmente ser um eficaz instrumento de conservação, podendo
estabelecer “corredores ecológicos”15 entre as UCs públicas, também pode ser uma
forma de driblar problemas, como as questões fundiárias e a falta de verbas para a
administração das UCs. A possibilidade de utilização das reservas instituídas como
“marketing verde”, com o propósito de melhorar a imagem das empresas frente às
pressões externas e internas em relação às questões ambientais, também tem estimulado
a criação de RPPNs (MORSELLO, 2001).
Mas a falta de uma política de ordenamento territorial que inclua áreas públicas
e privadas (MORSELLO, 2001) e a ausência de um rigor necessário, através da
solicitação de estudos de especialistas que possam caracterizar as UCs adequadamente,
tem comprometido o desempenho dessas unidades (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS,
2001b). Da mesma maneira, tem-se julgado necessária a avaliação do tamanho das
reservas e do seu grau de conectividade, a fim de que as RPPNs realmente possam
contribuir para a manutenção da biodiversidade. Assim, é preciso que sejam elaborados
programas específicos para as RPPNs, estimulando a sua criação em proximidade com
outras Reservas Particulares ou outras categorias de UC. A ampliação da proteção
através da criação de RPPNs em áreas consideradas prioritárias para a conservação,

15

O objetivo dos “corredores ecológicos” ou “corredores de habitat” é conectar áreas protegidas isoladas,
permitindo a dispersão de plantas e animais de uma reserva para outra, facilitando o fluxo de genes e a
colonização (PRIMACK e RODRIGUES, 2001).
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envolvendo os proprietários dessas regiões, também é considerada uma estratégia
importante (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 1996).
De acordo com um relatório da Fundação Biodiversitas, a criação de RPPNs
não tem sido priorizada pelos órgãos de meio ambiente. Esta é considerada uma
situação grave, uma vez que o IBAMA vem enfrentando dificuldades no que se refere à
disposição de recursos para regularização fundiária e para a criação de novas UCs de
domínio público (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 1996).
Também tem sido criticada a falta de estrutura do IBAMA para apoiar os
proprietários da RPPNs na fiscalização e proteção das reservas, apesar do art.7 do
Decreto no 1.922/96, relativo às normas sobre as RPPNs, ter transferido para este órgão
a responsabilidade de monitoramento, orientação e fiscalização nestas UCs
(FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 1996).
Contudo, a lei do ICMS Ecológico, que prevê a repartição de uma porcentagem
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios como
forma de compensação pela restrição de uso das UCs, parece estar estimulando a
criação de RPPNs (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2001a, 2001b).
Segundo Morsello, dentre as categorias de proprietários de RPPN, o maior
número de reservas pertence a pessoas físicas, estando a maior superfície
protegida sob a responsabilidade de ONGs. Esta autora destaca que diversas ONGs
ambientalistas têm sido bem sucedidas em sua experiência de gestão de RPPNs. As
ONGs, por serem mais “ágeis” e apresentarem uma certa independência em relação às
políticas oficiais do Estado, conseguem implantar processos e estratégias inovadoras,
que servem como “piloto de prova para algumas iniciativas complexas e controversas”
(MORSELLO, 2001:62).
A gestão da RPPN Mata do Sossego pela Fundação Biodiversitas, que também é
proprietária desta reserva,

parece

comprovar

essa

afirmação,

uma

vez

que

experiências ainda incipientes no campo da conservação como o envolvimento das
comunidades locais na proposta de preservação têm sido o carro-chefe de suas ações.
A RPPN Mata do Sossego apresenta uma área de 180 hectares, integrando um
maciço florestal de aproximadamente 800 hectares. Uma grande extensão da mata se
encontra nas pequenas propriedades rurais do entorno da reserva, um dos fatores que
têm justificado a opção pelo trabalho com as populações vizinhas à RPPN.
Além de abrigar outros animais ameaçados de extinção, na Mata do Sossego
também pode ser encontrado o mono-carvoeiro (brachyteles arachnoides), cuja
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proteção é um dos principais objetivos desta RPPN. Considerado o maior primata da
Mata Atlântica, o status de conservação do mono-carvoeiro, passou recentemente da
categoria “vulnerável à extinção” para “criticamente ameaçado”, uma vez que, com a
fragmentação e redução do bioma onde é encontrado, há risco de desaparecimento dessa
espécie (AGIRAZUL, 2003).

FIGURA 6: Mono-carvoeiro
Fonte: O MURIQUI, 2003.

Propriedade da Fundação Biodiversitas desde 1990, a Mata do Sossego foi
declarada, em 1998, RPPN pela Portaria 20, de 16/02/98 do IBAMA.
Nos Capítulos II e III tratarei mais detidamente da RPPN Mata do Sossego,
buscando contemplar as distintas concepções dos sujeitos alvo desta investigação sobre
este espaço.
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CAPÍTULO II
Os Sujeitos Atuantes na RPPN Mata do Sossego
2.1 As Comunidades do Entorno da RPPN Mata do Sossego
A RPPN Mata do Sossego e a sua população vizinha, alvos do Projeto Doces
Matas, estão situadas no município de Simonésia, Zona da Mata de Minas Gerais.

FIGURA 7 – Região da Zona da Mata Mineira
Fonte: BIBLIOTECA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, 2003.

A Zona da Mata mineira está localizada a sudeste do estado de Minas Gerais,
limitando-se com as microrregiões Alto Rio Grande, Campos da Mantiqueira, Espinhaço
Meridional, Siderúrgica, Bacia do Suaçuí, Governador Valadares, Bacia do Manhuaçu e
ainda com os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. É formada por sete
microrregiões (Muriaé, Viçosa, Juiz de Fora, Ubá, Cataguases, Manhuaçu e Ponte Nova)
e 142 municípios (BIBLIOTECA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, 2003).
O nome Zona da Mata é uma referência à densa cobertura de Mata Atlântica
observada nesta região de Minas Gerais no início da colonização brasileira. As contínuas
derrubadas das florestas para a agropecuária e o cultivo do café, no entanto, tornaram a
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vegetação nativa extremamente reduzida. As matas hoje existentes na região são apenas
pequenas manchas e capoeiras nas encostas (BRITO et al., 1997).
Simonésia, juntamente com outros 19 municípios, forma a microrregião de
Manhuaçu.

FIGURA 8 -Localização de Simonésia em Minas Gerais
Fonte: FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2003.

Segundo a FUNDER (Fundação de Desenvolvimento Regional) o município
possui 16.870 habitantes, sendo que 10.360 vivem na zona rural. A população ocupada
se dedica, na sua grande maioria, ao setor agropecuário. Contudo, há registros de
moradores do município envolvidos no comércio, nos setores industrial, de transporte,
comunicação e armazenagem (FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
2003).
Segundo o Centro de Tecnologia Alternativa da Zona da Mata, a ocupação de
Simonésia iniciou-se por volta de 1885. Os agrupamentos próximos aos córregos do
Sossego parecem datar de 1900. Já as comunidades dos Eliotas, Teixeiras, Belizários e
Santa Efigênia formaram-se há cerca de 60 anos (CENTRO DE TECNOLOGIA
ALTERNATIVA DA ZONA DA MATA, 1997).
Setenta por cento do relevo deste município é montanhoso, sendo que a sua
altitude varia entre a máxima: 1.647 m (Cabeceira do Córrego do Sossego) e a mínima:
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598 m (Cachoeira da Neblina) (FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
2003). A cafeicultura em geral é praticada em áreas de relevo acidentado, a despeito da
legislação ambiental, que proíbe a agricultura em áreas de declividade superior a 45o. A
foto a seguir demonstra os cafezais, plantados nas encostas:

FIGURA 9: Cafezais na Comunidade do Sossego
Foto: Élcio Paraíso
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O café é a cultura que prevalece em Simonésia, mas há também o plantio de
milho, batata baroa, inhame, mandioca, cana, amendoim, abóbora e feijão, contribuindo
para a subsistência das famílias.
Pedroni (2001:5) afirma, em um estudo sobre os agricultores que vivem no
entorno da RPPN Mata do Sossego, que a produção agrícola dessa região se caracteriza
como “agricultura familiar”. Este modelo produtivo é definido pelo autor a partir dos
seguintes aspectos:
“(1) a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados são feitos por indivíduos
que mantêm entre si laços de sangue ou casamento; (2) a maior parte do trabalho é fornecida
pelos membros da família; (3) a propriedade dos meios de produção pertence à família e é em
seu interior que se realiza a sua transmissão, em caso de falecimento ou de aposentadoria dos
16
responsáveis pela unidade produtiva”

Segundo Rosa (1999), a agricultura familiar depara-se, atualmente, com
realidades nem um pouco promissoras, principalmente diante das relações assimétricas
estabelecidas pelas novas regras da livre concorrência, na transição das décadas de 80 e
90.
É o que se observa nas pequenas propriedades que circundam a RPPN Mata do
Sossego, que estão diante de grandes dificuldades, dentre elas, o escoamento da sua
produção. O café é comercializado com atravessadores de Manhuaçu, Santa Bárbara,
Santa Rita, Caratinga e, mesmo, de Simonésia. Esta forma de negociar o produto tem
sido vista como desvantajosa para os produtores, uma vez que os preços alcançados são
muito baixos (PROJETO DOCES MATAS, 2000). São raros os agricultores da região
que possuem máquinas para o beneficiamento do café. Dessa forma, este produto é
vendido “em coco”, com casca, o que faz com que o seu preço seja ainda mais reduzido.
As propriedades rurais vizinhas à RPPN Mata do Sossego apresentam em geral
áreas que variam de 5 a 30 hectares. A sua pequena dimensão tem sido apontada por
consultores e agentes técnicos da GTZ e da Fundação Biodiversitas como um fator de
risco para a RPPN. Para Hagenbrock e Santos (2001) a subdivisão dessas propriedades,

16

Embora tenha se optado por empregar nesta pesquisa o conceito de agricultura familiar sem
empreender uma discussão mais aprofundada, ressalta-se que este vem sendo objeto de problematização
nas Ciências Sociais. No XXVII Encontro Anual da ANPOCS, realizado em Caxambu (MG) em 2003
este tema foi abordado por uma mesa redonda entitulada “O Mundo Rural e a Questão Social no Brasil”.
Debateu-se, dentre outras questões, como a adoção da identidade de “agricultor familiar” em substituição
a de “produtor rural” revela um posicionamento dos atores no cenário político, apresentando-se como
uma importante estratégia para reivindicações deste segmento social junto a órgãos públicos.
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em caso de herança, poderá torná-las economicamente inviáveis e/ou acarretar pressão
sobre os recursos naturais.

FIGURA 10 –Localização da RPPN em Simonésia
Fonte: FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2003.

Outro fato que tem sido considerado pelos agentes técnicos como problemático
para o meio socioambiental é o monocultivo de café, ao qual se tem atribuído o
enfraquecimento do solo, a erosão, o desmate e a queda no rendimento familiar, devido
à baixa do preço deste produto no mercado (PROJETO DOCES MATAS, 2001a).
O monocultivo do café começa a prevalecer em Simonésia no final da década de
60 e início dos anos 70. É justamente nesta época que o estado de Minas Gerais passa a
incrementar sua cafeicultura, através dos recursos que estimulavam o desenvolvimento
do setor cafeeiro, liberados pelo Programa de Renovação e Revigoramento dos Cafezais
(PRRC). De acordo com Andrade (1994), além das explicações tradicionais para o
estabelecimento da produção de café neste estado (clima propício, terras baratas,
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movimentos populacionais), pesam também fatores políticos e a estrutura institucional
de apoio à cafeicultura.
A agricultura assume entre 1964 e meados dos anos 70 um importante papel no
novo modelo econômico brasileiro, baseado na promoção de exportações, de forma a
colaborar com o processo de industrialização do país. Sendo assim, o governo federal
começa a criar mecanismos para aumentar o volume da produção brasileira de café,
elevar os seus níveis de produtividade, recuperando a posição brasileira no mercado
internacional. O PRRC surge com esta finalidade, prevendo a distribuição de crédito aos
produtores e a implantação de uma política de compra de insumos e equipamentos,
visando a elevação do padrão tecnológico da agricultura. Os procedimentos relativos à
cultura de café eram acompanhados pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC) ou entidades
conveniadas a ele (ANDRADE, 1994).
Contudo, a política de apoio governamental ao cultivo do café, além de ter
estimulado a monocultura, inibiu o plantio de outros produtos nas lavouras (FRANCO,
2001). Durante o período de trabalho de campo foi possível observar como são
freqüentes os relatos de agricultores sobre a fiscalização do IBC nas lavouras de
Simonésia exigindo o monocultivo do café para a liberação de financiamentos agrícolas.
Segundo Franco, esta atuação do governo parece ter fortalecido, entre os
agricultores de Simonésia, a idéia de que a plantação do café consorciada com árvores
(agrossilvicultura) não é possível. Soma-se a este fato, a tendência ao adensamento dos
plantios, que tem dificultado o abandono da monocultura em Simonésia e,
consequentemente, o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis na região
(FRANCO, 2001).
Em 1990, o IBC é extinto, o que contribui para consolidar a passagem do
sistema paternalista de intervenção estatal na economia para o modelo do livre mercado,
baseado na competitividade (ANDRADE, 1994).
Embora a monocultura de café seja predominante em Simonésia, é comum o
cultivo de hortas nas propriedades rurais próximas à RPPN Mata do Sossego. As
caminhadas na região puderam evidenciar como estes espaços apresentam grande
diversificação de frutas e hortaliças tais como, taioba, abóbora, manga, mexerica
laranja, banana. Enquanto boa parte do trabalho na lavoura de café é realizado pelos
homens da família, cabe às mulheres os cuidados com as hortas. Para o cultivo nestes
espaços não são utilizados insumos químicos nem agrotóxicos, diferentemente das
lavouras de café.
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FIGURA 11: Horta do “Seu” Divino, morador da Comunidade do Sossego
Foto: Luciana Braga Paraíso

Embora os moradores sejam na sua maioria pequenos proprietários, há casos de
meeiros ligados a algumas famílias. É também comum encontrar proprietários
trabalhando sob este regime em outras áreas, a fim de complementar a renda familiar .
Predominam, na relação entre meeiro e proprietário, as seguintes formas de
parcerias e participação na produção:
“(1) 50% da produção de café- O proprietário coloca o calcário na terra e o meeiro entra com a
mão de obra. As despesas com o adubo, remédios e outros são rateadas entre eles. Na maioria
das vezes o proprietário adquire estes produtos e o meeiro paga com a colheita de café pelo preço
vigente no dia do pagamento.
(2) 40% da produção de café- O meeiro entra com a mão-de-obra e as despesas correm por conta
do proprietário
(3) Quando o meeiro planta milho ou feijão no meio do café, o proprietário coloca a semente e o
adubo e fica com 1/3 desta produção” (Centro de Tecnologia Alternativa da Zona da

Mata, 1997:10).
O acesso das comunidades rurais a postos de saúde e às escolas é precário,
principalmente no período das chuvas, quando as estradas se tornam intransitáveis. O
ensino até a 4a série do primeiro grau é mais viável, visto que há escolas rurais mais
próximas às comunidades. Mas freqüentar a escola a partir da 5a série só é possível se o
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morador for até o centro urbano mais próximo, no caso, o distrito de São Simão do Rio
Preto, ou

Simonésia. As conseqüências desta situação são visíveis: o nível de

escolaridade dos moradores dificilmente vai além do ensino primário.
Os agrupamentos rurais em Simonésia fizeram-se ao longo dos córregos. Estes,
em diversos casos, possuem nomes das famílias mais antigas (Eliotas, Teixeiras e
Belizários) e figuras da religião católica (Comunidade São Pedro, Bom Jesus).
As Comunidades do Sossego, Eliotas, Teixeiras, São Sebastião e Santa Efigênia,
devido a sua proximidade com a RPPN, foram escolhidas pelo Projeto Doces Matas para
serem alvo inicial de suas ações. Estes agrupamentos também são o foco desta pesquisa,
na medida em que a análise aqui empreendida se propõe a investigar a interação entre
estas comunidades, a RPPN Mata do Sossego e o Projeto Doces Matas. O mapa a seguir
fornece a sua localização:
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FIGURA 12 – Comunidades do Entorno da RPPN Mata do Sossego alvo do Projeto Doces Mata
Fonte: FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2003.
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2.2 Os Conceitos de Comunidade e o Papel das Comunidades Eclesiais de Base
Galizoni (2000), destaca que a utilização do termo “comunidade”, para designar
agrupamentos rurais é recente, datando do final dos anos 70 e início dos 80. Este
conceito tem sido empregado em contextos diversos: em projetos de desenvolvimento
social, apresentando cunho associativista; referindo-se a unidades de planejamento da
administração municipal, bem como fazendo menção às organizações religiosas, como as
Comunidades Eclesiais de Base (doravante, CEBs). Muitas vezes, também denomina-se
“comunidade” uma estrutura de parentesco reconhecida como núcleo básico da
organização social da área de estudo (GALIZONI, 2000).17
De acordo com Almeida (1986), é preciso indicar os contextos em que distintos
grupos domésticos18 se mobilizam, em torno de objetivos ou interesses comuns, para
compreender o que os une. Para a população vizinha à RPPN Mata do Sossego a noção
de comunidade passa pelos vínculos do parentesco, porém vai mais além. No âmbito
dessa pesquisa, a organização em CEBs parece fortalecer e até recriar a unidade e as
identidades das comunidades.
Segundo os moradores das Comunidades do Sossego e São Sebastião, foi a partir
da organização das CEBs na zona rural do município, incentivada pela igreja católica,
que os agrupamentos rurais começaram a se autodenominar “comunidades”. No trecho a
seguir uma moradora relata este fato:
“Em 69, por aí, surgiu o trabalho eclesial das CEBs. E aí, nós chamamos de comunidade. Cada
córrego formou um grupo organizado que nós chama de comunidade. Comunidade é a comum
união de pessoas que está trabalhando, discutindo e praticando alguma ação também. Por isso a
gente vê comunidade é onde tem a celebração da palavra de Deus, o culto dominical. Todos os
domingos, tem os grupos de reflexão, que são quatro reuniões, cinco por mês, e no final do mês
tem a celebração do plenário. E acontece também certas organização que tem, né, que surge dos
grupos de reflexão, mutirão, ajuda as pessoas carente, tem vários tipos de organização. Por isso
que a gente fala assim, comunidade.” (Moradora da Comunidade de São Sebastião. Entrevista
realizada em março de 2002).

A organização social em torno das CEBs tem início no Brasil na década de 60.
Essa nova forma de vivência da religiosidade cristã se deu, segundo Assis (2002), em
decorrência do desenvolvimento de atividades ligadas à organização eclesiástica que
buscavam relacionar questões sociais e a fé de seus membros. Também colaborou neste
processo a necessidade da difusão da doutrina católica junto à populações que se
17

Para uma discussão sobre a utilização do termo “comunidade” como elemento integrador e
institucionalizador de formas de organização social ver Neves (2003).
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encontravam em lugares ermos. A carência de sacerdotes para alcançar estas populações
contribuiu para este processo de descentralização das atividades da igreja, quando
passou a ser necessário contar com as lideranças locais para tarefas como, orientar os
grupos de reflexão, mediar os plenários, participar de cursos e repassá-los à comunidade
da qual faziam parte.
A dificuldade de acesso dos padres à zona rural de Simonésia e o grande número
de povoados para os quais deveriam se deslocar foram decisivos para uma maior
atuação dos leigos nas atividades normalmente desenvolvidas pelos religiosos como,
preparação dos sacramentos e condução das celebrações. Observa-se, como
conseqüência, uma certa autonomia das comunidades locais, que acabaram
desvinculando as atividades religiosas do padre, o que não parece ser comum nos
pequenos municípios não organizados em CEBs. Tal constatação foi possível após o
acompanhamento de algumas celebrações e rezas das Comunidades do Sossego e de
São Sebastião. Nestas, as funções pareciam bem distribuídas entre os moradores, que
organizavam e conduziam as atividades sem que o padre estivesse presente.

FIGURA 13: Família do “Seu” Tonico, morador da Comunidade do Sossego, na celebração para Nossa
Senhora da Aparecida.
Foto: Luciana Braga Paraíso

18

Almeida (1986) chama de grupo doméstico as pessoas vinculadas por co-residência, consumo, trocas
ou trabalho.
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São as lideranças das CEBs, em Simonésia, que têm uma relação mais próxima
com o padre, através de reuniões mensais para planejar os temas a serem discutidos nos
grupos de reflexão. As visitas do padre às comunidades rurais deste município são raras
e variam de acordo com as tarefas que este tem que realizar em outras regiões.
Esta relativa situação de independência proporcionada pelas CEBs, que
fortaleceu o papel das comunidades em relação à igreja, pode ser observada na
utilização do dízimo ofertado todos os meses pelos moradores: cinqüenta por cento
destina-se às atividades comunitárias e cinqüenta por cento vai para a igreja de
Simonésia. Contudo, nos últimos tempos, algumas comunidades, por estarem
insatisfeitas com o padre, não estavam repassando a metade do dinheiro arrecadado,
concentrando-o totalmente nas tarefas locais (reforma de capelas, da escola etc).19
Cada comunidade possui grupos de reflexão que se reúnem semanalmente e,
periodicamente, há reuniões maiores envolvendo várias comunidades. São os chamados
“plenarão”.
Nos anos 70, as CEBs tiveram um papel fundamental na criação dos
movimentos populares e sindicais, devido ao seu engajamento político e nas discussões
relativas a problemas sociais20. Esta forma de articulação da sociedade, que não era
vista, pelo menos em sua constituição inicial, como uma ameaça à ditadura militar,
tornou-se uma importante alternativa de resistência neste período, quando diversas
organizações populares foram desmontadas (BETTO, 2002).
O trecho de uma entrevista realizada com uma líder comunitária evidencia o
caráter político das CEBs:
(...) Tem a liderança que vai, faz o treinamento, passa os curso de esclarecimento. Não só os
curso muitas vezes religioso, que é o curso de natal, semana santa, preparação pro batismo. Mas
tem outros curso também de capacitação, como o que nós estamos tendo agora, esses curso que
fala do meio ambiente, do sindicato, que mostra os direito dos trabalhista. Então, busca um
trabalho em parceria. As comunidades não envolve só com o religioso não. Ela envolve também
com o social hoje, no campo da política. Então não é só o social, mas busca o religioso e social
junto.” (Moradora da Comunidade São Sebastião. Entrevista realizada em março de 2002).

As

CEBs,

em

Simonésia,

segundo

moradores

da Comunidade

São

Sebastião, também exerceram grande influência na criação do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, que hoje atua em várias frentes, como nas questões de gênero,
direitos trabalhistas, práticas agroecológicas (com um grande apoio do Projeto Doces
Matas). O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simonésia afirma que a grande
19

Esta informação foi obtida em conversas informais com moradores, sendo que estes não quiseram
narrar o fato em entrevista.
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maioria dos agricultores das comunidades vizinhas à RPPN é sindicalizada e tem uma
participação ativa nas CEBs.
Este movimento desenvolveu-se de maneira distinta nas comunidades locais. Na
Comunidade do Sossego, parece ter assumido, na prática de grande parte dos grupos de
reflexão, um caráter mais espiritualista. Quando comentam sobre as atividades das
CEBs os moradores desta comunidade destacam as orações, a leitura da bíblia. Ao passo
que, nas Comunidades São Sebastião, Teixeiras e Eliotas os encontros dos grupos de
reflexão, segundo o presidente da Associação de Moradores dessas comunidades, têm
representado momentos importantes para discutir questões relativas ao trabalho na
agricultura, à situação das estradas, à saúde dos moradores. Houve, inclusive, um relato
sobre a visita de um funcionário da prefeitura municipal em um destes encontros para
discutir sobre o saneamento básico com os moradores.
A Comunidade Santa Efigênia, conforme afirma uma moradora da Comunidade
São Sebastião, está bastante desarticulada com relação às atividades das CEBs, uma vez
que, pelo menos até março de 2002, não estava havendo uma regularidade nos
encontros dos grupos de reflexão.
Lideranças das Comunidades do Sossego e dos Eliotas relataram diversos
episódios que puderam evidenciar o envolvimento dos moradores na vida política de
Simonésia. Há duas facções que têm se confrontado nas comunidades, dividindo os
moradores durante os períodos de campanha eleitoral: um grupo tem apoiado a
administração municipal anterior à eleição de 2000, cujo prefeito pertencia a uma
oligarquia local que vinha se revezando há quase trinta anos no poder. Outro, tem estado
ao lado do atual governo municipal, do Partido dos Trabalhadores (PT). Na
Comunidade do Sossego esta cisão é mais evidente, criando conflitos entre moradores.
As Comunidades dos Eliotas, Teixeiras e São Sebastião, segundo os seus
moradores, parecem manter uma maior unidade em torno da defesa de uma gestão de
esquerda para o município. Tal fato pode ser evidenciado na composição do atual
governo municipal: dos onze vereadores da câmara municipal de Simonésia, seis são
membros destas três comunidades.
Outra atividade desenvolvida no âmbito das CEBs é a medicina alternativa. Há,
nas comunidades, grupos de moradores especializados no tratamento fitoterápico, com
base na Bioenergética. Estes participam de cursos de capacitação promovidos pela

20

Ver Assis (2002).
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Igreja de Simonésia. As terapias bioenergéticas, que se fundamentam na idéia da
existência de uma energia vital, presente em todos os seres vivos, tratam do
desequilíbrio energético, o qual considera-se a causa da maioria das enfermidades. Ao
reequilibrar estas energias seria possível a recuperação da saúde (LOWEN, 1982).
Nas comunidades rurais de Simonésia a medicina bionergética é trabalhada
através dos princípios da radioestesia (conhecimento dos diferentes campos magnéticos
do organismo) e da fitoterapia (tratamento com plantas medicinais). Segundo os
responsáveis por desenvolver esse trabalho, os grupos que trabalham com a
bioenergética devem abster-se do fumo e do consumo de álcool. O mesmo
comportamento é sugerido para aqueles que estão sendo submetidos ao tratamento. O
consumo de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, também é uma recomendação da
medicina bioenergética. Os moradores das comunidades rurais dão grande importância a
este trabalho, principalmente, em face da dificuldade de atendimento médico na região.
Também é prática freqüente nas comunidades Eliotas, Teixeiras e São Sebastião,
a formação de mutirões, com diversas finalidades: ajudar na reforma das casas dos
moradores, consertar estradas, colaborar na colheita. Os moradores atribuem a iniciativa
dos mutirões ao espírito de solidariedade que move as comunidades, resultado da
prática dos preceitos cristãos nas atividades do cotidiano. O mutirão, da mesma forma,
representa nas comunidades uma importante alternativa para resolver problemas não
solucionados pelo poder público.
Para Cândido (1997), o mutirão é uma forma de reciprocidade característica do
meio rural, que colabora para contornar problemas como, a falta de mão-de-obra na
lavoura, comum aos grupos familiares que só dispõem de “braços” domésticos para o
trabalho. De acordo com este autor, o mutirão consiste:
“essencialmente na reunião de vizinhos, convocados por um deles, a fim de ajudá-lo a efetuar
determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, limpa, colheita, malhação, construção de casa,
fiação etc.” (CÂNDIDO, 1997: 68).

O mutirão, segundo Cândido, proporciona a formação de uma rede ampla de
relações entre vizinhos, ligando uns aos outros, criando uma unidade estrutural e
funcional. Mais que isso, ainda, o mutirão é um fator de sociabilidade, congregando em
prol de um objetivo comum pessoas que, não raro, vivem afastadas espacialmente umas
das outras (CÂNDIDO, 1997).
A partir dessas observações é possível constatar que as CEBs, além de
possuírem um papel fundamental na reprodução social e na construção da identidade
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sociocultural dos grupos, também representa a oportunidade para a realização espiritual,
participação social, bem como representação política.21
De acordo com agentes técnicos envolvidos no Projeto Doces Matas, havia
expectativas, em relação às comunidades, de que seria mais fácil trabalhar com aquelas
consideradas mais atuantes (Eliotas, Teixeiras e São Sebastião). Mas, na prática,
ocorreu o inverso. As atividades desenvolvidas pelo Projeto pareceram ter uma maior
repercussão na Comunidade do Sossego que nas outras. Uma das possíveis razões seria
a mobilização das Comunidades Eliotas, Teixeiras e São Sebastião em torno das
atividades das CEBs e a sua grande movimentação para a realização de reuniões,
encontros e atividades do Sindicato em Simonésia, Manhuaçu, restando pouco tempo
para o trabalho do Projeto. É o que afirma a agente técnica da GTZ:

“Por exemplo, no córrego do Sossego, pra comunidade do Sossego, a expectativa era assim…
essa comunidade é muito difícil, não vai dar muito certo e tal. Nos Eliotas…essa comunidade é
ótima, muito organizada, sabe? Durante o diagnóstico a gente percebeu isso mesmo. É um
pessoal muito receptivo, muito unido. O que não tinha muito no Sossego, que desde o início dava
pra perceber. Mas com o tempo a gente foi vendo também que nos Elitotas tem todo um
interesse das lideranças, mas pareceu mais complexo depois do diagnóstico. Pra encaminhar as
ações. Em função muito da dispersão da comunidade.” (Perita local da GTZ. Entrevista realizada
em outubro de 2001).

Devido à grande interação das comunidades dos Eliotas, Teixeiras, São
Sebastião e Santa Efigênia nas atividades comunitárias, religiosas e à sua proximidade
(vide a figura 12), tem-se referido a todas elas como “Comunidade dos Eliotas”. Essa
denominação pôde ser observada em relatos de agentes técnicos envolvidos no Projeto
Doces Matas e de moradores da Comunidade do Sossego, assim como, da Comunidade
Bom Jesus. Entretanto, as Comunidades Eliotas, Teixeiras e São Sebastião contestam
essa classificação e fazem questão de reafirmar as suas identidades.
A compreensão dessas comunidades como sendo uma só levou à elaboração de
um trabalho mais unificado pelo Projeto Doces Matas, através da realização conjunta de
reuniões, encontros e outras atividades. Mas esta forma de trabalhar tem colocado
algumas dificuldades para os agentes técnicos do Projeto, levando-os a rever tal
conduta. Os trechos seguintes de entrevistas realizadas com os técnicos são bastante
elucidativos:

“Na verdade ali são quatro comunidades. Eliotas que é da igreja, daquele miolo ali da igreja pra
cima. Teixeiras, Santa Efigênia (que você foi agora) e São Sebastião. São quatro comunidades e
21

Sobre algumas transformações observadas com a constituição de CEBs na estrutura organizativa em
agrupamentos sociais, ver Esterci, 2003.
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o fato de trabalhar isso como única comunidade é bastante complicado, porque são lideranças de
quatro lugares e a gente tá assim apanhando.” (Perita local da GTZ. Entrevista realizada em maio
de 2001).
“Eliotas é muito grande, muito heterogêneo… a formação, a constituição daquela comunidade ali
e o espaço geográfico também. E muita das vezes algumas dificuldades sentidas o ano passado,
era difícil essas coisas da comunicação e da articulação em torno de uma comunidade só: a
comunidade dos Eliotas. Então esse ano nós vamos estar mais presentes por setores, que é a
organização deles. Que é a forma com que eles organizam. Então, isso quando a gente
retroalimentou o trabalho dos Eliotas o ano passado era isso. A gente tá revendo nosso
posicionamento frente à organização natural, espontânea deles. Esse ano embora sejam pra nós
quadruplicadas as ações, que uma coisa é você fazer trabalhos em uma comunidade e chamar
toda a comunidade e agora não. Em respeito a isso nós vamos em cada setor, nós vamos nos
quatro setores: Santa Efigênia, Eliotas, Sossego e Teixeiras e Belizários. Então nós vamos estar
mais presentes nos setores e não na comunidade em si que isso dispersava e querendo ou não
gera aquela coisa assim… se a reunião vai ser na igreja dos Eliotas, só vem as pessoas que tão
aqui perto dos Eliotas, então, os Teixeiras não vem, Santa Efigênia não vem, Belizários… então
isso é complicado pra eles. Então se nós vamos nos quatro setores, no setor dos Teixeiras todo
mundo dos Teixeiras vai. É uma forma de tá permitindo que as pessoas vão. Desdobra pra gente
em termos de trabalho e de poucas pessoas que tão no campo, mas é isso.” (Gerente da RPPN
Mata do Sossego. Entrevista realizada em março de 2002.)

De acordo com o que foi possível observar, o termo “comunidade” tem sido
empregado por agentes técnicos envolvidos no Projeto Doces Matas não para se referir
à organização dos agrupamentos rurais em CEBs, mas para relacioná-los à RPPN Mata
do Sossego. Tanto que, ao substantivo “comunidade”

é acrescentado o adjetivo

“entorno”. Esta questão será melhor discutida a seguir.

2.3 Qual o Lugar das “Comunidades de Entorno”?
A tentativa de caracterizar os grupos sociais residentes ou vizinhos às UCs, no
âmbito conservacionista internacional, tem se dado no contexto do debate sobre a relação
entre populações humanas e áreas protegidas, quando têm sido geradas questões a
respeito dos direitos territoriais, do uso de recursos naturais, do papel de determinados
grupos na manutenção da biodiversidade e da necessidade de adesão das comunidades
locais à proposta de conservação como forma de assegurar a existência das UCs a
longo prazo.
A fim de explicitar um conjunto de valores e comportamentos dos grupos
sociais em relação à natureza diversos termos vêm sendo empregados como, “populações
tradicionais” (CASTRO, 2000; DIEGUES, 2000, 2001a; LIMA,1996), “caboclos”
(QUEIROZ, 2000),“ribeirinhos”, “babaçueiros”, “caipiras”, “jangadeiros” (DIEGUES,
2001b), “populações locais” (BARRETO FILHO, 2002); “comunidades de entorno”
(HERRMANN, 1999). Tais denominações, ora apontam para a etnicidade, formas de
utilização dos recursos naturais e tempo de permanência no território, ora se relacionam
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ao posicionamento geográfico das populações, tendo como referência as áreas protegidas
(BARRETO FILHO, 2002). Contudo, estes conceitos vêm sendo discutidos e
problematizados.
Little considera que as categorias utilizadas para definir determinados grupos
humanos é muito abrangente, diante da diversidade dos grupos que engloba. Para este
autor, a heterogeneidade interna de cada uma dessas categorizações é tão grande que não
parece ser possível tratá-los dentro da mesma classificação (LITTLE, 2002).
Castro, embora opte por utilizar em seu trabalho a categoria “população
tradicional”, também verifica a sua imprecisão e a generalização do seu significado.
Contudo, considera que é um conceito válido, isto porque, “retém elementos de
identificação política e de reafirmação de direitos” (CASTRO, 2000:165).
Diegues também observa haverem dificuldades teóricas no emprego da categoria
“sociedades tradicionais”, o que não o impede de buscar uma caracterização para estas
populações. De acordo com este autor “sociedades tradicionais” são os grupos humanos:
“diferenciados sob o ponto de vista cultural, que reproduzem historicamente seu modo de vida,
de forma mais ou menos isolada, com base na cooperação social e relações próprias com a
natureza” (DIEGUES, 2001b:27).

Esta definição de Diegues nos leva a crer que as comunidades estudadas nesta
pesquisa não apresentam características que as identifique como “tradicionais”, uma vez
que foram constituídas por migrantes, não tendo portanto laços ancestrais com seu
território. Da mesma forma, não se apresentam isoladas, mas, pelo contrário,
relacionam-se com o mercado e com instituições oficiais como a EMATER, IEF, dentre
outros agentes sociais. Essa foi a razão de optar-se neste trabalho pela utilização do
termo “comunidades rurais” para caracterizar os grupos sociais que vivem no entorno da
RPPN Mata do Sossego, conforme pôde ser observado anteriormente.
Contudo, também serão discutidos e problematizados neste trabalho os termos
“comunidades locais” ou “comunidades de entorno” empregados pelos agentes técnicos
envolvidos no Projeto Doces Matas. Estes conceitos surgem para se referir aos habitantes
de “zonas de amortecimento”22. A Resolução CONAMA n° 13, de 06/12/1990,
estabelece um raio de 10 km no entorno das UCs para sua proteção e determina que
caberá ao órgão responsável pelas UCs, juntamente com os órgãos licenciadores e do

22

Zonas de amortecimento são definidas pelo SNUC como regiões que circundam as UCs e que estão
sujeitas a normas e restrições específicas, imputando aos seus habitantes responsabilidades na
conservação ambiental (BRASIL, 2002).
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meio ambiente, definir as atividades nessa área. São os planos de manejo23 que
determinam o zoneamento das UCs, ou seja, estabelecem zonas ou setores com objetivos
e normas específicas nas áreas protegidas, ordenando o uso e ocupação do solo.
Observa-se, contudo, que o processo de zoneamento das UCs tem sido razão de
grandes controvérsias, principalmente se levarmos em conta que a quase totalidade das
áreas protegidas constituídas são ocupadas por populações. Dessa forma é possível
vislumbrar na delimitação destes espaços potenciais focos de conflito relacionados à
limitação no direito de uso e de permanência das populações já residentes nestas áreas
(FIGUEIREDO e LEUZINGER, 2001).
Com a realização do IV Congresso Mundial de Parques Nacionais e Outras Áreas
Protegidas, em Caracas, promovido no ano de 1992 pela UICN, o termo “população de
entorno” começa a ser bastante difundido, principalmente diante da instauração de um
processo de mudança de postura em relação às UCs. De “ilhas de conservação” elas
passam a ser pensadas como espaços cujo manejo demanda a participação de
residentes locais. A partir de então, as “comunidades de entorno” começam a ganhar
visibilidade no meio conservacionista e se tornam alvo de projetos que procuram integrar
conservação e desenvolvimento local. Estratégias participativas de manejo e gestão das
áreas protegidas constituem-se, dessa forma, uma alternativa para a convergência de
interesses entre a população local e o projeto de conservação e a solução ou prevenção de
conflitos (HERRMANN e COSTA, 1998).
O conceito de “comunidade de entorno” e as estratégias de atuação decorrentes
de sua utilização têm contribuído para o reconhecimento do direito das comunidades
locais à participação e inspirado a instauração de processos democráticos em projetos de
conservação. Mas, por outro lado, podem acabar reduzindo o problema ambiental às
práticas localizadas, perdendo de vista a ampla dimensão desta questão, que ultrapassa as
atitudes predatórias de indivíduos ou pequenos grupos sociais. Ao concentrar as ações de
conservação nas populações que vivem nas adjacências das UCs corre-se o risco de não
alcançar os agentes que promovem a degradação ambiental em larga escala, que, por
estarem envolvidos em uma rede de articulações políticas e econômicas, acabam tendo
trânsito livre na sobreutilização dos recursos naturais e na realização de atividades
agressivas ao meio ambiente.

23

Por plano de manejo entenda-se “projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico,
determina o zoneamento de um Parque Nacional, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo seu
desenvolvimento físico, de acordo com as suas finalidades.” (FIGUEIREDO e LEUZINGER, 2001:475).
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Ilustrativo dessa questão é o dilema que vêm enfrentando hoje a Fundação
Biodiversitas e o Projeto Doces Matas, em relação à RPPN Mata do Sossego. Desde
2002, a Mineradora Curimbaba vem requerendo licença de exploração na região,
inclusive, em áreas remanescentes de vegetação nativa bem próximas à RPPN. Embora
alguns agentes técnicos que atuam no Doces Matas tenham estado envolvidos em
manifestações locais de protesto contra este empreendimento, tais ações parecem ter
sido pontuais. Não foi possível observar um posicionamento mais explícito e sistemático
da Fundação Biodiversitas e do Projeto Doces Matas divulgando pública e oficialmente
sua desaprovação à atividade de mineração na região. Os agentes técnicos com os quais
foi possível conversar demonstraram um sentimento de “inevitabilidade” diante do fato e
das grandes expectativas da população local. Estas mostraram-se otimistas com relação à
obtenção de emprego e ao desenvolvimento do município com o início da atividade
mineradora. Diante disso, as ações do Projeto Doces Matas parecem não ter se alterado
substancialmente, de forma que permaneceu como prioridade o trabalho com as
comunidades locais.
Outro fator complicador para utilização do termo “comunidade de entorno” é a
permanência do foco sobre áreas protegidas: as comunidades locais acabam sendo
compreendidas como periféricas, orbitando ao redor das UCs. O lugar central, nas
preocupações conservacionistas, parece continuar sendo ocupado pela UC, mesmo que
haja uma tentativa de articular o homem ao espaço natural. Esta percepção pode trazer
sérias implicações para um processo de conservação que se pretenda participativo. Isto
porque, a participação pode acabar se resumindo em instrumento legitimador das ações
de proteção ambiental, perdendo seu potencial descentralizador, que colabora com o
reequilíbrio de relações sociais assimétricas. Esta questão será melhor desenvolvida no
Capítulo III.
Diante de todas essas considerações, é possível concluir que a classificação
“comunidade de entorno” não é suficiente para compreender o universo significativo
das comunidades que circundam as UCs. Atribuir uma mesma identidade social a
grupos distintos pode implicar em generalizações que mascarem características
singulares e especificidades que são determinantes para o sucesso de qualquer trabalho
de conservação que pretenda envolver comunidades.
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2.4 O Diagnóstico Rural Participativo e a Busca de um Trabalho Diversificado
Por se apresentarem como realidades não homogêneas, as comunidades rurais
vizinhas à RPPN têm exigido do Projeto Doces Matas um tratamento diferenciado, que
considere as singularidades locais. Para atender tal demanda, uma estratégia de atuação
do Projeto vem sendo o mapeamento das suas comunidades-alvo e a identificação de
potenciais parceiros para o trabalho de conservação através da realização do
Diagnóstico Rural Participativo (doravante, DRP).
Segundo Mattes, o DRP consiste em uma metodologia de investigação e
prognóstico da realidade onde será desenvolvido determinado trabalho que prevê a
participação da população em todas as suas etapas, desde a fase de identificação dos
problemas locais até à organização de comissões para solucioná-los. Este método
representa uma tentativa de estimular uma postura de cooperação entre os técnicos e os
grupos com os quais se trabalha, de forma que o conhecimento da população local seja
levado em consideração (MATTES, 1999).
O DRP surge no início dos anos 80 e vem sendo amplamente utilizado em
programas

de cooperação internacional, projetos de agrossilvicultura, planificação

urbana, pesquisas científicas, capacitação agrícola etc. Visa contemplar o princípio de
descentralização decisória, através da promoção de um processo participativo,
possibilitando o acesso a informações que só poderiam ser alcançadas através de uma
interação mais profunda com a população local (CHAMBERS e GUIJT, 1997).
Segundo autores que trabalham com o DRP (MATTES, 1999; CHAMBERS e
GUIJT, 1997) os objetivos desta metodologia não se limitam à obtenção de dados. Antes,
o DRP desencadeia um processo de “empoderamento” da população local que a leva a
desempenhar um papel ativo na análise dos seus problemas e na busca de soluções. Por
isto, é fundamental não reduzir o processo participativo ao método, uma vez que a
participação envolve uma dinâmica muito mais ampla e complexa, demandando um
tempo bem mais longo que aquele em que o DRP é desenvolvido (MATTES, 1999).
A primeira etapa desta metodologia consiste no levantamento de dados, realizada
através de várias técnicas visuais e dinâmicas. Dão seqüência, o debate, a sistematização
das informações e a organização de equipes de trabalho para atuarem na própria
comunidade (MATTES, 1999).
Por um lado, o DRP pode ser considerado bastante inovador pois reconhece a
importância do “saber local” e da inter-relação dos técnicos e comunidade na
implementação de determinado programa/projeto de desenvolvimento regional. Além
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disso, estimula a autonomia das comunidades locais, proporcionando um papel mais
ativo na análise de problemas e na procura de soluções (MATTES, 1999). No entanto,
pressupõe que a comunidade onde é aplicado ainda não consiga de maneira eficiente
reconhecer sua própria realidade, analisá-la e agir sobre ela. Por essa razão, deve ser
“habilitada”, capacitada pelas técnicas deste método para estar apta a levantar e avaliar
seus próprios problemas. Em Mattes (1999:7) é possível evidenciar esta afirmação, uma
vez que é atribuída a esta metodologia a função de “habilitar pessoas da área rural a
compartilhar, aumentar e analisar seus conhecimentos sobre suas condições de vida,
para planejar e tomar decisões.”
Outra possível limitação do DRP é que, ao prescrever uma maneira uniforme de
mobilização das comunidades rurais para a resolução dos problemas levantados (a
formação das “comissões de trabalho”) esta metodologia pode estar desconsiderando a
existência de organizações sociais com maneiras próprias de atuação.
O risco de uma excessiva formalização do DRP é apontado por Mattes (1999),
que verifica que a rigidez na utilização das técnicas e dinâmicas descritas em seus
manuais de aplicação pode implicar na perda de uma saudável e necessária
improvisação no decorrer deste processo.
O Projeto Doces Matas já realizou, no entorno da RPPN Mata do Sossego, DRPs
com as Comunidade do Sossego, dos Eliotas, Teixeiras, São Sebastião e Santa Efigênia.
Várias informações importantes, relativas a história das comunidades, sua organização
social, elementos da cultura local, dificuldades e expectativas dos moradores, levantadas
com a realização desta atividade, parecem ter sido muito significativas para a
elaboração das ações do Projeto, além de terem sido também úteis para esta pesquisa.

2.5 A Fundação Biodiversitas
Além das Comunidades do Sossego, Eliotas, Teixeiras, São Sebastião e Santa
Efigênia, também é sujeito desta pesquisa a Fundação Biodiversitas, proprietária da
RPPN Mata do Sossego.
Traçar o perfil da Fundação Biodiversitas implica reconhecer sua localização
em um universo de ONGs ambientalistas que apresentam orientações distintas na sua
atuação. Isto porque, longe de compor um tecido social homogêneo, estas instituições se
inscrevem e participam da construção de um campo social que comporta um
diversificado ideário ambiental.
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Embora haja uma retórica genérica comum sobre a necessidade de proteção da
natureza, questiona-se a convergência de ações e visões acerca da problemática
ambiental e das iniciativas necessárias para se promover a conservação (CARVALHO,
1999; ZHOURI, 2001a,c, 2002). Sob esta perspectiva, para melhor compreender as
ações e o discurso da Fundação Biodiversitas, no âmbito de sua atuação na RPPN Mata
do Sossego, justifica-se a identificação do seu posicionamento no campo ambiental24.
Zhouri (2001a), em um trabalho sobre as ONGs que atuam no campo
amazônico-britânico, cria três categorias para identificar os campaigners (ativistas)
britânicos em relação ao seu engajamento com a floresta: campaigners “Árvores”,
“Gente” e “Árvores e Gente”. A autora propõe-se, dessa forma, a discutir as diferentes
trajetórias sociais e de militância dos sujeitos do seu estudo, com destaque para sua
formação ou qualificação profissional, o que confere o habitus de cada tendência.
Segundo Zhouri, os campaigners “Árvores” enfatizam preocupações com o meio
ambiente e biodiversidade; a categoria “Gente” prioriza questões de desenvolvimento,
justiça ambiental, direitos humanos; os “Árvores e Gente” compõem a síntese das duas
tendências anteriores.
Sem me aventurar na tentativa de “encaixar” os técnicos da Fundação
Biodiversitas em uma das tendências apontadas por Zhouri, o que seria engessar a
complexidade da realidade em tipologias fixas, busco destacar a lógica apresentada em
sua classificação para orientar uma interpretação da linha de atuação empreendida na
gestão da RPPN Mata do Sossego.
A Fundação Biodiversitas, instituída por professores e pesquisadores da área de
Zoologia da Universidade Federal de Minas Gerais, vem atuando no Brasil desde 1989
através da implementação dos seguintes programas: Conservação da Biodiversidade,
Planejamento Ambiental, Educação Ambiental, Capacitação e Divulgação, Políticas
Públicas. Para desenvolver seus projetos esta ONG capta recursos de empresas privadas
e

instituições

internacionais,

como

a

Fundação

McArthur

(FUNDAÇÃO

BIODIVERSITAS, 2000).
Esta organização, além do Projeto Doces Matas, como destaca Moreira (2001),
já esteve envolvida em mais de 160 projetos como, a Elaboração das Listas das Espécies
Ameaçadas de Extinção da Fauna e Flora de Minas Gerais (em parceria com o Instituto
24

A noção de campo ambiental , inspirada no conceito de campo de Bourdieu ( locus onde se dá a ação,
onde o habitus se realiza e é atualizado), é desenvolvida por Zhouri (2001c) e Carvalho (1999). Ambas as
autoras consideram que o debate ambiental se dá em um campo de forças, o qual é lugar de disputa entre
concepções e interesses.
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Estadual de Florestas); a Revisão da Lista Brasileira da Fauna Ameaçada de Extinção
(parceria com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Sociedade Brasileira de
Zoologia); Inventário e Mapeamento dos Remanescentes Naturais do Bioma Cerrado
(parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais); Definição das Prioridades
para a Conservação da Biodiversidade do Estado de Minas Gerais (parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Instituto
Estadual de Florestas e Conservation International). A Fundação Biodiversitas também
atua como membro da Rede de ONGs da Mata Atlântica e é responsável pelo comitê
brasileiro da UICN (MOREIRA, 2001)
Com o objetivo de desenvolver ações para a conservação, através da aplicação
do conhecimento técnico-científico, esta instituição compõe um grupo de ONGs que se
dedica a levantar e utilizar pesquisas nas áreas de proteção da diversidade biológica. Da
mesma forma que os campaigners da tendência “Árvore”, os quais, segundo Zhouri
(2001a), podem ser encontrados em instituições como o WWF (World Wildlife Fund) e
Greenpeace, a equipe da Fundação Biodiversitas se caracteriza pela sua formação na
área de ciências naturais e por dar grande valor à sua especialização técnica. É o que se
observa no depoimento a seguir:
“A Biodiversitas não é uma ONG local ativista. Ela é uma ONG com o viés profissional muito
forte. Eu não tô fazendo nenhum julgamento de mérito aqui, eu tô falando de perfil, né? A
Biodiversitas não é...você não pode chamar de grupo base local. Nada disso. A gente é prestador
de serviço técnico.”(Superintendente Técnica da Fundação Biodiversitas. Entrevista realizada em
maio de 2001.)

De acordo com Zhouri (1992, 1996), a corrente ambientalista profissional, com
um discurso técnico-científico acerca do meio ambiente, bem como as discussões acerca
da necessidade de um envolvimento político-partidário dos ambientalistas, emerge no
Brasil no período de constitucionalização do país, em meados dos anos 80. É quando a
construção e legitimação da questão ambiental revela-se de forma condensada,
principalmente, através da participação de ecologistas nas eleições de 1986 para o
Congresso Constituinte. Segundo Zhouri, esta legitimação passa pelo desenvolvimento
do tratamento técnico-científico das questões ambientais, que começam a se relacionar
às questões sócio-econômicas tradicionais (ZHOURI, 1992, 1996).
Observa-se, neste período, uma tensão no movimento ecológico: de um lado
estavam os ambientalistas que atuavam informalmente em situações pontuais, críticos à
participação político-partidária e ao envolvimento com agências governamentais e
espaços institucionalizados, os chamados por Zhouri “grupos históricos”. Em um outro
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extremo estavam aqueles que defendiam uma atuação mais profissional e especializada,
ocupando, inclusive, os espaços institucionais, os “novos ambientalistas” (ZHOURI,
1996).
A proposta de profissionalização inaugurada pela atuação dos “novos
ambientalistas”, visando a captação de recursos nos níveis nacional e internacional,
envolvendo o empresariado e o governo, aliada à participação em disputas eleitorais,
vem se contrapor, então, à resistência demonstrada pelos ecologistas históricos às
estruturas e formas de atuação verticalizadas e hierarquizadas. Estas práticas apontam
para a emergência das Organizações Não-Governamentais que, contando com um
quadro de profissionais e especialistas, legitimam-se como interlocutoras privilegiadas
junto às agências do Estado, mídia, empresariado, organizações internacionais e demais
setores e instituições da sociedade brasileira (ZHOURI, 1996), como é o caso da
Fundação Biodiversitas.
A Fundação Biodiversitas tem reforçado em seu discurso o caráter técnico e apartidário de suas ações e, mesmo reconhecendo a sua participação na elaboração de
estratégias para a política ambiental do estado e do país (através da produção de listas
de espécies ameaçadas e mapas de áreas prioritárias para a preservação), destaca o seu
papel de consultoria científica para as questões da conservação.
Embora considere a conservação da biodiversidade a sua “missão primordial”
(FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2000), há um argumento de mudança de estratégia
presente no discurso da Fundação Biodiversitas, revelando a abertura desta instituição
para iniciativas que contemplem uma proposta de integração “sociedade e natureza” no
processo de preservação:
“Uma coisa puxando a outra… como surgiu esse trabalho social. A Biodiversitas não é uma
ONG tradicionalmente na linha social. Agora o conselho técnico tá mais multidisciplinar.
Principalmente a equipe técnica tem uma abordagem mais multidisciplinar, que é a abordagem
de meio ambiente. A Biodiversitas começou muito assim… aquela coisa de proteção de espécie
mesmo… fauna, flora, principalmente fauna e depois é que foi é… depois que o próprio
movimento conservacionista… muito zoólogo… que foi incorporando a questão do homem
mesmo.” (Superintendente Técnica da Fundação Biodiversitas. Entrevista realizada em maio de
2001).

A idealização de um projeto como o Doces Matas, que contou com uma forte
presença da Fundação Biodiversitas em sua elaboração, revela a tentativa de se
empreender este novo modelo de gestão de UC. A descrição do gerente da RPPN Mata
do Sossego sobre o que seria o Doces Matas deixa claro como este projeto veio não só
atender a uma demanda de recursos financeiros e técnicos, mas pôde viabilizar uma
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nova relação com as comunidades vizinhas a áreas protegidas, identificadas como
potenciais parceiros na conservação:
“Olha, a Biodiversitas trouxe o Projeto Doces Matas para cá. Então o projeto é uma forma que
permite você desenvolver uma série de atividades em uma determinada área. Até porque a
Biodiversitas, a Fundação Biodiversitas ela é a mentora, ela foi a idealizadora do Projeto Doces
Matas. Então, como é uma ONG, não tem fonte de recursos, ela busca parcerias e busca
desenvolver várias atividades através de projetos específicos que vão estar arcando… Acaba
sendo uma fonte financiadora [o Projeto Doces Matas] e também de idéias ou de possibilidades
de execução de uma determinada atividade. Se a Fundação Biodiversitas, então, tem a sua
missão de estar trabalhando com a conservação da natureza, através de Unidades de
Conservação, seja aqui ou seja outra estação ecológica em Canudos...,com essa preocupação e
também aliada ao desenvolvimento e à pesquisa socioambiental, isso sendo idéia dela, a busca
do Projeto Doces Matas, ele veio pra concretizar essa idéia dela. Então, ora, se a Fundação aqui,
ela tem o objetivo de que a reserva sirva como proteção da natureza, aqui especificamente como
habitat do mono-carvoeiro, seria difundir ou estabelecer relações ou executar atividades que
visem a proteção do habitat do mono-carvoeiro, de outras espécies ameaçadas de extinção, que
vai passar, inclusive pelo conhecimento das comunidades vizinhas, do que que é essa mata, do
que que é o objetivo, etc e tal. Então, a Fundação começou, pensou em modificar o senso
comum. Ao invés de trabalhar a unidade para depois pensar no entorno ela fez o inverso: vamos
pensar no entorno, porque conhecer para preservar é melhor.”(Gerente da RPPN Mata do
Sossego, Fundação Biodiversitas. Entrevista realizada em março de 2002.)

Em função desta experiência de relação com o entorno da RPPN, potencializada
pela implementação do Projeto Doces Matas, a Fundação Biodiversitas, até o período de
encerramento da coleta de dados desta pesquisa, havia privilegiado os aspectos sociais
no trabalho de conservação, através do incentivo à organização popular na região, da
implementação de ações buscando a melhoria da qualidade de vida dos agricultores e a
criação de novas alternativas de geração de renda:
“Tanto que a gente não investiu muito na reserva, até hoje a gente não tem muitas pesquisas na
reserva, a gente não sabe quantos muriquis [mono-carvoeiros] que a gente tem ali e tal… a gente
não sabe nada disso. Toda nossa atenção é voltada pra como que a comunidade está… qual o
nível de informação que passa ali dentro e tal…”(Gerente da RPPN Mata do Sossego, Projeto
Doces Matas. Entrevista realizada em março de 2002.)

A tentativa de integrar o componente social e a conservação da biodiversidade
tem produzido, no processo de gestão da Mata do Sossego, tensões entre uma
perspectiva preservacionista e socioambiental, o que tem exigido flexibilidade e
reavaliações do planejamento, no que se refere aos objetivos da RPPN. Um exemplo
bastante ilustrativo refere-se à realização de cavalgadas no interior da reserva, uma
iniciativa dos moradores da região. O depoimento de um técnico da Fundação
Biodiversitas demonstra como a cavalgada, que não se enquadra nos propósitos da
conservação e traz até alguns riscos para a RPPN, é admitida em função de uma melhor
relação com a população local e por ser uma forma de colaborar com a consolidação de
uma prática cultural:
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“Ainda que a gente não concorde com a atividade de determinado grupo… que não seja… que a
gente não goste, por exemplo, eu não gosto de cavalgada, entende? Se você for apurar bem o
sentido de conservação, pô, cem cavalos ali dentro de uma área daquela… se você for bem
radical não entrariam cem animais numa reserva ecológica. Isso pelas derivações que tem de
aspectos de manejo mesmo da fauna silvestre. Mas, por outro lado, é uma questão de você estar
apoiando uma iniciativa que é deles, um gosto que é deles, uma cultura que começa a criar,
enfim. A reserva não tem caráter turístico de lazer, você sabe disso, e a cavalgada tem esse
enfoque…Por isso que eu falo, não é que a gente não goste… não tem porque levar duzentas
pessoas pra reserva pra um passeio ecológico, sabe, passar um dia lá… não comporta tanta gente
assim. Então tem uma série de coisas que pra nós seria ruim, mas da forma com que eles
organizam e aliando aí o que pode o que não pode, o que faz o que não faz… eu acho que é uma
iniciativa deles, eu apóio, apoiei o ano passado, apóio esse ano de novo se eles quiserem fazer…
e a cada dia vai aperfeiçoando, vai mudando também.” (Gerente da RPPN Mata do Sossego,
Projeto Doces Matas. Entrevista realizada em março de 2002.)

Nota-se a tentativa de estabelecer uma comunicação entre os objetivos da
Fundação Biodiversitas e a experiência dos moradores através da ressignificação de
uma prática local, tornando-a uma estratégia de conservação. É o que pode ser
observado a seguir:
“Quando foi o ano passado a gente deu esse caráter mais ecológico – a primeira não teve nada de
ecológica foi uma caminhada mesmo, foi uma bebeção lá em cima, na reserva, só isso… pinga,
churrasco etc. e tal. Aí, eu fui conversar com quem já tinha participado de outras pra ver como a
gente podia melhorar e apurei também informações, da Ampromatas. Nós fizemos o contrário no
ano passado, no ano passado tudo bem… eles arrumam o churrasco, eles dão o churrasco pros
cavaleiros e tal, menos cerveja… dá pinga mesmo… e aí ao invés disso… mas tem
pronunciamento, tem fala, dá pra caminhar com os meninos essa coisa assim. Aí quando foi o
ano passado coincidiu com a Semana do Meio Ambiente, a gente pegou os panfletos… e os
cavaleiros foram subindo pra mata, mas eles entraram em todas as comunidades entregando a
cartilha de legislação e o panfleto contra incêndios florestais do ano passado. Então a gente
tentou dar um ritmo mais ecológico no negócio mesmo, foi a segunda. Mas eles organizam tudo,
nem apoio logístico a gente dá porque não tem o que a gente fazer. Então é um grupo de pessoas
que reúne e tal, junta dinheiro, compra camisa, arruma faixa… compra comida… organiza hora
de sair, hora de chegar… eles já ficam lá e recebem as pessoas e tal. É uma forma de a
comunidade ter acesso à mata, poder fazer o que eles querem fazer da mata. Se a gente prega
isso eles tem de ter essa liberdade, sabe? Ainda que a gente não concorde, coloque os limites da
área de uso intensivo lá e pronto. Mas eles adoram isso, vai a família inteira. (...)Tiveram duas e
a gente vai aprendendo com o passar do tempo, o que não foi legal numa não repete na outra… o
que foi bom repete na outra e vai aprimorando. Até hoje eu não acho que é uma cavalgada
ecológica, talvez ela possa vir a ter esse nome, esse uso, esse objetivo e essa prática, mas por
enquanto não é uma cavalgada ecológica, mas é uma festa… todo mundo gosta de ir pra
cavalgada! Todo mundo.” (Gerente da RPPN Mata do Sossego, Projeto Doces Matas. Entrevista
realizada em março de 2002.)

No final de 2002, a Fundação Biodiversitas sofreu diversas alterações em
relação à sua equipe técnica. Mas as mudanças parecem não ter se limitado ao quadro
dos profissionais, havendo indícios de que haveriam importantes repercussões no
trabalho com a RPPN. O novo superintendente técnico da instituição apontou, em uma
entrevista, algumas das novas diretrizes a serem adotadas pela Fundação:
“Nesses seis anos [de implementação da RPPN], foram anos de muita atividade, de
envolvimento comunitário, o que hoje eu chamaria talvez da nova fase que a gente tá entrando.
Eu acredito que é uma fase onde a gente deverá aprimorar essas ações que a gente vem
desenvolvendo ao longo desses seis anos. É uma fase também que nós estamos rediscutindo
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nosso planejamento. Nós vamos dar uma ênfase grande, que até então não foi dada, ao
conhecimento biológico da nossa área, que até então o Projeto ficou muito direcionado à
comunidade, aos trabalhos, vamos dizer assim, externos, mas que têm toda uma relação com a
conservação da área, né, com a preservação da área. Mas acho que hoje já tá passando da hora da
gente saber o que nós estamos protegendo lá, nós tamos com pouca informação, sabe? E acho
que a maioria, esse volume de informação... quanto maior o volume de informação que nós
tivermos sobre o que nossa área contém, eu acho que mais vai dar algumas respostas que hoje
ainda nos fazem... a gente não consegue responder. Nós vamos começar também com um
trabalho de qualidade da água, lá, de monitoramento (...) Nós estamos priorizando a questão dos
trabalhos de tese de mestrado, doutorado que queiram fazer, com a parte, vamos dizer assim,
biológica do Projeto. Ou seja nós precisamos partir de agora pra frente, pra conhecer melhor
nossos recursos, a biodiversidade lá, até pra ver de que forma isso pode ser partilhado, de que
forma dar informação lá pras comunidades do entorno, do que nós estamos protegendo, com
todas essas atividades e obviamente começando em um outro córrego, o mesmo trabalho que nós
desenvolvemos no Sossego. Agora nós estamos partindo pra fase dois que é basicamente repetir
essa ação numa outra unidade geopolítica, que lá é o córrego, né? O São Pedro.” (Atual
Superintendente Técnico da Fundação Biodiversitas. Entrevista realizada em abril de 2003.)

Se o trabalho na RPPN estivera basicamente relacionado às comunidades do seu
entorno, com a nova equipe técnica, a Fundação Biodiversitas passaria a concentrar
esforços no estudo e pesquisa dos aspectos biológicos da conservação. Ao apontar a
existência de “duas fases” distintas na implementação do Projeto Doces Matas o
entrevistado revela uma percepção do processo de conservação que também separa e
distingue elementos sociais e biológicos.
Segundo o novo Superintendente Técnico da Fundação Biodiversitas, a segunda
etapa do trabalho, que teria início neste ano de 2003, privilegiará as pesquisas
científicas sobre a biodiversidade da Mata do Sossego. Para realizar tal tarefa parece
não estar sendo cogitada a participação das comunidades locais, o que é possível de se
verificar na fala do entrevistado, quando este afirma que um dos objetivos dos estudos
enfocando os aspectos biológicos da RPPN seria “dar informação” para as populações
do entorno. Atribui-se, dessa forma, unicamente aos pesquisadores da academia, a
responsabilidade pelo mapeamento das espécies vegetais e animais da área, bem como a
capacidade de interpretar o mundo natural.
Cunha e Almeida, no livro “Enciclopédia da Floresta”, propõem uma alternativa
de investigação sobre a Reserva Extrativista do Alto Juruá que articula o papel dos
pesquisadores e da população local na investigação da biodiversidade desta UC. Por
relacionar as diferentes visões destes grupos sociais, esta obra se contrapõe à percepção
vigente no meio acadêmico das ciências naturais de que o estudo da biodiversidade é
matéria exclusiva de biólogos, engenheiros florestais, ecólogos (CUNHA e ALMEIDA,
2002).
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Trazendo essa experiência e a discussão de autores como Castro (2000) e
Diegues (2000, 2001) sobre os saberes técnico-científico e tradicional para o universo
do Projeto Doces Matas, é possível vislumbrar a participação da população local na
produção de conhecimento sobre a Mata do Sossego. Quem sabe, incluindo nesta
investigação os moradores que já tiveram uma vivência maior neste espaço. Talvez
fosse uma forma de reconciliar os aspectos sociais e biológicos da conservação,
desenvolvendo, simultaneamente, um nova forma de educação ambiental, que superasse
a perspectiva “explicativa” da transmissão de informações e abrisse campo para uma
“ação interpretativa e uma via compreensiva de acesso ao meio ambiente”
(CARVALHO, 2001:33).
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CAPÍTULO III
Os Vários Olhares sobre a Mata do Sossego

3.1 A Natureza como Espaço de Diferentes Interpretações
A Mata do Sossego, espaço de interseção dos saberes técnico-científico e local,
tem sido um lugar onde conflitos se materializam. Defrontam-se percepções sobre o
meio ambiente e, mais especificamente sobre a própria RPPN, que nem sempre são
convergentes, contradizendo-se e confrontando-se inúmeras vezes.
Para Carvalho, o meio ambiente é passível de várias leituras, o que faz da
realidade ambiental uma realidade da interpretação ambiental. Diferentemente da
concepção de um “sujeito-observador”, situado fora do tempo histórico e que
perseguiria os sentidos reais, verdadeiros, permanentes, interage com a natureza o
“sujeito-intérprete”, que produz significados a partir do seu horizonte social e histórico
(CARVALHO, 2001:31).
Zhouri também observa múltiplas possibilidades de compreensão do meio
ambiente, as quais considera resultado de construções culturais. A autora aponta,
inclusive, para a existência de “ambientalismos”, ou seja, diferentes perspectivas
culturais que orientam o entendimento e o engajamento no espaço natural. Segundo
Zhouri (2002:2), a complexa relação entre os distintos segmentos sociais que atuam na
Amazônia leva a crer que “o ambientalismo é uma arena de comunicação e tensão entre
diferentes perspectivas culturais e políticas”.
Diegues (2000:26) destaca o novo enfoque dado a conservação através das idéias
desenvolvidas pela “ecologia da paisagem”, que tem permitido compreender o mundo
natural como uma “estrutura espacial que resulta da interação entre os processos
naturais e atividades humanas” construída por diferentes percepções. Com base neste
novo modelo para compreender o meio ambiente é possível observar a existência de
diversos olhares na construção dessas paisagens:
“o olhar das populações urbanas ou das elites, marcado pela noção do estético e do belo; o olhar
dos cientistas, que vêem nela [paisagem] um conjunto de habitats e o olhar das populações
locais, sobretudo as rurais. Para essas últimas, a paisagem é sobretudo o lugar onde vivem, o
espaço construído material e simbolicamente, herdado dos antepassados e sujeitos a
transformações provenientes tanto dos fatores naturais, como dos humanos e até dos
sobrenaturais.” (DIEGUES, 2000:27).
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Segundo Larrere (apud DIEGUES, 2000), esses três olhares diversas vezes se
cruzam de modo conflitivo, havendo um embate político entre eles através da disputa
por legitimidade.
Inspirada nas abordagens destes autores, a análise a seguir propõe-se a discutir
as diferentes concepções observadas entre os sujeitos dessa pesquisa, que atuam na
RPPN Mata do Sossego e no seu entorno, em relação a este espaço.

3.1.1 O Olhar das Comunidades Rurais do Entorno da RPPN Mata do Sossego
Para além do pensamento ocidental moderno, que compreende como distintos os
mundos natural e humano, as comunidades rurais do entorno da RPPN parecem ter
construído uma outra forma de explicar o seu espaço. Embora as relações estabelecidas
entre os moradores e o seu meio pressuponham classificações e atitudes diferenciadas,
dependendo do lugar onde estes atuam, as categorias criadas pelas comunidades
observadas para entender e descrever estes espaços transitam entre os universos social e
natural, sem contudo estabelecer rupturas entre estes dois mundos, como as observadas
no paradigma dominante do conhecimento.
Para Woortmann e Woortmann (1997), o processo de trabalho camponês
organiza e constrói os lugares e as representações sobre eles. Dá-se, dessa forma, a
simbolização do espaço, iniciada através da culturalização da natureza. Sendo assim, no
mundo rural, é a partir do trabalho que se constrói o lugar do humano e da natureza e o
ambiente compartilhado por ambos.
Nota-se, nas comunidades rurais do entorno da RPPN, que a classificação do
espaço é estabelecida pelo trabalho agrícola, através da distinção entre natureza
cultivada (lavoura) e não cultivada (mato). A “roça’ é o espaço do trabalho, da
domesticação da natureza. Já o “mato” é o domínio que se contrasta à lavoura
(WOORTMANN e WOORTMANN, 1997).
Em uma das suas acepções, a categoria “mato” é observada pelas comunidades
investigadas como o espaço potencial do trabalho, como o lugar reservado para a
ampliação das roças. Também, é o espaço guardado para os herdeiros, para os filhos
que ao se casarem terão que cultivar novas lavouras, a fim de manterem suas famílias.
Sob este aspecto, o “mato” é relacionado à contenção da expansão da agricultura e
limitação do trabalho.
Woortmann e Woortmann (1997), observaram que as ervas e arbustos que
crescem espontaneamente na terra cultivada também são chamados de “mato” pelos
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camponeses nordestinos junto aos quais realizaram sua pesquisa. A mesma classificação
pôde ser verificada nas comunidades rurais de Simonésia. Este sentido atribuído ao
“mato”, que o leva a ser concebido como o “espaço selvagem” que tenta retomar o
“espaço cultivado” (a “roça”), obriga o agricultor a aumentar a sua carga de trabalho na
lavoura. Revela-se, dessa forma, a relação de oposição entre estas duas categorias
(WOORTMANN e WOORTMANN, 1997).
O “mato”, de um outro modo, também se apresenta inverso ao ambiente
doméstico, considerado aqui como aquele que engloba a casa, o quintal e a lavoura.
Essa oposição se dá através dos animais encontrados em cada um destes habitats. As
comunidades observadas nesta pesquisa distinguem os “bichos do mato” e a “criação”.
À primeira categoria se adeqüam as jaguatiricas, cobras, queixadas (porcos-do-mato),
quatis. Já as galinhas, os porcos, gatos, cães, cavalos, bois, vacas são animais
considerados como “criação”. Os “bichos do mato” têm sido compreendidos como
ardilosos e perigosos. Da mesma forma, são observados prejuízos provocados por eles
no ambiente doméstico. As histórias e anedotas contadas sobre estes animais pelos
moradores da região referem-se a seres que devoram plantações, perseguem lavradores,
ferem e matam a “criação”, o que pode ser evidenciado nos relatos a seguir:
“Grande! Essa era onça pintada, daquelas grande, né? Ih! Ela pegava um animal, qualquer
tamanho e derrubava ele de uma vez. Fez isso por aqui acima tudo. Matou, só que eu lembro ela
matou uns quatro animal em seguida aqui. Ela matava e bebia o sangue e andava como
daqui…ah, no máximo como daqui nos Liota, ali, menos. Do alto dos Liota até aqui ela matou
três animal. Até nesse alto aqui. Ela matou três. E só matava pra chupar o sangue. Enquanto o
cara tava caçando ela lá, já tava matando outro cá. E chegava cá, ela já tinha saído.” (Morador da
Comunidade São Sebastião. Entrevista realizada em março de 2002.)

“Lá [na Mata do Sossego] eu fui muitas vezes, até na época que… muitas vezes assim… porque
a época que era apareado… daqui pra lá já é Mata do Sossego. O compadre da Santinha morava
cá e tinha queixada demais da conta. Cê plantava uma roça, se toda semana cê não corresse a
roça toda, podia ser um alqueire de planta… cê não colhia uma espiga! Toda semana ele vem pra
comer. Então chamava pra nós soltar cachorro, pra afastar aquilo um bocado. Era uma
dificuldade, o pouco que tinha, que era o milho e o feijão… o milho, o queixada comia tudo.
Quati… tinha demais da conta. Ali uma vez, hoje é pasto…lá perto daquela ponte nova lá em
baixo… subi. Nós foi pra lá (eu e um irmão mais velho meu, ele já morreu, o Gino ....) com
espingarda e tudo. Eu não tava com nada, eu era menino. Ele com espingarda bagunçada!
Quando viu, o bicho [a onça] lá vinha doido de lá pra cá! Ele puxou a espingarda e falou: sai
fora!! Eu pulei pra cima, ele passou por baixo e desceu aquele bitelo…” (Morador da
Comunidade dos Eliotas. Entrevista realizada em outubro de 2001.)

Embora seja possível observar essa relação de oposição entre “mato” e “roça”,
isto não significa que o “espaço selvagem” seja considerado desimportante pelas
comunidades rurais de Simonésia. O “mato” é o lugar de onde se extraem as plantas
medicinais para a prática da bioenergética na região. Também tem sido concebido como

91

o espaço que resguarda as nascentes, proporcionando a manutenção do fornecimento de
água para os moradores do lugar . A diminuição de água que a região vem sofrendo
recentemente tem sido relacionada com o corte desregrado do “mato”.
É possível afirmar que a contraposição entre “mato” e “roça” tenha,
historicamente, se tornado mais rígida na região com a prática da monocultura de café.
Ocorre que, em decorrência do desgaste da terra, devido à monocultura deste produto, o
resultado para as lavouras das comunidades rurais de Simonésia tem sido a baixa
produtividade das lavouras. O corte da mata nativa para a ampliação das áreas de
cultivo tem sido utilizado, então, como uma alternativa para o aumento da produção.
A exigência legal de manutenção de reservas florestais nas propriedades
agrícolas, destinando 20% da área de cobertura vegetal à preservação, tem exigido das
comunidades rurais de Simonésia a reelaboração da categoria “mato” e uma nova
relação com o espaço não cultivado. Sendo assim, o “espaço selvagem” não pode mais
ser concebido como o ponto de partida do trabalho e da construção do espaço doméstico
(WOORTMAN e WOORTMANN, 1997); é preciso resguardá-lo para a conservação
ambiental25. Entretanto, uma vez que as comunidades rurais de Simonésia são formadas,
em geral, por pequenas propriedades, o crescimento da família, a manutenção dos novos
membros no campo e a conservação de reservas legais tem se tornado uma questão de
difícil solução.
A atuação do Projeto Doces Matas nas comunidades rurais vizinhas à RPPN
tem reforçado o processo de integração das noções de “mato” e “roça”, através do
incentivo às práticas agroecológicas nas lavouras. A agrossilvicultura (manutenção e
plantio de árvores no campo agrícola) e a adubação verde são técnicas que buscam
construir um novo tipo de “espaço cultivado”, introduzindo neste, elementos do “espaço
selvagem”.
A Mata do Sossego, não só nos limites da RPPN mas em toda a sua extensão,
que acompanha o curso do Córrego do Sossego, também é chamada de “mato” pelos
moradores. Sendo assim, de certa forma, também é compreendida como um espaço que
25

Faz-se necessário destacar aqui que não foi possível avaliar se o fato de ainda haver matas preservadas
na região de Simonésia se devia apenas à topografia local, que dificultava o cultivo agrícola ou se haviam
intenções conservacionistas por parte dos moradores. Isto porque, como foi dito na introdução desta
dissertação, durante todo o trabalho de campo a minha imagem esteve relacionada ao Projeto Doces
Matas. Com isto, foi difícil avaliar se o discurso preservacionista observado quando os entrevistados se
referiam ao espaço natural da região era realmente uma preocupação dos moradores ou se era uma
tentativa “politicamente correta” de falar o que supostamente o pesquisador queria ouvir. Contudo, é
preciso ressaltar que já havia um trabalho da Igreja, de uma antiga ONG ambientalista local (AMA) e do
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afronta o homem e que impede a expansão da agricultura. Porém, no âmbito da
memória afetiva, é o lugar onde os mundos natural e humano se entrecruzavam. Nos
relatos de moradores mais antigos das comunidades locais, observa-se que, no passado,
a Mata se configurou em um ambiente de convivência e estreitamento dos laços sociais:
“Ah, quando nós era menino nós ia muito lá [Mata do Sossego] com meu pai. Meu pai, minha
madrasta. Então nós ia sempre lá em baile de fogueira de São João, algum aniversário que eles
fazia lá. Então nós ia sempre. Papai mais minha madrasta ia a cavalo. Nós ia a pé. Aí uma outra
mulher que morava aqui em cima, comadre Fiinha, morava sempre perto da casa do meu pai e
eles também era compadre deles lá. Aí eles chamava eles, que eles trabalhava sempre pro
Simãozinho Lopes. Então eles chamava eles pra ir pra lá e a comadre Fiinha fazia as broa de
melado, rapadura, né? Então punha aquelas broa no cargueiro e levava tudo pra lá, pra poder
comer a noite inteira. Broa, café e a casa dele lá, coitadinho! Eles era pobrinho! A casa deles pra
dançar lá a noite inteira, eles fazia aquela tolda de folha, né. Nem é lona não, é folha que eles
punha, aquelas folha de bananeira. Aí a gente dançava a noite inteira debaixo daquela tolda.”
(Moradora da Comunidade do Sossego. Entrevista realizada em março de 2002).

Para a entrevistada, a Mata do Sossego guarda memórias da infância. Dessa
forma, detinha significados, histórias; era um “lugar”. Giddens, em sua discussão sobre
a modernidade distingue “espaço” de “lugar”. Segundo o autor, o “lugar” é a porção do
ambiente transformada pela ocupação, pelo uso, marcado pela presença e prenhe de
significação social. O “espaço”, por outro lado, seria a extensão que escapa ao contato
físico; é o território determinado pela ausência (GIDDENS, 1991).
Aos poucos, a Mata do Sossego foi sendo desocupada. Um das razões apontadas
por moradores para o abandono dessas terras foi a introdução do cultivo de café na
região, nas décadas de 60 e 70, que fez que com que os antigos moradores procurassem
outros lugares, com melhores condições de produção, uma vez que o clima frio (em
virtude da altitude elevada) e a qualidade do solo eram considerados impróprios para o
plantio deste produto. Também foram destacados motivos de ordem pessoal, tais como,
casamento e morte de parentes.
Após a desocupação da Mata do Sossego e, em especial, das terras que hoje
formam a RPPN, este espaço ficou sendo utilizado pela vizinhança apenas para as
atividades de caça e extração de lenha, plantas medicinais, areia e madeira para a
construção de casas. Entretanto, estas também se tornaram mais raras na Mata do
Sossego, com as restrições impostas pela legislação ambiental e com a abertura de
estradas para Simonésia, facilitando a compra e o transporte de carga.
Um novo sentido foi sendo atribuído à Mata do Sossego. Antes “lugar” das
festas, encontros, da caça e da extração, passou a ser concebida como o “lugar” da
STR de Simonésia, visando estimular uma “consciência ambiental” entre os moradores do município,
antes mesmo da Fundação Biodiversitas e do Projeto Doces Matas iniciarem a sua atuação.
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preservação da floresta, das restrições e impedimentos legais. Hoje em dia, a maioria
dos moradores se refere ao espaço da RPPN como “Florestal”. Fazem, dessa forma,
menção à Polícia Florestal, relacionando este território à fiscalização ambiental.
De acordo com o gerente da RPPN, o Projeto Doces Matas e a Fundação
Biodiversitas vêm tentando modificar esta imagem. Têm buscado, através da realização
de cursos e reuniões na RPPN, recuperar a relação afetiva com este espaço natural,
estabelecendo uma nova forma de convívio entre moradores e Mata do Sossego,
relacionada às idéias de conservação e sustentabilidade socioambiental. Configura-se
como um grande desafio a tentativa de alteração semântica deste espaço, através da
ressignificação do “mato” como “Mata”.

3.1.2 As ONGs locais e a Mata do Sossego
De maneira inversa às comunidades rurais, que perderam o contato com a Mata
do Sossego quando esta foi desocupada por seus antigos moradores, os habitantes do
núcleo urbano de Simonésia valeram-se deste fato para poderem freqüentar este espaço,
transformando-o no “lugar” das caminhadas, piqueniques, passeios sem sofrerem
nenhum tipo de restrição por parte dos seus proprietários. A Mata do Sossego
representava a alternativa de lazer, o ambiente das amenidades, do descanso e oferecia a
oportunidade de um convívio social que resultava da busca do deleite com as belezas
cênicas.
Nos anos 80, ao descobrir a existência de mono-carvoeiros na Mata do Sossego,
um grupo de moradores de Manhuaçu e Simonésia formaram uma ONG, a AMA
(Amigos do Meio Ambiente). Periodicamente, o grupo visitava a Mata para observar e
fotografar os macacos, além de realizar campanhas de educação ambiental na região,
distribuindo cartazes, folders e exibindo filmes educativos. Após arrecadar recursos
junto à organizações como Fundação MacArthur e WWF a AMA comprou algumas
terras de agricultores da região, com o objetivo de preservação. Estas posteriormente
seriam adquiridas pela Fundação Biodiversitas para a criação da RPPN.
Embora a AMA estivesse interessada em proteger a Mata do Sossego, não se
cogitava o isolamento dessa área do contato humano. Pelo contrário, eram os passeios e
visitas à Mata que garantiam, na visão desta instituição, a sua conservação. É o que se
pode verificar no relato a seguir:
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“Eu acho que, na nossa época, com tudo que a gente fazia, as duas comunidades, Simonésia e
Manhuaçu, sabia mais da Mata do Sossego do que hoje. Eu vejo isso. Porque, eu não sei. Eu
conheço algumas pessoas e tudo mas eu acho que esse que foi o motivo do Sossego ser o que é
hoje. Nós fizemos um envolvimento com a comunidade, entendeu? Tinha festa no córrego de
São Pedro, festa no dia de São Pedro, lá, aí o pessoal da liderança ia lá, os líderes, o presidente
das associações de morador ia lá. Mas a gente passava os filmes, falava: gente, no futuro se Deus
quiser nós vamos trabalhar pra isso aqui ser reserva e tudo. Então eu acho que aqui, acho não,
tenho certeza absoluta, aqui em Manhuaçu e em Simonésia, pouca gente de Simonésia, cê vai ter
oportunidade de perguntar isso lá. Cê conhece a Mata do Sossego? Faz essa pergunta lá, morador
na rua, uma hora que você for fazer um levantamento. Eu acho que o trabalho não tá direcionado
pro público-alvo que é o mais importante. O público de Simonésia, Manhuaçu e região. Se lá é
uma estação biológica que tem o objetivo, assim, outros, a não ser a visita, eu achava que tinha
que arranjar um jeito de ter, passar a ter. Visita, é uai! como é que você vai respeitar uma coisa
que você não conhece? Como é que você vai gostar de uma coisa que você não conhece,
entendeu? Eu acho que não é por aí não. Tem que divulgar. Pô vamos criar um espaço
informativo na regional aqui, ou usar o que temos aqui de mídia. Pra quem vai ter aquilo lá? Nós
temos que ter acesso àquilo, às informações das coisa que tão acontecendo lá, do seu trabalho e
outros que virão pela frente. Eu não sei, eu posso estar errado. Mas eu vejo que aqui em
Manhuaçu muita gente me pergunta qual que é o mecanismo hoje. Ô..., eu tô querendo ir lá
conhecer a Mata do Sossego. Como que eu faço? Eu não sei responder isso hoje. Então, ela
precisa estar no seio do povo, cê entendeu? A reserva tem que estar de verdade aqui. Ela tá lá
mas ela tinha que tá aqui também. Tinha que tá aqui no meio do povo, nas escolas, entendeu?
Incentivar isso. Porque não tem jeito de você ficar fazendo educação ambiental dentro de quatro
paredes só não. Cê tem que levar o menino lá, cê tem que levar o aluno, tem que levar o pai da
criança, tem que levar o policial militar, cê tem que levar, sabe, todos os segmentos da
sociedade, pra ter envolvimento. Isso é o que nós fizemos na época. Vamo envolver todo mundo
aqui, gente. Passei filme dentro de igreja, passei filme dentro de tudo e qualquer lugar que você
pensar, pra falar de mono-carvoeiro. Então hoje muita gente vê mono-carvoeiro aí, vê macaco e
tudo então, eu acho bom isso.” (Presidente da AMA. Entrevista realizada em março de 2002.)

Observa-se, a partir deste trecho da entrevista realizada com o presidente da
AMA, um sentimento de isolamento em relação à Mata do Sossego, em razão das
restrições impostas com a constituição da RPPN como, limitações de acesso a
determinadas zonas da reserva e controle da visitação. O entrevistado parece atribuir
essa insatisfação também a outros moradores do centro urbano de Simonésia e de
Manhuaçu. Segundo o presidente da AMA, estes desejam conhecer e freqüentar a
RPPN, no entanto, são impedidos pela desinformação a respeito das normas de visitação
e pela falta de divulgação desse espaço.
Após negociar a venda para a Fundação Biodiversitas de algumas terras onde
estava localizada a Mata do Sossego a AMA restringiu suas ações ao município de
Manhuaçu. A dissidência de seus membros deu origem à Ampromatas. Outros
moradores de Simonésia também se filiaram a esta instituição, que se formalizou em
1997.
De acordo com o presidente da Ampromatas, esta instituição teve um importante
papel na constituição da RPPN em 1998:
“Olha, o objetivo inicial [da Ampromatas] era se organizar e dar um breque no manejo que tinha
sido autorizado pelo IEF. A partir daí nós começamos a traçar algumas ações e o nosso carro-
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chefe na época era trabalhar no sentido de criação de RPPN, Reserva Particular do Patrimônio
Natural. Que a gente entendia que a RPPN era uma forma de contribuir para que a preservação
viesse de fato pro restinho de mata que tem.” (Presidente da Ampromatas. Entrevista realizada
em maio de 2001).

A Ampromatas foi formada em meio às ações do Doces Matas na RPPN Mata
do Sossego. O presidente desta ONG destaca a importância do Projeto na consolidação
e na credibilidade da Ampromatas junto às comunidades locais:
“Porque se não fosse este trabalho aí, esse casamento que teve aí: Projeto Doces Matas,
Ampromatas, Biodiversitas, talvez nós, Ampromatas, nós, comunidade simoniesiense, escola por
aí a fora, e até a própria igreja que aos poucos vai aderindo a essa questão, não tinha fluido como
fluiu. Porque deu credibilidade, entendeu? Deu credibilidade e isso é importante para que os
trabalhos possam de fato começar. Então hoje, quando se fala em projeto Doces Matas o pessoal
tem uma aceitação legal e tal e isso reforçou a Ampromatas. Eu não sei até que ponto nós
teríamos caminhado. Hoje não, hoje eu acho que a gente tem condição de caminhar, de tocar o
barco dentro do nosso limite. Mas na fase inicial se a gente não tivesse tido o apoio do Projeto,
não na questão financeira, mas na questão de consultoria técnica, né. Esses apoios aí foram
fundamentais.” (Presidente da Ampromatas. Entrevista realizada em maio de 2001).

Para a Ampromatas, as visitas organizadas pela AMA na reserva não tinham um
caráter propriamente preservacionista, estavam mais relacionadas a um espírito
desbravador e aventureiro dos membros desta instituição. Dessa forma, a Ampromatas
contrapõe

suas

ações

com

as

desenvolvidas

pela

AMA,

ressaltando

a

complementaridade entre os seus objetivos e aqueles da Fundação Biodiversitas e do
Doces Matas.
Mas, além do apoio que vem prestando à Fundação Biodiversitas e ao Projeto
Doces Matas a Ampromatas também tem buscado atuar em regiões do município e em
frentes até então não alcançadas pelo Projeto e pela Fundação Biodiversitas. Através da
estruturação de um trabalho específico, independente, esta ONG parece querer ressaltar
sua autonomia:
“Olha, a Ampromatas hoje tem como objetivo de desenvolver trabalhos em relação à questão da
educação ambiental, que é muito necessária. Nós já temos tido algumas atividades com as
escolas do entorno e nós agendamos agora uma reunião para o dia 2 com a Biodiversitas e a
Secretaria Municipal de Educação pra que a gente possa estender também as atividades que vêm
sendo feitas em conjunto, em parceria com a Fundação Biodiversitas. Que ela seja estendida não
apenas ao entorno, mas também ao município nosso, ele faz um “L”. Então essa região que está
concentrada no entorno da Mata do Sossego, a coisa está de uma forma. Mas lá distante, na
região de Alegria, a coisa está totalmente diferente. Então, é preciso também que se desenvolva
diversas atividades lá. E a questão, por exemplo, da recuperação de topo de morro, também, a
gente tá preocupado, a recuperação de mata ciliar. Lá na área urbana a gente já tem algumas
atividades já realizadas, e, mais ou menos por aí.” (Presidente da Ampromatas. Entrevista
realizada em maio de 2001).
Mesmo frente às restrições de uso de uma categoria como a RPPN, que são
defendidas tanto pela Ampromatas quanto pela Fundação Biodiversitas, estas
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instituições têm procurado reinserir a população do centro urbano e da zona rural de
Simonésia no espaço da RPPN. Através do trabalho de educação ambiental com as
escolas da região, da realização das cavalgadas, da organização de cursos e reuniões,
todos no espaço da RPPN, percebe-se a tentativa de tratar a questão da conservação sob
uma perspectiva que considere a interação dos moradores com meio natural. Desse
modo, procura-se minimizar os conflitos de uso deste espaço.

3.1.3 A Mata do Sossego para os Agentes Técnicos do Projeto Doces Matas
No discurso dos agentes técnicos envolvidos no Projeto Doces Matas as
referências à Mata do Sossego têm sido feitas, principalmente em suas publicações
sobre a RPPN, através da consideração dos seus atributos naturais, no que este espaço
representa em termos de sua biodiversidade e como remanescente de um bioma já tão
reduzido no país, cujas espécies da fauna e flora se encontram ameaçadas pelo
progressivo corte de mata nativa.26
Segundo Diegues, a biodiversidade, da maneira como é definida pelos cientistas
naturais, não pertence a lugar nenhum “senão a uma teórica teia de inter-relações e
funções, como pretende a teoria dos ecossistemas” (DIEGUES, 2001:33). Sob este
ângulo, tanto a RPPN Mata do Sossego como qualquer outro representativo
remanescente de Mata Atlântica, salvo suas características naturais específicas, se
assemelham. Atribui-se valor ao ambiente natural per si e não ao que este significa
como espaço de reprodução simbólica e social.
Contudo, verifica-se que a maneira como os técnicos estão envolvidos no
Projeto Doces Matas, atuando nos escritórios ou no campo, colabora para a formação
de diferentes olhares sobre a Mata do Sossego. Os técnicos que apresentam uma
convivência diária com a RPPN e com as comunidades do seu entorno (os “técnicos de
campo”) parecem ter acrescentado um novo sentido a este espaço, reconfigurando-o
como um “lugar”, ao qual destinam valores afetivos, sentimentais. Esta nova
representação, elaborada a partir de uma relação de extrema proximidade com este
ambiente, tem motivado percepções sobre as populações locais e sobre a relação
homem-natureza que se referem ao espaço do privado, do familiar. A reserva é a casa;
as comunidades locais são a vizinhança, com as quais se tem laços de amizade. Esta
lógica vem reconduzindo os conflitos que surgem para o âmbito das relações pessoais.
Com isto, as restrições da RPPN passam a ser avaliadas não como “proibições” mas
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como “diretrizes” de uma conduta adequada, de uma postura de respeito com o que é do
outro, do “vizinho”.
A casa e a rua são compreendidas por Da Matta (1985) não apenas como espaços
geográficos, mas como categorias sociológicas, distintas esferas de ação social, cada
qual contendo visões de mundo e éticas particulares. O código da casa é fundado nas
regras da família, nos princípios da amizade e da lealdade, enquanto o código da rua é
baseado em leis impessoais. Ao relacionar a RPPN ao espaço da “casa”, conforme será
observado no relato que se segue, o gerente da RPPN destaca o seu caráter privativo,
íntimo e cria um ambiente para que as questões de impasse sejam resolvidas sob o
prisma do pessoal, do doméstico:
“Então por isso que eu estou dizendo o seguinte: como que os proprietários vêm as restrições em
relação ao uso da reserva? Não tem restrição ao uso da reserva, certo? Aqui não existe essa coisa
proibitiva. Existe uma confusão às vezes de que a Biodiversitas pode estar denunciando, pode
estar levando essa informação pra Polícia Florestal, pro IEF e tal. Que a gente tenta, trabalha na
tentativa contrária, que a gente não faz isso, não faz mesmo. Agora, eles sabem muito bem que a
unidade deles é a unidade deles e a Mata do Sossego é outra coisa muito diferente. Eles sabem
que não existe uma interferência da Mata do Sossego no seu módulo rural. Não tem nada a ver
uma coisa com outra. São outras linhas proibitivas, são legais, são de cunho legal, não de cunho
de postura, de condução aqui da reserva. Então, aqui dentro da reserva tem normas, assim como
na casa de qualquer fulano tem. Na minha casa não fumo, na minha casa não dôo sangue porque
sou adventista do sétimo dia. Na casa de minha mãe não tomo cerveja porque ela é evangélica.
Na RPPN Mata do Sossego não se faz churrasco, não se toma banho, não vai lá na área do monocarvoeiro e tal porque tem áreas para cada situação.” (Gerente da RPPN Mata do Sossego.
Entrevista realizada em outubro de 2001).

Distinguem-se, na fala deste técnico, as “regras”, estabelecidas pela lei, e as
“normas”, arranjadas pelo senso moral e ético. E é nestes termos que são estabelecidas
as diferenças entre RPPN e reserva legal. Observa-se que são ressaltadas as atribuições
da Fundação Biodiversitas, cujo papel seria a educação, a conscientização ambiental
(pautada nos códigos da conduta moral) e do IEF, que exerceria a função punitiva
(determinada pela legislação).
Ao se referir às restrições de uso da reserva no âmbito da norma o entrevistado
tenta legitimar tais limitações através de um juízo de valor, que distingue a conduta
correta da conduta imprópria. Uma vez que estas normas são erigidas calcadas em
valores morais, através das noções de certo e errado, pressupõe-se que não sejam
passíveis de mudança. Com este argumento reduz-se, então, o espaço para alterações no
uso público da RPPN.
A analogia da reserva com a “casa” reforça o caráter privado da RPPN. Por ser
uma propriedade particular, assim como as unidades rurais vizinhas a ela, exige uma
26

Ver Projeto Doces Matas (2000, 2001a, 2001b).
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conduta de respeito ao que é do outro, no caso, da Fundação Biodiversitas. Mas, na
experiência da RPPN, os conceitos de privado e público têm se tornado imprecisos e
algumas vezes têm assumido, através de sua força discursiva, o papel de justificar a
existência e manutenção da RPPN. Da mesma forma vêm sendo empregados na busca
de adesão para a tarefa de conservação.
3.2 RPPN Mata do Sossego: entre o Público e o Privado
A idéia de que os atributos naturais são patrimônio de toda a coletividade,
devendo, portanto, ser resguardados para atenderem às necessidades de todas as
gerações, tem sido incorporada ao senso comum de nossa sociedade e vem se tornando
um dos principais argumentos do desenvolvimento sustentável. A própria constituição
brasileira de 1988 traz um artigo (art.225) inspirado neste conceito:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida; impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 2000:155).

De acordo com o atual Código Civil, os bens podem ser classificados como
públicos ou particulares. Os primeiros, são propriedade das pessoas jurídicas de direito
público interno (União, estados, Distrito Federal etc.), já os bens particulares são todos
os que não são públicos (ALCOFORADO, 2002). Pelo critério de utilização, os bens
públicos estão divididos em bens de uso comum do povo, bens de uso especial, bens
dominicais. Deterei-me na conceituação dos bens de uso comum.
Os bens de uso comum, segundo Le Prestre (2000), relacionam-se aos recursos
naturais cujos acesso e exploração são difíceis de delimitar. Por possuírem natureza
difusa, tem-se instituído o Estado para gerir e “cuidar” destes bens, em nome da
coletividade. No entanto, a sociedade civil, de maneira crescente vem assumindo a
responsabilidade na proteção dos bens de uso comum, como é o caso das RPPNs.
Para Le Prestre, quatro regimes de propriedade podem reger os bens em comum:
(1) o acesso aberto, ou seja, este recurso natural não pertence a ninguém; (2) a
propriedade privada; (3) a propriedade pública, cuja autoridade sobre o bem de uso
comum é do Estado; (4) a propriedade comum, em que o bem de uso comum é gerido
por uma determinada comunidade ou grupo social, através do direito consuetudinário,
baseado nos costumes (LE PRESTRE, 2000).
Souza Filho (2002:37) chama de socioambientais estes bens, “necessários à
manutenção da biodiversidade e sociodiversidade, que compõem o meio ambiente
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ecologicamente equilibrado”. E o autor continua: “por meio ambiente ecologicamente
equilibrado se entende juridicamente como aquele que é capaz de manter a vida de todas
as espécies que o compõe” (SOUZA FILHO, 2002:37).
Os direitos socioambientais impõem restrições à propriedade privada. De acordo
com Souza Filho, os bens socioambientais, requerem uma outra lógica na sua proteção
que contrapõe-se ao paradigma do direito liberal moderno, assentado no indivíduo, uma
vez que não podem ser valoráveis economicamente “nem podem ser apropriados a um
patrimônio individual” (SOUZA FILHO, 2002:26).
Tal inovação no direito pode ser observada através da possibilidade da criação
de RPPNs. Diferentemente das demais modalidades de Unidade de Conservação, cuja
proteção é responsabilidade do Estado, a categoria RPPN refere-se a um regime de
propriedade privada que se destina a proteger o bem de uso comum. Assume, portanto, a
função de zelar por um bem que é da coletividade.
A história da RPPN Mata do Sossego vem complexificar ainda mais os
conceitos de público e privado. Motivados pela possibilidade de desfrutar do contato
com a natureza, pelos momentos de deleite e descanso proporcionados pelos passeios à
Mata do Sossego, os moradores do centro urbano de Simonésia tinham livre acesso à
terras particulares. O fato da Mata do Sossego representar um “bem comum” ou
“socioambiental” dava a este espaço o seu caráter público. As visitações, no entanto,
eram orientadas por algumas regras de conduta. De acordo com o presidente da AMA,
eram realizadas caminhadas, piqueniques e outras atividades de lazer na mata. Contudo,
o objetivo era desfrutar desse espaço ao mesmo tempo em que se zelava pela sua
proteção. Assim, caça e desmatamento não eram admitidos pelo grupo de
freqüentadores.
Com a instituição da RPPN, outra ordem de restrições foi estabelecida, o que é
possível observar através da efetivação do zoneamento, descrito a seguir:
“Aquela área perto da casa… a gente chama de área de uso intensivo… que pode tudo, né. Pode
plantar, pode colher, não pode criar animal ali… pode plantar, pode colher, pode brincar, fazer
fogueira. Em tese poderia acampar, mas a gente não quer abrir pra isso. Então é uma área que
pode usar muito. As trilhas são pra visitação, então, três trilhas estão abertas pra visitação,
aquelas duas e aquela que vai até lá nas hortênsias e volta. As trilhas são abertas pra visitação, as
outras duas trilhas ainda não. É mais pra pesquisador mesmo, mas chega algum grupo de
estudantes e quer ir no meio da mata… se for um grupo pequeno… Então assim, as atividades
são em função do grupo, da quantidade, da faixa etária… então tem disso também. Agora, ali na
área perto da casa pode tudo, a gente só não permite entrar dentro da mata sozinho, pegar essas
trilhas que nós tamos construindo, que não estão abertas ainda. Tomar banho a gente não
incentiva muito, nem divulga muito. Pra não confundir mesmo com a coisa do lazer.” (Gerente
da RPPN Mata do Sossego. Entrevista realizada em março de 2002.)
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É possível verificar que a antiga forma de apropriação da Mata do Sossego
parecia se contrapor ao novo regime de uso da reserva, quando esta se tornou uma
RPPN. Percebe-se um reordenamento do “espaço” da RPPN, através da criação de
vários territórios . Novos sentidos foram sendo atribuídos à Mata do Sossego, ao mesmo
tempo em que foram demarcados os limites de uso.
Neste processo, uma importante estratégia discursiva para contornar as
divergências tem sido “devolver” a Mata do Sossego aos seus “verdadeiros”
proprietários, atribuindo-lhes a co-responsabilidade pela conservação da RPPN:
“Aquele espaço que hoje a Fundação detém é deles… por proximidade, por originalidade é
deles. A Fundação pode acabar amanhã, mas o espaço vai permanecer. Então essa valorização…
a valoração do que tem ali… dos recursos… se Oxalá que cinco famílias em cada comunidade
percebam isso tá bom demais! Entende? Porque aquilo ali vai ser deles, não vai ser da
Fundação… aquele ali é um espaço que tem de ser deles. Então, eu espero, que pelo menos é o
meu pensamento, que um dia se Fundação deixar de existir… a mata ficando… essas pessoas já
tenham o hábito de estar conservando… é deles! Não é da Fundação.” (Gerente da Mata do
Sossego. Entrevista realizada em março de 2002.)

Mas, no momento de estabelecer as restrições, os objetivos da reserva, a
Fundação Biodiversitas reassume a sua posição de proprietária e o seu poder decisório
sobre a RPPN. Há, inclusive, questões sobre as quais não se admite discussão, como a
proteção do mono-carvoeiro (MATTES, 1999).
Observa-se, dessa forma, uma fluidez nos conceitos de público e privado que
parece permear a tentativa de conciliar a proposta de preservação da reserva e a
manutenção da freqüência dos moradores neste espaço. Tal dilema torna-se ainda mais
complexo quando a população local é envolvida nas estratégias de conservação e é
convidada a participar.
No Capítulo IV busca-se ampliar a discussão sobre participação social, com
vistas a refletir sobre as implicações do encontro entre segmentos sociais distintos na
construção de um campo comum de atuação.
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CAPÍTULO IV
Os Desafios da Participação Social
4.1 A Participação no Contexto da Conservação Ambiental
Desde a década de 80, a participação social vem sendo alvo de discussão no
âmbito dos programas de desenvolvimento. Contudo, é a partir dos anos 90 que esta se
torna uma das diretrizes e condicionantes para o financiamento de projetos no terceiro
mundo. As origens do interesse pela promoção do envolvimento dos atores locais em
projetos de cunho desenvolvimentista, e, mais recentemente de caráter socioambiental,
além de estarem relacionadas às tentativas de contemplar uma das dimensões do
desenvolvimento sustentável, prevista na Agenda 21, remetem-se aos resultados
insatisfatórios das ações que não têm contado com a participação dos atores locais.
Estudos sobre projetos financiados pelo Banco Mundial têm revelado que os trabalhos
vêm sendo mais duradouros e efetivos quando conseguem envolver as populações locais
na sua execução (CORBUCCI, 2000; SOARES, 1998).
No que se refere às Unidades de Conservação, a legislação ambiental
institucionalizou alguns mecanismos com vistas a alcançar a participação social. É o
que se pode observar no SNUC, o qual, através do decreto no 4.340, de 22 de agosto de
2002 prevê a consulta pública na criação de UCs e a formação de conselhos consultivos
ou deliberativos na elaboração dos respectivos planos de manejo. Da mesma forma, este
instrumento legal tem tornado possível a gestão compartilhada das áreas protegidas por
OSCIPs- Organizações da Sociedade Civil com Interesse Público (MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2002).
Embora a preocupação em envolver um maior número de segmentos sociais na
gestão de UCs tenha sido crescente, as experiências de conservação ambiental que
incorporam a participação no seu processo de implementação ainda são incipientes.
Sendo assim, o Projeto Doces Matas revela-se inovador, uma vez que apresenta como
fio condutor das suas ações o incentivo à participação das comunidades locais na
proteção das UCs e ao envolvimento de instituições do meio ambiente municipais,
órgãos de assistência técnica, entidades da sociedade civil, como ONGs locais,
empresas, cooperativas rurais (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 1999).
O debate sobre a participação tem tomado fôlego atualmente principalmente
diante dos grandes problemas enfrentados pelas instituições gestoras das Unidades de
Conservação, relativos à manutenção destes espaços, em razão dos diversos conflitos

102

com a população local. Tais embates têm sido gerados, em larga medida, pela imposição
de restrições ao uso dos recursos naturais e pelo impedimento da permanência no
território, efetivados no processo de zoneamento das UCs. Dessa forma, tem sido
estimulada a discussão sobre a cooperação entre a área protegida e seu entorno como
forma de superar as divergências.
É fundamental ressaltar o quão importante é a recente inclusão do tema
participação na agenda dos que lidam com a questão ambiental, face a uma trajetória de
políticas ambientais marcada por ações autoritárias. Cita-se como exemplo, os processos
de criação e manutenção de Unidades de Conservação que, na maioria das vezes, não
têm realizado negociações prévias com a população diretamente atingida. O debate
sobre a participação inaugura, dessa forma, um momento decisivo para a instauração de
um processo democrático, no que concerne a busca de uma relação mais harmoniosa
entre sociedade e meio ambiente.
No entanto, o constante emprego do termo participação e a freqüente
apropriação a que vem sendo submetido atualmente não têm sido capazes de torná-lo
substantivo. Pelo contrário, a sua utilização extensiva tem revelado uma grande
imprecisão. Para Pimbert e Pretty (2000), a palavra participação vem sendo interpretada
de diversas formas, adquirindo vários significados, de acordo com o contexto em que
está inserida. Assim, tem sido utilizada para se referir a diferentes níveis de
envolvimento dos atores, indo desde o mero repasse de informações até às experiências
de automobilização, em que os agentes locais, sem interferências de agentes externos,
assumem espontaneamente a responsabilidade por conduzir determinadas ações
(PIMBERT e PRETTY, 2000).
Rahnema (2000) também constata que a palavra participação, no jargão
moderno, muitas vezes apresenta-se vazia de sentido, o que possibilita a sua utilização
para legitimar ações nem sempre tão democráticas. Isto porque têm sido freqüentemente
associados aspectos morais e éticos, conotações positivas à participação, que fazem com
que qualquer ação que traga a chancela de “participativa” dificilmente seja colocada sob
questionamento.
O problema da excessiva generalização do termo participação tem sido
contemplado pelo Projeto Doces Matas, que se propõe a distinguir os níveis de
envolvimento alcançados em suas ações, valendo-se da tipologia de BorriniFeyerabend, (1997) adaptada por Pimbert e Pretty (2000). Este quadro classificatório,
com algumas modificações, é apresentado e utilizado em relatórios do Doces Matas
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para definir graus de participação possíveis (PROJETO DOCES MATAS, 2001;
MATTES, 1999). Segue o modelo proposto por Pimbert e Pretty (2000):

Tipologia

Componentes de cada tipo

Participação Passiva

As decisões a serem tomadas cabem a profissionais
externos, que apenas informam às pessoas o que vai
acontecer.
São realizados questionários ou sistemas similares
de coleta de dados sem que haja nos procedimentos
adotados influência das pessoas externas à equipe
de pesquisadores, já que os dados obtidos não são
compartilhados.
Os agentes externos se encarregam de ouvir as
pessoas e, a partir do que foi levantado, definem
problemas e soluções.
São formados grupos compatíveis com objetivos
pré-determinados pelo projeto, o que pode envolver
organizações já existentes ou provocar o surgimento
de outras. A participação tende a não acontecer no
início do planejamento e sim, quando determinadas
decisões já foram tomadas.
Há participação em análises conjuntas, o que
possibilita o controle das decisões locais pelas
pessoas envolvidas.
A iniciativa dos trabalhos se dá espontaneamente,
independentemente das instituições externas. Neste
caso, pode ou não haver conflitos pela distribuição
eqüitativa dos recursos e do poder.

Participação como Extração de Informação

Participação por Consulta

Participação Funcional

Participação Interativa

Automobilização

A qualificação da participação, através do levantamento de diferentes níveis de
envolvimento dos agentes e instituições locais e externas, representa um avanço em
relação à utilização genérica e vaga deste termo. Permite que os técnicos se reconheçam
e localizem seu trabalho em um espectro de possibilidades de atuação pautado pelas
várias formas de relação com a população local. Este quadro pode ser um método
interessante para avaliar e comparar ações, servindo como parâmetro para analisar os
graus de envolvimento alcançados vis-à-vis os objetivos previstos.
Porém, a classificação de Pimbert e Pretty tem se mostrado insuficiente para
problematizar o conceito de participação e discutir a utilização instrumental a que este
vem sendo submetido. Da mesma forma, esta classificação despotencializa a reflexão
sobre o conceito de participação, uma vez que, embora se proponha a distinguir os graus
de envolvimento dos atores, considera que a mínima integração da população local em
uma determinada atividade possa se configurar em participação.
A proposta deste capítulo é discutir sobre a utilização das estratégias
participativas em projetos de conservação, a partir da experiência do Projeto Doces
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Matas na RPPN Mata do Sossego. Pretende-se, através deste material empírico, tecer
reflexões

sobre

os

significados

de

participação

subjacentes

aos

processos

desencadeados, os alcances de uma política participativa e alguns dos seus
complicadores, os quais podem produzir efeitos muitas vezes não previstos e desejados.
Faz-se necessário ressaltar que estas questões já vêm sendo discutidas por alguns
autores (LIMA, 1996; RAHNEMA, 2000; BARRETO FILHO, 2002; PEREIRA, 2002)
e por aqueles que têm se preocupado em refletir sobre os dilemas da participação na
prática cotidiana das ações que desenvolvem. O debate sobre temas como equivalência
de direitos, gestão compartilhada das UCs, estabelecimento ou não de critérios para a
participação, embora não tenham dado origem a consenso, representaram, por exemplo,
um importante momento de reflexão na “Oficina sobre Gestão Participativa em
Unidades de Conservação” (FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 1999).

4.2 Significação, Alcances e Limites da Participação
O termo participação, no contexto da relação entre agentes locais e externos em
projetos de cunho socioambiental, muitas vezes tem sido utilizado para se referir apenas
à adesão e ao envolvimento local na proposta de conservação. Daí decorre que outros
modos já estabelecidos de atuação e organização social como os trabalhos em mutirão,
campanhas de solidariedade, grupos religiosos, atividades que nem sempre se
relacionam diretamente aos objetivos predeterminados pelo projeto em andamento,
freqüentemente não sejam considerados formas de participar. Assim, comunidades que
não se inserem em canais institucionalizados de participação e que se dedicam a outros
objetivos além da proposta conservacionista (no sentido estrito) são muitas vezes vistas
como passivas e inertes, mesmo que estejam intensamente envolvidas em atividades
vitais para a sua reprodução social.
Para Rahnema (2000), é possível distinguir formas de participação “teleguiadas”
(quando as pessoas são requisitadas a agir por agentes externos ao seu meio social) e
“espontâneas” (quando a atuação é voluntária). Reconhecer essas duas possibilidades
significa ampliar a noção de participação, de maneira a abranger a atuação social em
âmbitos não apenas restritos à conservação ambiental.
Elementos dos conceitos de “participação espontânea” e “participação
teleguiada”, desenvolvidos por Rahnema (2000), puderam ser identificados na
experiência das comunidades Eliotas, Teixeiras e São Sebastião. Estas comunidades,
conforme foi descrito no Capítulo II, possuem já uma certa tradição de envolvimento
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social nas atividades comunitárias e religiosas. Contudo, como foi observado, este
histórico de participação não facilitou a sua adesão às atividades do Projeto Doces
Matas na RPPN Mata do Sossego. Pelo contrário, tornou, algumas vezes, incompatíveis
as agendas das comunidades e do Projeto. Sendo assim, uma postura pouco ativa das
comunidades, observada por agentes técnicos envolvidos no Projeto Doces Matas,
poderia se referir menos à passividade das comunidades que à falta de integração dos
objetivos comunitários e do projeto de conservação. Esta questão será melhor discutida
no item 4.3.
Considerar como participação somente o envolvimento em atividades
relacionadas aos objetivos de conservação pode trazer sérias conseqüências para o
projeto em implementação. Isto porque, o não-reconhecimento das manifestações locais
de atuação social pode dificultar a comunicação entre técnicos e população da região,
desfavorecendo o estabelecimento de pontos de conexão entre a experiência que já
compõe o repertório das ações sociais das comunidades e a proposta de envolvimento
destas na manutenção das UCs. Assim, o projeto de conservação pode vir a ser um
“corpo estranho” na comunidade onde atua, com grandes problemas para inserir-se na
agenda local. Conseguir articular saberes, objetivos, expectativas constitui-se, portanto,
um grande desafio para tais projetos.
Além de se apresentar, com freqüência, submetida ao universo da conservação, a
participação dos atores locais em projetos ambientais tem sido, em diversas situações,
sublinhada pelo controle. Muitas vezes, no próprio processo de planejamento das ações
já se estabelece quais atores terão acesso a determinadas instâncias e qual o nível de
envolvimento esperado.
Borrini- Feyerabend (1997), que inspirou a tipologia de Pimbert e Pretty (2000)
apresentada anteriormente, afirma que nem todos os “interessados”27 estão igualmente
preocupados em conservar os recursos e nem estão qualificados da mesma forma para
assumir um papel no manejo dos recursos. Portanto, segundo esta autora, é preciso
diferenciá-los, a fim de estabelecer os níveis de atuação “adeqüados”. Para tanto,
Borrini- Feyerabend sugere critérios de classificação dos “interessados primários” e dos
“interessados secundários”.28 Os “interessados primários”, que se relacionam a um

27

Borrini-Feyerabend (1997) chama de “interessados” as instituições, grupos ou indivíduos que tenham
um vínculo ou objetivo específico em relação à UC.
28
Alguns dos critérios sugeridos por Borrini- Feyerabend são: existência de direitos sobre a terra ou sobre
os bens naturais; conhecimento e aptidões únicas para o manejo de recursos de interesse; perdas e danos
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maior número dos critérios estabelecidos, devem assumir um papel pró-ativo nas
tomadas de decisões da UC. Já os “interessados secundários”, que se relacionam
somente a um ou dois critérios, deveriam estar envolvidos de uma maneira indireta,
ocupando, por exemplo, um lugar em um organismo consultor (BORRINIFEYERABEND, 1997).
Borrini- Feyerabend, também acredita que o manejo participativo das Unidades
de Conservação29, não deve ser aplicado em todas as situações. Quando há a
necessidade de ações emergenciais, como a contenção de uma rápida deterioração
ecológica de uma área, a autora sugere que “é melhor atuar do que esperar o consenso
geral sobre o que se deve fazer”(BORRINI-FEYERABEND, 1997:13).
De acordo com Herrmann e Costa (1998), um nível mais profundo de
envolvimento, como o da gestão compartilhada das UCs, nem sempre é apropriado aos
propósitos da conservação:
“Embora de uma maneira geral o manejo participativo envolva benefícios para a área, nem
sempre a co-gestão é a melhor opção. A formação de comissões de manejo ou delegação direta
de autoridade e responsabilidades específicas podem não ser a melhor estratégia, dependendo das
condições específicas de cada área.” (HERRMANN & COSTA, 1998:16)

O manejo participativo deveria, então, ser aplicado nos seguintes contextos:
“(…) quando a colaboração dos interessados é essencial para o manejo da área (em caso da
presença de moradores dentro da UC ou quando as desapropriações não foram efetivadas) e
quando o acesso aos recursos naturais é essencial para assegurar os meios de vida locais ou a
sobrevivência cultural” (HERRMANN e COSTA, 1998:16).

Nota-se que tais processos classificatórios, que se propõem a qualificar os atores
e os tipos de participação podem vir a ser mecanismos de limitação e tutela, na medida
em que passam a configurar-se como uma forma de antever e determinar os graus de
envolvimento desejados em cada ação. Neste sentido, esta metodologia deixa, então, de
exercer a importante função de fonte comparativa, que inspiraria a busca de níveis
profundos de participação local, para servir como instrumento cerceador.30

decorrentes do processo de manejo; impacto atual ou potencial das atividades dos interessados sobre a
base dos recursos (BORRINI-FEYERABEND, 1997).
29
A autora define como manejo “um processo pelo qual se identifica, adquire e se declara um sítio como
UC; se estabelecem e/ou entram em operação as instituições pertinentes; se desenham e implementam
planos; se realizam investigações; e as atividades e resultados são monitorados e avaliados
apropriadamente.” (BORRINI-FEYERABEND, 1997:53). As palavras “manejo” e “gestão” têm sido
utilizadas como sinônimos. Entretanto, o IBAMA emprega a expressão “Plano de Manejo” para designar
o instrumento de planejamento das UCs de Uso Sustentável e “Plano de Gestão” para as UCs de Proteção
Integral .
30
Conceição e Maneschy (2003) estabelecem uma discussão interessante sobre esta questão.
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Para Herrmann e Costa (1998), na maioria das vezes, a participação na gestão
das UCs não é um processo efetivo: a decisão formal se dá em outras instâncias,
externas aos “fóruns de participação”. Pode-se estender esta afirmação para o universo
de atuação do Doces Matas, onde algumas restrições que a própria estrutura do Projeto
apresenta acabam limitando o pleno envolvimento de alguns segmentos sociais. Há
instâncias em que participam apenas agentes técnicos do Doces Matas e profissionais
das instituições gestoras das UCs que detêm cargos hierarquicamente superiores. Desse
modo, funcionários que atuam diretamente no campo e população local não têm acesso
aos níveis de gerenciamento com maior poder decisório, como o Conselho Deliberativo.
Os extremos da ausência de um envolvimento comunitário na gestão das áreas
protegidas e o seu completo controle pelas populações locais, em geral, não têm sido
concebidos no meio conservacionista como as situações mais adequadas. Em relação à
esta segunda opção, tem-se considerado que a responsabilidade do Estado em assegurar
a conservação dos recursos naturais estaria comprometida (HERRMANN e COSTA,
1998). No entanto, já existem experiências de co-gestão e, mesmo, delegação do
gerenciamento das UCs às populações locais. Mas estas têm se concentrado em
Unidades de Conservação cujas categorias apresentam menos restrições para a
utilização dos recursos naturais, como as Reservas Extrativistas e Reservas de
Desenvolvimento Sustentável (CUNHA; ALMEIDA, 2002; REIS, 1999; LIMA, D.,
1996).
Deborah Lima (1996), que se dedicou ao estudo da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável de Mamirauá, discute como o envolvimento de populações residentes e
usuários desta reserva em seu processo de implantação foi uma importante novidade,
que, no entanto, trouxe grandes desafios. Segundo Lima, a aliança entre movimentos
sociais locais e organizações ambientalistas tem representado uma estratégia bastante
significativa. Isto porque, além de ser uma maneira de fortalecer e dar visibilidade aos
primeiros também é uma forma de estimular o apoio na implementação e manutenção
das UCs. Contudo, a autora observa em Mamirauá alguns complicadores nesta relação
de parceria, destacando, por exemplo, como pode ser problemático tentar adequar as
formas de reprodução social da população local ao modelo de uso sustentável da
reserva. As expectativas conservacionistas de manutenção da agricultura familiar e da
produção em pequena escala podem ir contra a autonomia dessas populações de
decidirem sobre o seu futuro “frente às aspirações modernas de níveis de consumo e
definição de bem-estar” (LIMA, 1996:3).
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Também é apontado pela autora o risco da parceria ecológica se envolver em
conflitos locais e “ser manipulada por segmentos sociais que competem por territórios e
pelo direito exclusivo aos recursos naturais” (LIMA,1996:3). Além disso, Lima ressalta
que algumas questões ainda são de difícil solução, tais como: (1) pautar a utilização
dos recursos naturais, tanto para o consumo direto como para a comercialização, com
base nos critérios de sustentabilidade; (2) manter níveis demográficos que se mostrem
compatíveis à proposta de conservação (LIMA, 1996).
Dessa forma, são necessárias, além de pesquisas freqüentes, a predisposição para
reavaliar periodicamente as estratégias empregadas, mesmo que estas estejam atendendo
aos objetivos previstos e às necessidades identificadas. Não se pode, portanto, traçar
um modelo único de participação. É preciso haver um diálogo contínuo com a
população para que seja construído um processo de interação que se ajuste às demandas
sociais, sujeitas a constantes transformações (LIMA, 1996).
O receio de que a diversidade de interesses (por vezes conflitantes) desvirtue os
objetivos de conservação ambiental tem sido também uma das razões para que a
participação na gestão de UCs seja alvo de monitoramento, e mesmo de resistência. É o
que constata um estudo de Rebeschini et al. (1999), sobre a Estação Ecológica JuréiaItatins (doravante, EEJI). De acordo com os autores, na fase de criação desta UC evitouse a consulta popular devido à “premência de se salvaguardar as áreas” e ao receio de
que a participação das comunidades locais trouxesse risco aos ecossistemas protegidos,
(REBESCHINI et al., 1999:49).
Para Rebeschini et al. a EEJI apresenta uma história de conflitos envolvendo
população local, movimento ambientalista e administração da UC. Tais divergências
referem-se a questões fundiárias, utilização de recursos naturais e autorizações para
corte de capoeiras para cultivo de subsistência. De um lado, posicionam-se os
moradores, que querem soluções rápidas e um respaldo legal para permanecerem em
suas terras; no outro extremo estão a administração da UC e o movimento ambientalista,
que compreendem a incorporação automática de todos os moradores como um evento
desastroso para a EEJI, podendo comprometer, inclusive, o modo de vida das
“populações tradicionais” (REBESCHINI et al., 1999:49).
Para Queiroz (2000), os conflitos entre ambientalistas e a população local da
Juréia têm suas origens não apenas em visões de mundo diferentes mas em ontologias
que se distinguem. Este autor afirma que tem-se cogitado a presença do homem, a
permissão para o corte de capoeira e a utilização dos recursos naturais na EEJI. Mas,
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para isso, é preciso que o indivíduo esteja “inserido” na natureza; que ele seja “parte
integrante” do meio ambiente. Ou seja, a permanência humana nesta UC é admitida
quando o seu habitante é “naturalizado”. Queiroz chama de “ontologia naturalista” esta
perspectiva através da qual se compreende a sociedade humana como um fenômeno
natural dentre outros. Sob esta abordagem, a essência dos homens é a natureza; o que os
torna diferentes é a cultura (QUEIROZ, 2000).
Já a “ontologia culturalista”, identificada por Queiroz nas populações
tradicionais da Juréia, concebe natureza e cultura como internas ao mundo social. Sob
esta perspectiva a multiplicidade se encontra na natureza (nos corpos); o que unifica a
todos é a condição humana.
A “ontologia naturalista”, relativa ao chamado “homem moderno” e observada
por Queiroz nos ambientalistas e na administração da EEJI, seria predominante na
estipulação daqueles que poderiam utilizar os recursos e residir na UC. Entretanto,
observa-se problemas nesta especificação. Se o critério utilizado para definir este
homem é a sua relação simbiótica com a natureza, uma grande dificuldade seria definir
o grau de naturalização a ser considerado o adequado. Outro problema seria estabelecer
o que é ser compatível com a natureza.
Para Queiroz (2000:17), embora estas diferentes ontologias concorram para um
“conflito de interpretações”, é possível que ambientalistas e população local encontrem
pontos de convergência diante das mudanças culturais que os acontecimentos históricos
operaram na região. Segundo este autor, os moradores da Juréia redefiniram suas
estratégias e valores, frente à criação da EEJI, passando a defender não mais o título
jurídico e individual da propriedade, mas o direito de moradia e uso coletivo dos
recursos naturais. Esta nova configuração dos objetivos de permanência e utilização dos
recursos da UC podem ser compatibilizados com a proposta de desenvolvimento
sustentável, que vislumbra a manutenção dos recursos naturais ao mesmo tempo em que
se garante a sobrevivência das comunidades. Entretanto, Queiroz conclui que
ambientalistas e população local podem até compartilhar estratégias políticas e
jurídicas, a partir da construção de ideais em comum, contudo, não deixam de conservar
divergências fundamentais (QUEIROZ, 2000).
Darei seqüência a essa discussão tratando de três experiências do Projeto Doces
Matas com as comunidades de entorno da RPPN Mata do Sossego: a criação de uma
bambuzeria, o trabalho de assessoria a organizações comunitárias do entorno da RPPN e
a implementação de técnicas agrícolas sustentáveis em lavouras da Comunidade do
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Sossego. Tentarei articular as questões já levantadas até aqui a certos aspectos dos
trabalhos desenvolvidos, bem como relacionando em alguns momentos a classificação
de Pimbert e Pretty à análise dos casos, a fim de traçar um paralelo entre as expectativas
de envolvimento dos sujeitos da pesquisa e a participação alcançada pelo Projeto Doces
Matas.

4.3 Três Experiências do Projeto Doces Matas na RPPN Mata do Sossego
4.3.1 A Bambuzeria
No ano de 2000, o Projeto Doces Matas promoveu “oficinas de capacitação”
junto aos moradores do núcleo urbano de Simonésia visando a criação de uma
bambuzeria. Segundo um dos participantes desta atividade estiveram envolvidos nas
oficinas 28 pessoas, na sua maioria homens, dentre os quais, alguns membros da
Ampromatas. Através do desenvolvimento das habilidades dos participantes para a
utilização de um produto ecologicamente correto, o bambu, os agentes técnicos
esperavam amenizar o problema da falta de oportunidades de trabalho que tem assolado
este município.
Após a realização de duas oficinas de capacitação para o trabalho com o bambu
o Projeto Doces Matas cedeu todas as ferramentas utilizadas nos cursos para o grupo de
moradores que desejava dar continuidade ao trabalho. A garagem da casa de um dos
membros deste grupo passou a sediar os encontros para o trabalho, servindo também
como depósito do material produzido. Constituiu-se, dessa forma, a bambuzeria.
Mas a bambuzeria encontrou dificuldades em comercializar seus produtos.
Algumas razões foram apontadas por agentes técnicos e população local para explicar
este fato. Os móveis fabricados eram caros em relação ao baixo poder aquisitivo dos
moradores de Simonésia. O estilo dos móveis pode também não ter agradado aos
possíveis consumidores. Da mesma forma, os visitantes de outras regiões que
eventualmente se interessavam em adquirir os objetos produzidos não o faziam, uma
vez que estes eram grandes e difíceis de transportar. Sendo assim, a grande maioria dos
produtos ficou encalhada na oficina.
Hoje o grupo de “bambuzeiros” se desarticulou. Apenas duas pessoas ainda
permanecem trabalhando com o bambu: um aposentado e um desempregado. O
maquinário está sob a responsabilidade da Ampromatas, tendo sido estipulado o prazo
de um ano para que a bambuzeria fosse de alguma forma reativada. Caso contrário, as
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ferramentas seriam devolvidas ao Projeto Doces Matas. Este prazo se encerrou no final
de 2002.
Resgatar a história dessa experiência representa, também, materializar a
discussão sobre a participação, já iniciada anteriormente, uma vez que, a tarefa de
implementação da bambuzeria, desde o seu início, foi marcada por reivindicações de
agentes locais (particularmente da Ampromatas) por um maior envolvimento neste
processo.
Segundo a Ampromatas, a proposta de criação da bambuzeria trazida pelo
Projeto Doces Matas deveria ter sido discutida antes que fosse efetivada essa idéia.
Observa-se, dessa forma, que esta instituição almejava um nível de envolvimento mais
profundo nas ações referentes à RPPN. Segue um trecho da entrevista com o presidente
da Ampromatas:

“Tem alguma coisa que não fica bem claro, igual eu tava falando. A gente gostaria que as
oportunidades que fossem oferecidas a nós, comunidade, Ampromatas, que ela fosse mais
discutida primeiro. Porque nós tivemos exemplo do curso de bambu, trabalhar com bambu (...)”
“(...) Eu fiz um intensivo lá [na oficina de bambu]. Mas eu, porque já gosto bem da arte. Então
hoje eu faço alguma coisinha, sabe? Mas nós tivemos, por exemplo, a primeira etapa. Depois
veio a segunda etapa. Mas a proposta inicial, qual que era? Olha, a segunda etapa vai ser assim,
assim. De repente, nós fomos pegos de calça na mão: ó, o rapaz já tá aqui, já veio pra dar a
segunda etapa, e vai ser assim, assim.” (Presidente da Ampromatas. Entrevista realizada em
março de 2002).

De acordo com um agente técnico, não foi possível haver uma negociação prévia
com a população local, o que contrariava as expectativas da Ampromatas. Isto porque
era preciso acelerar a realização da atividade, em função do cronograma do Projeto e da
época adequada para o plantio do bambu:
“A bambuzeria, a idéia começou errada na verdade. Foi uma idéia que veio de fora pra dentro.
Nós fomos assim…achamos que a idéia era muito interessante, trabalhar com bambu, um
produto ecologicamente correto e tinha uma proposta de capacitação de pessoas de baixa renda.
Fazer móveis e dar uma oportunidade pras pessoas que tavam sem…não sabiam um ofício…a
oportunidade de aprender um ofício. Só que, em função da agenda que precisa ter o
curso…precisa de uma época certa porque tinha que colher o bambu na seca. Eu acho que a
gente atropelou um pouco o processo. Uma idéia boa, mas que a gente não teve condições de
acompanhar de perto. O pessoal local não entendeu muito bem. Simplesmente uma coisa que não
deu certo.”(Perito local da GTZ. Entrevista realizada em maio de 2001).

Percebe-se a dificuldade na conciliação dos tempos em questão: o tempo da
natureza, o tempo de que dispõe o Projeto Doces Matas para executar o seu
planejamento e alcançar resultados e o tempo da Ampromatas, que ansiava por uma
participação em todo o processo de organização da oficina de bambu. Esta é uma
questão de difícil solução e um dos grandes problemas para a implementação de práticas
participativas, uma vez que a participação demanda espaços de tempo que muitas vezes
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não correspondem àqueles de que dispõem os projetos. Diante de tal situação, ou se opta
pela aceleração do processo ou pela flexibilização do cronograma. Muitas vezes essa
decisão é tomada com base em um espírito pragmático, frente a necessidade de
apresentação de resultados que venham garantir o fluxo de liberação de recursos
financeiros para assegurar a continuidade do trabalho.
O tempo para o desenvolvimento de ações na Mata do Sossego também era
percebido diferentemente pela Fundação Biodiversitas e pela GTZ. De acordo com a
Superintendência Técnica da ONG responsável pela administração da RPPN:
“Quem atuava muito [na RPPN] era o perito da GTZ. E aí trouxe o transtorno porque ele
atropelava, ele queria fazer as coisas num ritmo de ter um produto do projeto. Ele era empregado
do projeto, da GTZ. Ele tinha que tá produzindo e a gente não tinha essa pressa. Não, a gente não
tinha essa pressa e nem queria dar passo maior do que as pernas, porque o Projeto, a GTZ ia
embora e nós ficaríamos ainda indefinidamente com nossos vizinhos. E pior… com uma fama de
milionários.” (Superintendente Técnico da Fundação Biodiversitas. Entrevista realizada em abril
de 2002.)

Observa-se o tempo distendido da Fundação Biodiversitas, que não possuía um
prazo para a realização das suas ações, em oposição ao tempo contraído da GTZ, que
teria que encerrar suas atividades em 2005. Tal distinção parecia exigir uma habilidade
nas negociações entre a administração da RPPN e a GTZ, de forma que o Projeto Doces
Matas atendesse as expectativas de ambas as instituições e não se tornasse um entrave
no planejamento e na condução das atividades na região da Mata do Sossego.
A Ampromatas demonstrava ainda uma outra expectativa junto ao Doces Matas
com relação a um maior envolvimento nesta ação do Projeto: desejava que lhe fosse
transferida a responsabilidade pela administração da bambuzeria. No entanto, havia por
parte do Doces Matas o receio de que a Ampromatas marginalizasse ou excluísse os
demais integrantes da oficina de bambu ao ter o controle sobre o empreendimento.
Abaixo estão contrapostos estes dois posicionamentos:
“Então foi tudo diferente, não funcionou legal, a bambuzeria nem funciona direito. Porque nós
achamos que a bambuzeria deveria ser vinculada à Ampromatas e eles acharam que não (...)”.
“ (...)Veja bem, pra se transformar ela [a bambuzeria] numa pequena indústria, pela facilidade,
porque a maior parte das pessoas que fez o curso faz parte da associação. Então, por que criar
uma outra, se a gente já tem a documentação e tal? Simplesmente por isso, por esse fato. Nada
assim de especial contrário à criação de novas organizações. Mas se tá tudo ali… e a
Ampromatas já tem uma experiência maior que pode, dentro dela mesma ela ter um grupo
definido pra questão da bambuzeria...” (Presidente da Ampromatas. Entrevista realizada em
março de 2002.)
“Mas a gente não tava, eu acho que na época a Ampromatas não mostrou…nós não estávamos
vendo muita capacidade da Ampromatas gerir a coisa. Eu acho que também durante as
capacitações algumas pessoas dominaram (pessoas que não precisavam daquilo), mas na boa
vontade de ver a coisa andar acabaram dominando o grupo. Então aquelas pessoas que
precisavam se sentiram um pouco colocadas de lado e acabaram saindo e como eu não tive
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tempo pra acompanhar isso de perto, a gente só viu depois que já tava uma meleca, né!” (Perito
local da GTZ. Entrevista realizada em maio de 2001).

Ao ser indagado sobre a que dominação se referia, o mesmo técnico responde:
“Eu acho assim, dominar o grupo…uma pessoa que tem mais habilidade domina o processo e
deixa aquele grupo só com aquela atividade básica. Então coisas desse tipo. Aquelas pessoas que
não tinham tanta habilidade e precisavam treinar mais acabavam ficando de lado.”

Estas entrevistas sinalizavam para importantes discordâncias entre o Projeto
Doces Matas e a Ampromatas. Tais divergências se relacionavam aos fins da
bambuzeria, ao público a que esta deveria se dirigir, aos benefícios que seria capaz de
proporcionar à população local. Também, não havia consenso ao que seria “estar
habilitado” a gerir este empreendimento.
Para o Projeto Doces Matas, a bambuzeria era um meio de gerar renda e
oportunidades de trabalho para a população carente de Simonésia. Portanto, para fazer
parte do grupo bastava ter pouca ou nenhuma renda e estar disposto a se capacitar para o
trabalho com bambu. A participação de membros da Ampromatas, que não se
adequavam a este perfil, parece ter sido uma decisão de cunho político, uma tentativa de
manter boas relações com uma instituição com a qual se desejava estabelecer parcerias.
Contudo, conforme será melhor explicitado adiante, algumas questões delicadas
permearam este processo.
Para a Ampromatas, o trabalho na bambuzeria era uma atividade artística, para a
qual era preciso ter uma vocação, um dom. É o que se observa nas falas a seguir, onde
se evidencia também divergências quanto ao público-alvo:
“Agora eu tenho uma paixão, sabe, eu acho que essa bambuzeria tinha que funcionar, tinha que
rever, tal, tinha que batalhar em cima. Mas, infelizmente, eu não sei porque, talvez a forma que
nós queríamos que acontecesse, não aconteceu. Então isso dificultou um pouco. Porque era uma
proposta, depois mudaram, começaram a pegar pessoas que não têm... Porque, arte é o seguinte,
se você não tiver dom pra ela, não adianta. Você empolga, faz aquele barulho todo. Você tem
que ter ela aqui. Então a gente tinha uma idéia de que poderia ser demorado e tudo, mas a gente
pega as pessoas certas (...)”.
“(...) Não que eu tenha boa renda, minha renda também é pequena, mas aquelas pessoas que mais
precisam, que a gente queria, que nós corremos atrás são as que menos deram. Por que? Por
causa da forma. Acho que se fosse uma coisa mais tirada a dedo. Tirar a dedo é você escolher.
Escolher assim dentro de um critério. Aptidão. Aptidão pra arte é fundamental. Não escolher
meu primo, meu pai, minha mãe ou só o cara que está desempregado. Não é isso. Escolher por
aptidão. Pra fazer, pra aproveitar melhor. Não aquela coisa de rádio: faça a sua inscrição,
participe, aquela negócio todo, pra todo mundo.”(Presidente da Ampromatas. Entrevista
realizada em maio de 2001).

A reivindicação da Ampromatas por uma participação mais ativa não se refere
apenas ao episódio da bambuzeria. Esta instituição tem procurado se envolver de
maneira mais intensa em outras atividades na RPPN. Inclusive, já tem conseguido
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espaço junto à Fundação Biodiversitas para atuar na concepção, planejamento e
encaminhamento de algumas ações na RPPN. Um exemplo foi a realização da Oficina
de Educação Ambiental para os professores do município de Simonésia, em setembro
de 2001, quando a Ampromatas, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação,
professores e Fundação Biodiversitas estiveram bastante integrados. A partir de
depoimentos dos vários participantes desta atividade foi possível perceber que houve
um alto nível de satisfação e de atendimento das demandas dos envolvidos. Segue uma
foto desta atividade:

FIGURA 14: Capacitação de professores na RPPN Mata do Sossego
Foto: Luciana Braga Paraíso

O envolvimento ansiado pela Ampromatas na implementação do Projeto Doces
Matas na RPPN Mata do Sossego apresenta traços de uma “participação interativa”
(Pimbert e Pretty, 2000). Desse modo, mais que colaborar em atividades pontuais, esta
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instituição desejava participar das decisões locais e desenvolver análises conjuntas com
a administração da RPPN.
De acordo com o presidente da Ampromatas, esta instituição não está envolvida
em pé de igualdade com as demais instituições parceiras do Projeto:
“Bem, na verdade o que a gente espera e gostaria que o projeto revisse era essa questão de
discutir primeiro com a gente pra que de fato a gente pudesse ter uma definição lógica daquilo,
né? Porque ele tem o dinheiro, ele tem o recurso da GTZ, ele tem tudo. Agora, as coisas vêm de
acordo com eles, não de acordo com a gente. Quer dizer, eles acham uma pessoa capacitada em
tal área lá e pintou, eles contratam aqui, eles chegam e tomam. Isso foi o que nós
percebemos.”(Presidente da Ampromatas. Entrevista realizada em maio de 2001).

Como justificativa para esta participação mais efetiva a Ampromatas destaca a
sua capacidade de penetração nas comunidades de Simonésia e o conhecimento desta
realidade e dos conflitos locais. Esta instituição se sente, dessa forma, habilitada a ser a
mediadora entre os agentes técnicos e os moradores.
Resta saber qual a expectativa da Fundação Biodiversitas e do Projeto Doces
Matas com relação a um nível de participação e interferência tão profundos, como os
ansiado pela Ampromatas. Nas entrevistas, embora os técnicos tenham destacado a
importância da participação social para a sobrevivência da RPPN, foi possível perceber
que há uma preocupação com as disputas locais por poder e com o risco de tornar
ilegítimo o processo de envolvimento da população da região, através da polarização da
força decisória nas mãos da Ampromatas.
A idéia de co-gestão da RPPN parece não estar sendo considerada pela
Fundação Biodiversitas. Inclusive, alguns limites, no que se refere à possibilidade de
interferência das comunidades locais em assuntos relacionados ao mono-carvoeiro,
parecem já ter sido estabelecidos. Observa-se o receio de que os ideais de conservação
se desvirtuem diante de um maior participação das comunidades locais no âmbito
decisório. O trecho abaixo, extraído de Mattes (1999:33) evidencia esta afirmação:
“(...) O principal objetivo [da RPPN] é a proteção do Mono-Carvoeiro (Brachyteles
Arachnoides), o qual nunca poderá ser assunto de uma decisão participativa com a população.
Por isto os entrevistados [agentes técnicos da Fundação Biodiversitas] se inclinaram mais para a
criação de um conselho consultivo, considerando o momento adequado e os custos e benefícios.
(...) Para os entrevistados, a aproximação com a população local, no momento, é mais importante
do que a introdução de uma participação formal.”

4.3.2 A Assessoria aos Grupos Comunitários do Entorno da RPPN
O trabalho de assessoria a grupos comunitários foi desenvolvido no entorno da
RPPN Mata do Sossego com a Associação de Moradores das comunidades dos Eliotas-
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Teixeiras-São Sebastião, Associação de Moradores do Bom Jesus31 e com a Comissão
de Mulheres, vinculada ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Simonésia.
Configurou-se no apoio às organizações locais, através da capacitação de seus
membros. Foram realizadas cerca de oito reuniões no período de abril a setembro de
2001 com cada grupo, visando elaborar planos de ação, bem como discutir a sua
organização interna, formas de atuação social, alternativas de geração de renda. A
metodologia adotada, segundo a consultora da atividade, tem sido bastante utilizada na
gestão de microempresas, em planos de negócios e baseia-se em dinâmicas e jogos, com
o objetivo de ser acessível às pessoas com pouca escolaridade.
A seguir, serão abordadas as estratégias utilizadas com os grupos alvo
da capacitação. Pretende-se, assim, discutir de que maneira esta capacitação conseguiu
se articular com os modos de atuação já existentes, de forma a promover o
fortalecimento das organizações locais para uma atuação comunitária mais efetiva. Cabe
também nesta discussão destacar alguns entraves para o alcance deste objetivo.
Na primeira etapa da capacitação foram trabalhadas as percepções que os grupos
tinham acerca de si mesmos, as expectativas dos participantes em relação ao futuro da
comunidade que representavam e o papel das associações na construção desse futuro.
Realizou-se com a Comissão de Mulheres dinâmicas de grupo para promover a
sua interação, estimular a auto-estima das componentes e fazer o levantamento dos
principais problemas enfrentados pelas mulheres nas comunidades (SILVA, 2001a).
A Associação dos Moradores dos Eliotas-Teixeiras-São Sebastião foi conduzida,
através de jogos, a responder perguntas-chave como por exemplo, “ como você deseja
que a comunidade seja em cinco anos?” e “qual é o papel da associação na construção
do futuro desejado para a comunidade?” (SILVA, 2001b:1). O objetivo era desencadear
discussões acerca das possibilidades de atuação da Associação.
A Associação de Moradores do Bom Jesus, a partir da construção de um painel
apresentando as transformações da comunidade ao longo dos anos, foi estimulada a
delimitar frentes de trabalho em que atuaria (SILVA, 2001a).
Observa-se a utilização de estratégias diversificadas, visando contemplar as
especificidades e os anseios de cada grupo. As demandas em relação à capacitação,

31

Embora a Comunidade Bom Jesus não seja alvo do Projeto Doces Matas, decidiu-se estender este
trabalho também para a sua associação de moradores, uma vez que houve uma “automobilização”
(Pimbert e Pretty, 2000) dos participantes desta instituição solicitando a capacitação e se dispondo,
inclusive, a arcar com todos os custos da realização da capacitação na comunidade.
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como foi possível constatar através de entrevistas com representantes de cada
organização, distinguiam-se entre si.
O objetivo central da Comissão de Mulheres, segundo uma líder comunitária,
tem sido articular as mulheres das comunidades rurais para a reivindicação dos seus
direitos como agricultoras. O alcance de uma comunicação eficiente entre as moradoras
de comunidades distantes foi uma dificuldade explicitada por este grupo. Conforme
relata uma entrevistada:
“Nós somos cinco. Dessas cinco que está mesmo disposta são duas, eu e a Maria Teixeira. As
outras tá compondo a chapa, mas, umas porque mora bastante distante e tem vez que fica difícil
ficar comunicando. E outras são um pouco assim apegadas ao serviço, então a gente tem que
respeitar as pessoas também do jeito que elas é. Já foi importante porque elas aceitaram colocar o
nome e a gente junto tá buscando parceria. Amanhã a gente encontra também na reunião
[capacitação do Projeto Doces Matas] e a gente vai dar mais um arrocho pra ver se consegue
marcar.” (Líder comunitária, moradora da comunidade São Sebastião. Entrevista realizada em
abril de 2001).

É possível verificar que a capacitação, segundo a entrevistada, funcionaria como
um momento de encontro das trabalhadoras rurais de Simonésia, mediando o contato
entre os membros deste grupo.
Os moradores da Comunidade Bom Jesus constituíram a sua associação em
fevereiro de 2001 e, para orientar suas ações, contavam com o Projeto Doces Matas, em
especial, com a capacitação que estava sendo oferecida aos grupos comunitários. De
acordo com o presidente da Associação do Bom Jesus:
“Como eu tava dizendo… a gente precisava do Projeto… aí conhecemos ela [a consultora da
capacitação] e pedimos um projeto de desenvolvimento, não só de desenvolvimento, mas que
ajudasse a gente a coordenar as ações da Associação. Pedimos pro Projeto, porque a gente não
teria condições econômicas de bancar, pagar um curso como esse. E fomos atendidos e teve um
número muito grande de participantes. Teve reuniões com mais de cinqüenta participantes e a
gente fechou em torno de trinta e cinco, porque também a gente teria… a Associação taria
bancando despesa. E não teve mais participação porque as despesas de alimentação tava ficando
muito cara pra Associação. Aí ela [a consultora] fechou em um número de trinta e cinco,
quarenta. Ela não proibiu as pessoas, porém ela não incentivou mais as pessoas a participar.”
(Presidente da Associação de Moradores do Bom Jesus. Entrevista realizada em outubro de
2001).

As Comunidades Eliotas, Teixeiras e São Sebastião também estavam
organizando a sua associação, que haviam legalizado em 2001. Uma das expectativas
demonstrada por este grupo era conseguir envolver, de maneira efetiva, um maior
número de moradores no trabalho desta instituição. Segundo um entrevistado, as
pessoas estavam desanimadas e sem estímulo para se envolver nas atividades da
associação:
“A Associação de Moradores tá começando agora e o pessoal fica assim sem esperança. É aquele
jeito da gente falar, que pequeno nenhum acredita em outro pequeno. Então a gente a tá
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organizando, tudo pequeno, os grande fica de fora só observando, se vai resolver alguma coisa,
se não vai. E os pequeno também, os outro pequeno igual a gente mesmo fica pensando assim:
ah, o que eles vão fazer? Eles não tem resultado de nada. Então a participação é muito
pouca.”(Morador da Comunidade São Sebastião. Entrevista realizada em outubro de 2001).

A pouca freqüência às reuniões da capacitação também evidenciava, de acordo
com o mesmo entrevistado, o desinteresse dos moradores pela participação na
Associação de Moradores:
“Uns ia [nos encontros de capacitação] participava um tiquinho, ficava só pesquisando que ia as
coisa, voltava pra casa. No outro dia, na outra reunião, chegava um outro, sempre a mesma
forma, chegava olhava pra trás. É difícil as coisa. Formar um grupo que tenha participação da
comunidade não é muito fácil não. É coisa difícil. Porque a parte pequena é fraca, não tem como
chamar atenção. Até que a pessoa vai amadurecendo no trabalho, os outro vai vendo a coisa
como que é, não é fácil não.”

O entrevistado destaca a importância da capacitação para o trabalho da
comunidade:
“Na medida que o pessoal vai entrando em contato com o pessoal de fora vai se educando
também pra no dia de amanhã ter resultado.” (Morador da Comunidade São Sebastião. Entrevista
realizada em outubro de 2001).

Os grupos comunitários pareciam estar atravessando diferentes momentos na
condução dos seus trabalhos. Como foi possível verificar a partir dos relatos de
moradores, a Associação dos Eliotas- Teixeiras-São Sebastião estava tendo sérios
problemas na sua estruturação interna; a Comissão de Mulheres havia iniciado o
trabalho com as produtoras rurais da região; os objetivos da Associação de Moradores
do Bom Jesus, que eram bem centrados no desenvolvimento da atividade produtiva na
comunidade, já estavam sendo alcançados. No entanto, estes grupos tinham em comum
o fato de já possuírem propostas de ação, bem como já estavam desenvolvendo
atividades em suas respectivas comunidades, conforme foi relatado por representantes
destas organizações.
Da mesma forma, embora a Associação de Moradores dos Eliotas-Teixeiras-São
Sebastião, do Bom Jesus e a Comissão de Mulheres tivessem se constituído há pouco
tempo, as comunidades representadas por estes grupos já possuíam um histórico de
participação social, principalmente nas atividades desenvolvidas no âmbito das CEBs,
como os mutirões, a prática da medicina alternativa, as reivindicações para obtenção de
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luz elétrica para as comunidades rurais.32 Estas atividades foram relatadas por
moradores das Comunidades de São Sebastião e dos Eliotas.
Não há, contudo, evidências nos relatórios desta atividade de que a organização
comunitária preexistente à formação das Associações de Moradores e da Comissão de
Mulheres tenha tido um espaço específico na capacitação. Também não foi realizado
um balanço das ações já desenvolvidas pelos grupos em suas respectivas comunidades.
De acordo com SILVA (2001a), na segunda parte desta atividade, comum aos três
grupos, privilegiou-se a elaboração de metas e a delimitação do campo de atuação,
tarefa fundamental para grupos que estão se formando. Desse modo, os grupos pareciam
estar vivenciando nesta capacitação momentos pelos quais já haviam passado.
Cabe discutir as razões que podem ter levado ao reinício de um processo que já
estava, nas experiências dos grupos, em um estágio mais avançado. Duas hipóteses
mostram-se plausíveis: ou não se conhecia a real situação em que eles se encontravam
ou não se considerava a sua experiência como legítima. Neste último caso seria preciso,
então, reformular as propostas e objetivos dos grupos. A partir da leitura dos relatórios
e da entrevista realizada com a consultora responsável por esta atividade é possível
afirmar que a falta de acesso a um conhecimento mais profundo sobre a realidade local
tenha dificultado o alcance de importantes informações sobre os diferentes momentos
que os grupos comunitários atravessavam.
Durante a segunda fase da capacitação foram trabalhadas questões relativas às
políticas públicas, participação popular, agricultura familiar e atividades produtivas. Os
grupos já vinham lidando nas comunidades com estes temas, através da atuação do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais (doravante, STR). Tal afirmação evidencia-se no
seguinte trecho da entrevista com um representante do STR:
“Na minha área, que eu falei que é meio ambiente e agricultura, agricultura familiar, eu tenho
tentado desenvolver políticas aqui pro município voltadas a agricultura familiar. A gente sabe
que o município aqui é composto de pequenos produtores. É um município bem repartido até em
questão de pequenas áreas produção. Aí tem tentado desenvolver esse trabalho pra que os
pequenos produtores ou todos em geral tenham melhores condições de vida. A gente sempre
respeita a vida, a questão de meio ambiente, trazendo alternativas pras pessoas até tentar
comercializar seus produtos. Que é uma luta nossa aí desenvolver uma marca no município para
os produtos de agricultura familiar. A gente tá tentando fazer um trabalho sobre isso. E buscando
32

As Associações de Moradores e a Comissão de Mulheres do STR, mesmo que estivessem conectadas à
proposta das CEBs, no que concerne ao incentivo a participação comunitária em atividades sóciopolíticas, pareciam estar se constituindo de maneira autônoma à esta forma de organização local. Embora
as CEBs já tivessem uma atuação em Simonésia, as associações surgiram com um papel bem pragmático.
O objetivo na constituição de organizações que tivessem um respaldo legal, de acordo com estes
moradores, era conseguir atender às exigências formais para a obtenção de crédito agrícola, bem como
representava uma estratégia de legitimação das reivindicações das comunidades junto aos órgãos
públicos.
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também informações relacionadas com agricultura orgânica, agricultura sustentável, essa
agricultura alternativa. Porque o município vive uma monocultura do café. Os agricultores hoje
eles…aqueles vamos dizer assim…às vezes não enxerga que tem alternativa pra sair fora de uma
empresa que vende insumos, que vende produtos agrícolas. Então, a gente tá desenvolvendo um
trabalho pra que o produtor consiga enxergar realmente que não tá agarrado a essas empresas.
Ele também, na própria propriedade dele, ele pode ter seus insumos, uma maneira mais barata de
ser realmente sustentável, pra sair dessa crise econômica. De maneira geral é isso assim, sabe?
Isso é o departamento de agricultura. Aí tem os departamentos da Previdência Social que ele
vem auxiliando os produtores também, os trabalhadores no benefícios de seus direitos, busca dos
seus direitos, benefícios da previdência. Tem o departamento aqui de Formação de Mulheres e
Jovens também, um trabalho mais de conscientização, de mobilizar a juventude, as mulheres.
Questão de gênero, de não deixar se perder essas coisas aí. Desenvolver esse tipo de trabalho. De
um modo geral também o Sindicato uniu essas forças todas de todo lado, é a função dele, como
eu falei que é a missão dele desenvolver um trabalho para o produtor rural; um trabalho em
defesa dele.” (Diretor do Departamento de Agricultura Familiar e Meio Ambiente do STR de
Simonésia. Entrevista realizada em outubro de 2001).

De acordo com Silva (2001a), a experiência dos grupos, relativa à questão
produtiva foi aproveitada, tendo sido bem articulada às informações trazidas através dos
textos trabalhados e da exposição da moderadora do curso.
Mesmo assim, alguns problemas de comunicação parecem ter ocorrido durante a
capacitação. É o que observou um dos representantes da Associação de Moradores dos
Eliotas-Teixeiras-São Sebastião:
“A gente pega muito pouco. Eu não sei. Eu acho que eu tenho muita dificuldade pra poder
entender, principalmente a ...[consultora], o jeito dela conversar, né? A pessoa, assim, a gente
tem que ter mais contato com a pessoa pra gente ter mais jeito de pegar o certo, o que a pessoa tá
explicando. Mas eu acho que ela explica muito bem, só que a gente fica meio desligado, mas ela
explica muito bem.” (Membro da Associação de Moradores das Comunidades Eliotas-TeixeirasSãoSebastião. Entrevista realizada em outubro de 2001).

Uma vez que as comunidades que formam esta associação, de acordo com
depoimentos dos moradores, já possuíam uma vivência e demonstravam conhecimento
em relação a temática desenvolvida na capacitação, é possível afirmar que a novidade
não estava no conteúdo trabalhado. Poderia ser, então, que a dificuldade se encontrasse,
na linguagem técnico-científica e na metodologia adotada na capacitação. Caso esta
hipótese fosse comprovada, talvez os problemas de comunicação pudessem ter sido
superados com o apoio do STR, que parecia vir desenvolvendo um trabalho semelhante
ao proposto através desta atividade pelo Projeto Doces Matas. A possibilidade de
desenvolver uma ação correlacionando as atividades do STR à proposta da capacitação
se aproximava de uma “participação interativa”, através da qual uma instituição local
poderia compartilhar com o agente externo a responsabilidade no direcionamento das
discussões (PIMBERT e PRETTY, 2000).
Já a Associação do Bom Jesus não apresentou dificuldades semelhantes às
relatadas logo acima. Talvez isto se deva à maior vivência escolar de seus membros,
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diferentemente dos moradores que compõem a Associação dos Eliotas-Teixeiras-São
Sebastião, cuja grande maioria só cursou o ensino básico. Um maior nível de
escolaridade pode facilitar a compreensão de uma metodologia que se utiliza de fichas,
quadros, diagramas, fluxogramas, interpretação de textos; técnicas que foram bastante
utilizadas nos encontros de capacitação dos grupos comunitários.
A terceira etapa do curso de capacitação configurou-se na elaboração de planos
de ação para cada um dos grupos comunitários através do desenvolvimento de três
tarefas: a delimitação das áreas de atuação dos grupos, a definição dos objetivos a
alcançar e das atividades a serem realizadas (SILVA, 2001a).
De acordo com representantes da Associação do Bom Jesus e da Comissão de
Mulheres, os planos de ação elaborados para estes grupos conseguiram estabelecer
conexões entre as atividades que já estavam em andamento e as novas propostas de
atuação. Para Silva (2001a), o trabalho com estes grupos apresentou um ótimo
resultado.
O mesmo parece não ter ocorrido com a Associação de Moradores dos EliotasTeixeiras-São Sebastião. Segundo Silva (2001b), talvez o desenvolvimento de um
trabalho com as lideranças e com os membros dessa associação, visando a coesão do
grupo, tivesse sido mais proveitoso que elaborar um plano de ação para esta instituição:
“Os participantes [da Associação de Moradores dos Eliotas-Teixeiras- São Sebastião] têm
alguma liderança nas comunidades, mas no grupo, aparentemente não há lideranças reconhecidas
e aceitas. Parece haver problemas de comunicação e integração que não manifestam-se
abertamente. Já no final do processo de planejamento, surgiram indícios mais claros que, talvez,
tivesse sido mais produtivo trabalhar questões de comunicação e entrosamento do grupo, em vez
da elaboração de um plano de ações.”(SILVA, 2001b:25).

Conforme o trecho acima, a flexibilização do método adotado e a reestruturação
do planejamento do curso, ainda durante a capacitação, poderiam ter sido soluções
importantes para os problemas detectados. Contudo, a disposição em empreender tais
alterações parece ter se confrontado com a necessidade de apresentar o resultado
previsto na concepção da capacitação: a elaboração de planos de ação para os grupos
comunitários. É o que se observa na fala da consultora responsável por esta atividade:
“Eu acho que se eu tivesse adotado um esquema diferente com eles: Ao invés de fazer um plano
geral, fazer um diagnóstico geral de todos os aspectos que são importantes pra comunidade,
depois pensar em ações pra cada um deles, tivesse chegado com uma coisa assim: Bom, então
vamos nessa reunião vamos planejar, nessa reunião vamos discutir como trabalhar o time de
futebol da comunidade, por exemplo. Na outra reunião, vamos trabalhar aqui como comprar
insumos coletivamente. Trabalhasse ações concretas que eles poderiam realizar, eu acho que eles
teriam ficado mais motivados. Mas não era essa a proposta, era justamente o oposto, né? Era
fazer um plano estratégico geral pra depois fazer as pequenas missões.” (Consultora do Projeto
Doces Matas. Entrevista realizada em abril de 2002).
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Com a elaboração dos planos de ação foram estabelecidas as seguintes equipes
de atuação: esportes e lazer, educação, meio ambiente, políticas públicas, direitos civis,
infra-estrutura, saúde, atividades produtivas (Associações do Bom Jesus e EliotasTeixeiras-São Sebastião) e educação, direitos civis e trabalhistas, saúde e geração de
renda (Comissão de Mulheres). No entanto, as comunidades dos Eliotas, Teixeiras e São
Sebastião já haviam organizado, durante o DRP, comissões de trabalho bastante
semelhantes a estas, mas que não foram levadas adiante. É possível, então, afirmar que
houve uma sobreposição de atividades do Projeto visando o mesmo objetivo.
A contratação de experts para desempenharem funções que exijam uma
especialização que os técnicos do Projeto Doces Matas não possuam, como no caso dos
consultores que trabalharam com o grupo de experimentadores e com os grupos
comunitários do entorno da RPPN, pode ser interessante, na medida em que possibilita
que um trabalho específico seja desenvolvido com maior propriedade. Por outro lado,
pode representar a fragmentação das atividades do Projeto. Isto porque, os consultores,
ao serem contratados para trabalharem durante um período determinado, muitas vezes
não conseguem acompanhar o dia-a-dia do Doces Matas. Da mesma forma, têm pouco
tempo para conhecer o campo onde atuarão. Sendo assim, talvez venham apresentar
dificuldades em compor uma visão integrada do Projeto. Com isto, podem ocorrer
interrupções, sobreposições ou alterações significativas no curso das ações, trazendo
sérias implicações para o entendimento das comunidades locais sobre o Projeto e o que
ele pretende alcançar.
A dificuldade apresentada por diversos moradores em estabelecer conexões entre
as ações do Projeto Doces Matas pode ser uma evidência do retalhamento dessas
atividades. Muitas vezes, estas parecem se tornar pontuais, aos olhos das comunidades
locais. Quando indagados sobre o que é o Projeto vários moradores da região, mesmo
aqueles mais envolvidos no trabalho, referem-se a ações descontextualizadas. Uma
percepção fragmentada do Projeto pode contribuir com o desestímulo à participação, o
não comprometimento com a proposta de conservação e a não adesão ao trabalho.
O curso de capacitação dedicou mais tempo à discussão sobre as alternativas
para a geração de renda que às questões relativas à organização interna e atuação dos
grupos comunitários. Foram utilizadas cartilhas sobre como montar atividades de
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beneficiamento agropecuários; discutiu-se sobre os principais problemas e alternativas
para a agricultura familiar; levantou-se algumas possibilidades de atividades produtivas;
realizou-se simulações de processos de negociação (SILVA, 2001a).
O tema agricultura familiar foi debatido em termos de suas limitações: altos
custos dos insumos, dependência de um só produto para geração de renda, baixos
volumes de produção, baixa produtividade, pouco ou nenhum beneficiamento, poucos
excedentes para a venda, dependência de atravessadores. Estes grandes problemas têm
sido enfrentados pelas comunidades locais, e, de um modo geral, os membros das
associações parecem bastante otimistas com a perspectiva de conseguir se inserir no
mercado, organizar pequenas empresas e cooperativas. Mas, embora tenham sido
realizadas no curso discussões sobre a viabilidade da nova atividade produtiva, em
termos de compatibilidade com o modo de vida e o meio ambiente da região, atentando
para as demandas do mercado e para uma adequada gestão do negócio, outros aspectos
importantes não foram abordados. Dentre eles: (1) a possibilidade de se ter um aumento
do tempo de trabalho, o que reduziria as horas disponíveis para as atividades religiosas
(muito importantes para estas comunidades); (2) a necessidade de se investir o capital
ganho nos novos empreendimentos, ao invés de utilizá-los na subsistência da família;
(3) as grandes dificuldades na concorrência e para se estabelecer o empreendimento; (4)
a perda de benefícios garantidos por lei para aqueles que optassem apenas pelo novo
trabalho33.
Após o encerramento do curso, através dos relatos de membros de cada um dos
grupos, foi possível verificar que a capacitação teve diferentes repercussões. A
Comissão de Mulheres e a Associação de Moradores das comunidades EliotasTeixeiras-São Sebastião se propuseram a organizar no espaço do sindicato, no centro
urbano de Simonésia, uma feira para comercializar doces caseiros e hortaliças, além de
estarem articulando junto à prefeitura o fornecimento de alguns produtos agrícolas para
a merenda escolar do município. De fato, o Sindicato, com o apoio do Projeto Doces
Matas, criou com as comunidades locais, no final de 2002, a AGRIFAS (Associação dos
Agricultores Familiares de Simonésia) e juntos estão mantendo todos os sábados uma
feira com os produtos da região.

33

Pamplona realiza uma interessante discussão sobre as dificuldades encontradas pelo pequeno
empregador e por aqueles que trabalham por conta própria. De acordo com este autor, o chamado autoemprego apresenta-se, em diversas circunstâncias como uma manifestação contemporânea de
precarização do trabalho (PAMPLONA, 2001).
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Alguns membros da Associação de Moradores do Bom Jesus têm participado de
cursos de orientação para o crédito, gestão social, além de estarem organizando um
curso de computação para atender à comunidade.
Estes resultados evidenciam a abertura das comunidades para trabalhar
alternativas diferentes das que vinham sendo adotadas até então. Percebe-se, entre
os

moradores, manifestações de interesse por novas estratégias para a organização

comunitária e para a atividade agrícola. Da mesma forma, observa-se, por parte do
Projeto, uma tentativa de, através da capacitação dos grupos da região de Simonésia,
valorizar as formas de atuação local, fornecendo elementos de um conhecimento
especializado no estudo das organizações, possibilitando a disponibilização de
informações que dificilmente os moradores poderiam ter acesso. Se já haviam canais
abertos para o fluxo e a articulação entre os saberes local e técnico-científico, é possível
cogitar que as dificuldades na sua comunicação deram-se, então, no momento de
tradução de um universo significativo para outro. Talvez este problema fosse
minimizado se o Projeto Doces Matas tivesse possibilitado mais tempo ao consultor
desta atividade para que pudesse conhecer mais profundamente o funcionamento das
organizações locais. Também, uma outra possibilidade poderia ter sido contar com a
mediação das instituições locais, como a Ampromatas e o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais.
O processo participativo pressupõe a equivalência entre os saberes. Portanto, o
acesso da população local ao saber especializado trazido pelos agentes técnicos pode
colaborar para o equilíbrio entre as relações dos atores de grupos sociais distintos. Mas
um efetivo intercâmbio entre Projeto e comunidades só se torna possível na medida em
que se atribui legitimidade à experiência local.

4.3.3 A Implementação Participativa de Técnicas Agrícolas Sustentáveis
Desde 1998, vêm sendo desenvolvidas práticas agrícolas sustentáveis junto a um
grupo de aproximadamente 12 agricultores da Comunidade do Sossego. Através desta
atividade, o Projeto Doces Matas espera promover um trabalho participativo de
conservação e recuperação de solos, de forma a motivar os agricultores da região da
RPPN Mata do Sossego a desenvolver sustentavelmente seus sistemas de produção
(FRANCO, 2001). Buscou-se, dessa forma, articular um dos objetivos centrais do
Projeto em relação às comunidades rurais do entorno das UCs às demandas locais por
soluções para o problema de infertilidade e erosão dos terrenos. Recentemente,
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moradores de outras comunidades do entorno da RPPN também têm se interessado em
desenvolver estas técnicas alternativas em suas roças.
Por estarem sendo testadas e implementadas de maneiras diversas nas lavouras,
as práticas agroecológicas têm sido denominadas “experimentações” e os agricultores
que as utilizam, “experimentadores”.
De acordo com Franco (2001), os experimentos realizados nas lavouras referemse à: (1) utilização do biofertilizante Super Magro para controlar doenças nas lavouras e
evitar o uso de agrotóxicos; (2) adubação verde de cafezais com leguminosas rasteiras e
arbustivas (feijão guandu, feijão de porco, mucuna preta, canavalha, galaktéa e tefrósia),
visando melhorar a terra através do aumento de matéria orgânica, controle de erosão e
adubação; (3) plantação de leguminosas arbóreas (jacaré, maricá, acácia mangium) para
funcionarem como cercas vivas em lavouras de café, visando o controle do vento, que é
um dispersor de agentes patogênicos; (4) implementação de sistemas agroflorestais nas
lavouras de café e manejo da regeneração natural como forma de melhorar a terra com o
adubo fornecido pelas folhas, preservar a água e deixar a paisagem mais bonita
(FRANCO, 2001).
A falta de sistematização dos resultados dos experimentos nos anos de 1999 e
2000 e a desistência de alguns agricultores que trabalhavam com as experimentações
foram alguns problemas que sinalizaram para a necessidade de um acompanhamento
das práticas adotadas, a fim de retomar o processo de discussão e levantar propostas de
continuidade do trabalho (FRANCO, 2001).
O Projeto Doces Matas, optou, dessa forma, pela realização de uma avaliação
participativa, que “teria a função de coletar alguns dados técnicos e observações
relativas ao tempo decorrido, retomar o processo de discussão sobre as práticas adotadas
e levantar propostas de continuidade do trabalho” (FRANCO, 2001:4). Esta avaliação
foi organizada em dois momentos: a realização de entrevistas semi-estruturadas e de
uma reunião com os experimentadores.
Franco (2001), conforme já foi dito, observou que os agricultores entrevistados
apresentaram resistência à proposta da agrossilvicultura. Contudo, notou que estes
mostraram-se receptíveis ao plantio de leguminosas junto ao café, tendo, inclusive,
identificado bons resultados nas lavouras. O aumento da matéria orgânica e diminuição
da erosão foram apontados como aspectos que evidenciavam a melhoria do solo. Os
entrevistados também destacaram como vantagens do cultivo de leguminosas nas
lavouras a diminuição da capina e da necessidade do calcário, o que se reverteria na
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redução dos custos da produção. Por outro lado, o manejo mais complicado,
demandando mão-de-obra e um maior cuidado para não prejudicar o café foram
relatados como desvantagens desta prática (FRANCO, 2001).

FIGURA 15: “Seu” Lula, morador da Comunidade do Sossego e um dos experimentadores das técnicas
agroecológicas na sua lavoura.
Foto: Luciana Braga Paraíso

Para Franco (2001), durante o processo de avaliação ficou clara a necessidade de
implantação de um sistema de monitoramento participativo das experimentações. Um
acompanhamento mais sistemático das práticas agroecológicas desenvolvidas nas
lavouras, realizado pelos agentes técnicos e experimentadores, possibilitaria a
observação das transformações ocorridas de maneira qualitativa, proporcionando a troca
de informações e a readaptação do planejamento inicial, quando se fizesse necessário.
Decidiu-se, então, pela implantação de um sistema de monitoramento
participativo, em que os experimentadores registrariam periodicamente as informações
que consideravam relevantes, as quais seriam discutidas e avaliadas pelos técnicos e
pelo grupo. O monitoramento participativo, de acordo um agente técnico da GTZ,
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também seria uma forma de evidenciar às agências financiadoras, de maneira
quantitativa, os resultados alcançados, o que representava um atendimento às exigências
de dados numéricos acompanhando o relato do processo de implementação das ações.
Segue o trecho da entrevista que evidencia esta afirmação:
“Na questão desse monitoramento a gente quer tentar registrar mesmo as mudanças, que tipo de
mudanças estão acontecendo. E essa informação, cada parceiro vai usar essa informação de uma
maneira. Então para mostrar para os nossos financiadores como a gente está trabalhando, que
resultados estamos tendo. A gente tem muita cobrança por resultados quantitativos e temos
muitos resultados de processos. Então acho que a gente, com esse monitoramento, vai poder dar
resultados de processos e quantitativos também. Nós estamos fazendo um processo participativo
que vai mostrar, pelos exemplos dados ontem na reunião com os agricultores, que não precisam
ser números exatamente. Mas tem que ser referências de... sei lá: tem broca, não tem broca, tem
muita broca ou pouca broca...” (Perito local da GTZ. Entrevista realizada em outubro de 2001).

O monitoramento participativo das experimentações, conforme foi concebido
por Franco (2001), previa, além do envolvimento dos agricultores, a participação das
instituições locais de Simonésia, como o STR e a Ampromatas. Já uma parceria mais
efetiva com a EMATER do município revelava-se de difícil realização, uma vez que
após a transferência do antigo técnico responsável pelo trabalho em Simonésia esta
instituição não parecia estar disposta a desenvolver um trabalho com práticas agrícolas
alternativas. O técnico da EMATER de Simonésia demonstra, em entrevista, ceticismo
com relação a um trabalho de extensão rural menos convencional:
“ Eu não posso... como é que fala... eu sou profissional da área da ciência. Então, eu não posso
pôr no meu receituário coisas que eu não tenha comprovação científica. Eu sou profissional da
ciência, não sou do folclore, da cultura. Gosto muito da cultura, mas não sou da cultura. Então
não trabalho com coisas desse tipo [práticas agroecológicas]. Mas eu acho que a ciência deveria
trabalhar mais essas coisas que são até folclóricas. Tem umas que não têm o menor cabimento.
Tem muita sopa de pedra. Sabe o que é sopa de pedra? Sopa de pedra, você pega essas pedras no
fundo do rio, coloca na panela com água, põe batata, põe legumes, carne moída. Depois que tiver
cozido você separa as pedras e toma a sopa.” (Técnico da EMATER-MG que atua em
Simonésia. Entrevista realizada em maio de 2001).

Verifica-se que, para o entrevistado, as práticas agroecológicas não eram
percebidas como “científicas”, carecendo, portanto de validade. De acordo com este
técnico, situavam-se no “universo do folclore”, pautadas pelas tradições culturais.
Sendo assim, as técnicas agrícolas alternativas não se enquadravam no “universo da
ciência”, que se apresentava ao entrevistado como o lugar do que é passível de
comprovação.
A difícil relação entre o Projeto Doces Matas e a EMATER-MG em Simonésia é
apontada também no relatório de Hagenbrock e Santos (2001). Segundo estes autores:
“a discussão no campo sobre o tema práticas ambientalmente sustentáveis e, principalmente,
sobre a forma mais adequada de cultivo do café no entorno de UC está dividida. De um lado
atuam os “conservadores” (alguns técnicos locais da EMATER, a sede da EMATER,
cooperativas de insumos) e do outro lado os “progressivos” como outros técnicos locais da
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EMATER, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Simonésia e de Espera Feliz, bem como
algumas ONGs ambientalistas.” (HAGENBROCK e SANTOS, 2001:28).

Porém, Hagenbrock e Santos destacam o papel da EMATER na consolidação e
na difusão das técnicas agroecológicas no entorno das UCs alvo do Projeto Doces
Matas:
“Apesar dos esforços desenvolvidos pelo Projeto, a disseminação de tecnologias ambientalmente
sustentáveis depende muito do engajamento da EMATER- órgão oficial de assistência técnica ao
produtor e canal principal para a obtenção de créditos agrícolas junto ao Banco do Brasil.”
(HAGENBROCK e SANTOS, 2001:28).

A proposta de Franco (2001) para o monitoramento participativo parece se
aproximar da “participação interativa” (Pimbert e Pretty, 2000). Isto porque, além da
Ampromatas e do STR, buscava-se envolver a população local em todas as etapas do
monitoramento, inclusive, na sua organização inicial. Desse modo, Franco argumenta
em favor da participação dos experimentadores na definição dos indicadores para a
avaliação

dos

experimentos,

no

estabelecimento

de

um

cronograma

de

acompanhamento e na definição de formas de registro dos experimentos iniciados.
Segundo este autor, era importante que o processo de sistematização das observações
fosse significativo para os agricultores. É o que pode se constatar através de um trecho
do relatório de Franco:
“O importante é que estes indicadores tenham sentido e utilidade para os atores envolvidos no
processo e não somente para os técnicos. Por exemplo, os teores de nutrientes no solo podem ter
muito significado para os técnicos em termo de características para avaliar a melhoria do solo,
mas para alguns agricultores seria muito abstrato e com pouco significado. Por outro lado, as
espécies de plantas espontâneas que ocorrem antes e depois da adoção de uma técnica podem
indicar para um agricultor se houve uma melhoria da qualidade do solo.” (FRANCO,

2001:13)
A fim de divulgar as experiências, proporcionar a troca de idéias e reflexões
sobre as técnicas agroecológicas e organizar o acompanhamento das lavouras realizouse uma “oficina de monitoramento participativo”. A primeira etapa da oficina de
monitoramento participativo foi realizada em maio de 2001. 34
Nesta primeira fase da oficina de monitoramento verificou-se um alto nível de
envolvimento dos agricultores nos momentos dedicados ao relato das experiências e
troca de informações sobre o trabalho na agricultura. As expectativas de proporcionar
um ambiente de diálogo entre os participantes, demonstrada pelo consultor que
conduziu esta atividade, certamente foram alcançadas.
34

Não foi possível acompanhar as demais etapas desta atividade, já que ocorreram após o encerramento
da coleta de dados em campo.
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Entretanto, houve grande dispersão dos participantes no momento de se definir
os indicadores que evidenciariam as transformações ocorridas nas lavouras com a
implementação das práticas alternativas. A etapa de sistematização dos debates também
foi bastante conturbada.
Mesmo que tenha havido uma grande preocupação em correlacionar o discurso
científico sobre as técnicas agroecológicas e o universo significativo dos agricultores,
ainda assim, puderam ser percebidas durante a oficina dificuldades na comunicação
entre estes dois mundos.
Assim como foi observado na capacitação dos grupos comunitários, alguns
entraves verificados na oficina de monitoramento pareciam também estar relacionados à
aspectos metodológicos desta atividade, que exigiam habilidades cognitivas próprias de
um “saber escolarizado”,35 o que, de fato, os agricultores (com poucas exceções) não
possuíam. Porém, uma concepção mais ampla desta problemática leva a crer que os
problemas de comunicação deveram-se fundamentalmente à razões sociais que se
apresentaram como distintas e não convergiram em determinados momentos da oficina:
a lógica instrumental científica (que separa saber prático e saber racional) contrapondose à lógica camponesa que articula estes dois saberes na compreensão do processo
produtivo.
A agricultura familiar, que é a forma de produção e organização do trabalho
agrícola nas comunidades rurais do entorno da RPPN Mata do Sossego, opera sob a
busca da subsistência, da manutenção da família, e, embora esteja sob os imperativos da
racionalidade econômica capitalista, não visa prioritariamente o lucro, mas também a
realização do agricultor nas suas várias dimensões, incluindo a reprodução de um
patrimônio sociocultural familiar (BRANDENBURG, 1999). Assim, na agricultura
familiar o universo do trabalho é mais amplo que em uma organização empresarial
capitalista. Compreende elementos de ordem subjetiva, simbólica, relativos não apenas
à execução da atividade mas à manutenção de um modo de vida, pautado pela lógica
familiar de produzir.
Segundo Woortmann e Woortmann (1997), o significado simbólico do trabalho
agrícola para os camponeses e o “saber técnico” que possibilita a sua realização estão
conjugados; constituem uma forma de ver o mundo. Assim, mais que um conhecimento
especializado para construir roçados, o saber do trabalho “é parte de um modelo mais
35

Organização das idéias discutidas e dos temas apresentados em fluxogramas, fichas de registro, tabelas,
gráficos etc.
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amplo de percepção da natureza e dos homens” (WOORTMANN e WOORTMANN,
1997:7).
Sahlins, ao se referir ao caráter simbólico da economia capitalista, também
argumenta que a lógica material, instrumental, relacionada ao interesse prático do
homem na produção é simbolicamente instaurada. A razão simbólica, portanto, seria a
capacidade de viver em um mundo material segundo um esquema significativo, que é
próprio da cultura (SAHLINS, 1979).
Ao realçar a estrutura simbólica na utilidade material os autores supracitados
rompem com o paradigma científico ocidental, que enquadra o sistema de produção na
esfera da racionalidade instrumental, ou seja, pautado exclusivamente pela relação
meios-fins.
Woortmann e Woortmann (1997) destacam que a transmissão do saber sobre o
trabalho agrícola se dá no próprio trabalho: o saber é um “saber fazer”. Além disso, a
transferência deste saber instrumental, pragmático, envolve valores e construções de
papéis sociais. Neste sentido, a produção revela-se como essencial para a reprodução do
grupo, uma vez que, além de se apresentar como um encadeamento de ações técnicas,
mostra-se também como um encadeamento de ações simbólicas. Desse modo, é possível
afirmar que além de produzir cultivos o trabalho também produz cultura
(WOORTMANN e WOORTMANN, 1997).
A discussão sobre os problemas observados durante a primeira etapa da oficina
de monitoramento, no que se refere à organização e sistematização das informações e à
construção de uma metodologia para o acompanhamento dos experimentos nas
lavouras, pode ser realizada sob a perspectiva apresentada logo acima. Na medida em
que o processo de trabalho agrícola é compreendido como estando para além de um
mero procedimento técnico, sendo encarado como um

conhecimento que é

simultaneamente praxis e logos (WOORTMANN e WOORTMANN, 1997), torna-se
complicado desconectar o saber pragmático da lavoura e o saber racional, que provém
do intelecto. A partir desta constatação algumas considerações podem ser tecidas para
discutir as dificuldades observadas na oficina.
O debate sobre as práticas

dos experimentadores e a abstração deste

universo empírico, através das generalizações e do trabalho de sistematização, foram
apresentadas como tarefas distintas. Os agricultores tiveram um grande espaço para
expor suas experiências livremente, sem grande interferência do moderador da oficina.
Contudo, coube aos agentes técnicos envolvidos nesta atividade um papel
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preponderante na reflexão mais sistematizada sobre os experimentos. Inclusive, a
organização e sintetização das idéias levantadas nessa atividade foi realizada através de
padrões de registro elaborados por estes agentes. No entanto, pareciam pouco
compreensíveis para os agricultores. Talvez isso justifique o desinteresse dos
experimentadores e a sua dispersão nesta etapa da oficina.
Dessa forma, no momento de se estabelecer como seriam feitas as anotações
sobre o que era observado nas lavouras em que se realizavam os experimentos optou-se
por um modelo de fichas de monitoramento desenvolvido pelos técnicos. Entretanto,
outras formas de avaliação e de controle do trabalho na roça (como as que haviam na
Comunidade do Sossego) que se diferenciavam das apresentadas na oficina, já eram
usadas pelos agricultores. São exemplos, anotações sobre quanto foi investido na
plantação, quantidade de mão-de-obra, datas de plantio e colheita etc.
Em uma visita à Comunidade do Sossego, posterior à realização da oficina, foi
possível observar uma certa dificuldade em preencher as fichas de monitoramento dos
experimentos. Alguns agricultores com os quais foi possível este contato estavam
contando com o apoio do gerente da RPPN e de um outro agente técnico da Fundação
Biodiversitas para fazer estas anotações. Também houve relatos de agricultores mais
velhos que, para realizarem suas anotações, solicitavam ajuda dos filhos jovens que já
haviam freqüentado a escola.
É possível cogitar que se os métodos de registro sobre as lavouras empregados
localmente tivessem sido aproveitados na elaboração das fichas de monitoramento,
talvez estas fossem melhor compreendidas.
Outra possibilidade de estabelecer uma maior comunicação entre agentes
técnicos e agricultores na tarefa de implementação das práticas agroecológicas poderia
ser a integração de experiências dos moradores com as suas hortas e as técnicas trazidas
pelo Projeto Doces Matas. Talvez essa prática pudesse ser associada à proposta de
agrossilvicultura, tal como proposta pelo Projeto. Uma hipótese é que a resistência ao
cultivo de outros produtos nas lavouras de café poderia ter sido reduzida, bem como
poderia ter havido uma melhor compreensão e disposição em utilizar as técnicas
agroecológicas apresentadas pelo Doces Matas, uma vez que seriam o resultado do
aprofundamento de experiências locais. Afinal, as estratégias de produção, de acordo
com Woortmann e Woortmann (1997), são dinâmicas e “orientam seletivamente a
incorporação de conhecimentos e práticas novas como respostas a mudanças no
ambiente natural e social.” (WOORTMANN e WOORTMANN, 1997:14).
132

Motivados pelos bons resultados apresentados nas lavouras (diminuição da mãode-obra para a capina e da necessidade de correção do solo com o uso de calcário) o
grupo de experimentadores começou a organizar no início de 2002 uma Associação de
Pequenos

Produtores.

Alguns

objetivos

da

associação

seriam

comercializar

coletivamente o café, com vistas a obter melhores preços, diminuir os custos de
beneficiamento deste produto e iniciar o cultivo do café orgânico. A Associação de
Pequenos Produtores da Comunidade do Sossego, mesmo tendo contado com o apoio
do Projeto Doces Matas, foi uma iniciativa dos próprios moradores.
Esta associação representa o início de um processo muito importante para a
Comunidade do Sossego. Historicamente marcada por conflitos entre dois grupos
políticos, que provocaram um “racha” na comunidade, e pela ausência de organizações
representativas formalmente legalizadas, a Comunidade do Sossego se vê diante de um
fato novo, que pode vir a tornar-se um elemento agregador dos seus membros e um
importante canal de reivindicações junto ao poder público. Neste sentido, o trabalho do
Projeto Doces Matas, ao estimular o fortalecimento da participação comunitária e a
coesão dessa comunidade, apresentou um papel preponderante.
Porém, a Associação de Pequenos Produtores do Sossego pode ser considerada
uma potencial geradora de conflitos. Isto porque, esta instituição prevê que somente os
seus membros (aqueles que pagam uma taxa mensal) terão direito aos benefícios a
serem obtidos. Os demais agricultores terão que arcar com os custos se quiserem
usufruir de qualquer bem ou serviço. O depoimento de um agricultor, que é membro da
associação, é bastante esclarecedor
“… Eles [os membros] vão ter mais favorecimento. Porque se abrir mão… falar chegou uma
máquina aqui de beneficiar café, é pra comunidade… nego vem aqui na reunião… Ah, eu tenho
um café pra limpar… vai lá e limpa o café e some. Isso já aconteceu com nós aqui, já temo
exemplo de isso aqui. Aí quando ele precisar de novo ele vem outra vez, mas não vai contribuir
com nada, porque tem uma mensalidade a pagar todo mês, todo membro da associação porque
tem despesa. E tem a reunião pra discutir como vai ser… e esse membro não vem, só vem a hora
que quer. Então é um direito que ele não tem. Vai lá vai pagar a hora particular.”(Morador da
Comunidade do Sossego. Entrevista realizada em outubro de 2001.)

Sob determinado aspecto, a Associação de Pequenos Produtores pode ser uma
solução para o problema da cisão da comunidade, ocasionada pelas divergências
políticas, uma vez que aglutina antigos adversários. Por outro lado, pode acabar criando
uma nova forma de subdivisão na Comunidade do Sossego, colocando em confronto os
integrantes e os não-integrantes dessa organização.
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Os participantes da Associação de Pequenos Produtores do Sossego estão
bastante animados com o cultivo do café orgânico, principalmente porque acreditam
que, dessa forma, conseguirão um melhor preço no mercado para o seu produto. No
entanto, é preciso se levar em consideração alguns fatores. O mercado consumidor
localizado nos grandes centros e até no exterior tem exigido produção em grande
quantidade, para alcançar uma venda regular. Também tem sido necessária uma
padronização tanto dos produtos quanto do seu acondicionamento com características
próprias da produção mecanizada industrial. O próprio Mercado Solidário Europeu, um
possível consumidor do café orgânico a ser produzido pelas comunidades de entorno da
RPPN, segundo um agente técnico da Fundação Biodiversitas, apresenta essas
restrições. Estabelece-se, dessa forma o desafio de garantir a produção “artesanal”,
inserindo-a no mercado consumidor com as condições que este exige.
Como alternativas para o problema da comercialização do café orgânico, além
do investimento no mercado consumidor local, a ser alcançado através da feira
permanente que está sendo organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Projeto
Doces Matas e agricultores da região de Simonésia, já vêm sendo feito contatos com a
empresa holandesa Sarari, que tem apoiado a agricultura familiar. Ainda não se sabe
exatamente como será efetivado o contrato de comercialização, mas se acredita que a
grande exigência da empresa seja com relação à qualidade do produto. É preciso que
estejam mais amadurecidas as negociações para que se possa avaliar melhor os seus
impactos.

4.4 Os Dilemas da Participação
É possível visualizar, através das experiências analisadas acima, os ganhos da
implementação de uma política participativa em experiências conservacionistas.
Verifica-se a possíbilidade de um maior comprometimento da população local com a
proposta de conservação, do alcance de resultados mais efetivos, da vivência
democrática. Contudo, vários fatores têm atravessado o desenvolvimento destas ações,
muitas vezes conduzindo o trabalho em direções contrárias às planejadas.
Ainda são incipientes as discussões sobre o significado e as repercussões da
participação, até mesmo porque este termo parece ter se tornado “senso comum”, dado
de antemão como um princípio válido de qualquer política.
Diante das várias implicações de uma prática participativa, como as apontadas
neste estudo, ressalta-se a necessidade de uma reflexão sistemática durante o processo,
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acompanhando o desenvolvimento das estratégias utilizadas, avaliando o seu alcance.
Por ser ainda uma novidade no campo da conservação (e nas políticas sociais como um
todo) a instauração de um processo participativo ainda apresenta problemas para
reequilibrar as relações de poder. Podem ser observadas tanto dificuldades conjunturais
na delegação e recepção de responsabilidades (para técnicos e população local) quanto
limitações de ordem estrutural, através das quais muitas vezes é vetado o acesso das
comunidades locais e dos técnicos de campo às instâncias decisórias.
Também é preciso ressaltar que por ser um processo a longo prazo, resultados
imediatos são de difícil observação, principalmente em termos quantitativos. Assim,
práticas reflexivas metódicas podem muito contribuir para uma avaliação do que foi
possível alcançar e dos complicadores encontrados, bem como podem suscitar novos
caminhos e orientações para os trabalhos realizados.
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CONCLUSÃO
A atuação do Projeto Doces Matas na RPPN Mata do Sossego é representativa
dos novos caminhos que vêm sendo trilhados rumo à efetivação da proteção
socioambiental. De uma perspectiva estritamente preservacionista, excludente, que
mitifica o espaço natural como intocado, atribuindo à natureza humana um potencial
degradador (DIEGUES, 2001a), já se vislumbra a possibilidade da interação entre
sociedade e ambiente natural, a partir da revisão de determinadas práticas em relação à
natureza.
O Projeto Doces Matas, ao proporcionar a integração de agentes técnicos e
comunidades de entorno no projeto de conservação, propondo a descentralização
decisória em relação às UCs, colabora, em certa medida, para que a população local
adquira um capital social que possa vir alterar a sua situação de invisibilidade social.
Digo em certa medida, porque tal visibilidade está condicionada a que esta população
adira ao ideal de proteção ambiental, tornando sua agenda sinergética à agenda do
projeto de conservação. Cabe refletir se esta é uma via de mão dupla, ou seja, se o
Projeto também se dispõe a adequar, traduzir, adaptar sua agenda às expectativas e
objetivos das comunidades.
É certo, porém, que esta experiência piloto tem se tornado uma importante
referência para a implementação de políticas ambientais mais democráticas e atentas às
questões sociais.
Verifica-se que tensões perpassam o processo de alterações tão significativas no
que se refere ao pensamento sobre a relação sociedade-natureza. São visíveis, no
próprio Projeto Doces Matas, os pontos de conflito entre as perspectivas
preservacionista (stricto senso) e socioambiental, como foi possível observar na relação
entre a Ampromatas, a Fundação Biodiversitas, as comunidades rurais e o Projeto Doces
Matas. Disputas por um maior poder decisório e por diferentes formas de utilização da
RPPN puderam ser identificados.
Contudo, um alto potencial reflexivo pôde ser observado nos agentes técnicos,
que, com freqüência, demonstraram uma postura flexível, disposta a reavaliar o
planejado, a buscar alternativas para as questões com que se defrontavam. É o que pode
ser constatado na decisão de elaborar estratégias diversificadas para as Comunidades
dos Eliotas, Teixeiras, São Sebastião e Santa Efigênia, antes concebidas e tratadas como
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uma só. A avaliação dos técnicos sobre os problemas encontrados na constituição da
bambuzeria também revelou-se como uma preocupação em discutir as ações
implementadas e pensar criticamente sobre o seu processo de realização e sobre os
resultados obtidos.
Há que se considerar, entretanto, que o tempo de que dispõe o Projeto Doces
Matas para a implementação das suas atividades e, mais, a necessidade de apresentar
resultados quantitativos às agências financiadoras são importantes limitadores da tarefa
de revisão de estratégias e redirecionamento de propostas, de forma a contemplar as
especificidades locais e as alterações conjunturais. Com isto, pode-se comprometer o
alcance de um ambiente realmente participativo, democrático e eficiente na condução
das ações.
Essas questões, contudo, devem ser remetidas ao contexto sociológico analisado
nesta pesquisa. A atuação do Projeto Doces Matas na RPPN Mata do Sossego abarcou
universos significativos distintos. Na tentativa de estabelecer um diálogo estes sujeitos
sociais se aventuraram na difícil tarefa de empreender uma tradução. O estímulo da
Fundação Biodiversitas à cavalgada organizada pela Ampromatas e pela população do
núcleo urbano de Simonésia foi um bom exemplo. Observou-se entre agentes técnicos e
população local a tentativa de integrar uma prática que estava se estabelecendo
localmente aos propósitos conservacionistas. Mas lógicas que se distinguiam entre si
confrontaram-se, na árdua empreitada de compor uma língua comum.
É possível afirmar que a RPPN Mata do Sossego representa uma “arena de
tensões” (ZHOURI, 2002:2) entre as diferentes perspectivas culturais sobre o meio
ambiente, observadas nesta pesquisa. Para as comunidades rurais a Mata do Sossego
significa o espaço das restrições, dos impedimentos legais (tanto que os moradores com
freqüência se referem a este espaço como “Florestal”, fazendo menção aos órgãos
ambientais fiscalizadores). Mas também é o lugar das memórias da infância, das festas e
forrós. Para os moradores do centro urbano, a RPPN sempre esteve associada a idéia do
lazer, do deleite, do descanso. Já para os agentes técnicos, em especial, os que atuam no
campo, a RPPN além de ser concebida como o lugar da preservação, também é a “casa”,
o lugar que se deve resguardar.
Contudo, a RPPN revelou-se, também, como um importante ambiente de
comunicação. Durante as ações do Doces Matas e da Fundação Biodiversitas, este
território pareceu ser reconstituído como um novo “lugar”, comportando, em alguns
momentos, sentidos comuns para agentes técnicos e população local. A Mata do
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Sossego, a partir dos eventos, encontros, reuniões que começaram a se dar neste espaço,
parece estar ganhando um novo status, configurando-se como o lugar da reflexão e da
elaboração de estratégias para a criação de um meio socioambiental mais sustentável.
Os moradores estão sendo trazidos novamente para a RPPN, o que possibilita a
recriação dos laços afetivos do passado, em que a reserva se apresentava como
mediadora do contato entre vizinhos.
Contudo, foi possível observar que a busca de pontos de convergência entre os
dois universos significativos em questão, em diversas circunstâncias, não logrou a
eliminação dos pólos em contraposição nos quais se situavam agentes técnicos e
população local e das relações assimétricas estabelecidas entre estes atores. Verifica-se
várias limitações e ressalvas com relação a uma participação efetiva da população local
nas decisões sobre a RPPN. Este parece ser um dos grandes dilemas com os qual se
depara o Projeto Doces Matas e a Fundação Biodiversitas na sua atuação na RPPN.
Talvez uma das dificuldades no estabelecimento deste “diálogo intercultural”
(SANTOS, 2003) esteja centrada na discutível possibilidade de anulação das relações de
força nos campos de poder.
Pode-se partir do princípio de que as culturas apresentam um caráter de
incompletude (SANTOS, 2003), sendo possível, dessa forma, construir espaços de
equivalência, onde se possa estabelecer a mútua compreensão das linguagens. Mas há
que se considerar os entraves que atravessam este processo, que implicam na
diminuição do volume das vozes que sempre se fizeram ouvir para dar espaço “à
pronunciabilidade de outras aspirações e culturas” (SANTOS, 2003:12). Este pode ser
considerado um importante dificultador na construção de uma “racionalidade
ambiental” (LEFF, 2001), capaz de levantar a questão da diversidade cultural no
conhecimento da realidade e orientar um processo de reconstrução social pautado na
mudança dos paradigmas do conhecimento.
Dessa forma, talvez ainda seja cedo para anunciar, através da experiência do
Projeto Doces Matas, a inauguração de um novo modelo para a conservação ambiental,
visto que, o conhecimento técnico-científico relativo à natureza e às formas de
conservá-la ainda é hegemônico. Da mesma forma, restam dúvidas se há realmente uma
tendência ao compartilhamento, entre a administração das UCs e a população local, das
responsabilidades na conservação ambiental. A instauração desta nova postura sobre o
meio ambiente ainda é um caminho longo e há muito a percorrer para que todas as
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formas de conhecimento, inclusive os saberes esquecidos, subjugados pelo saber
dominante, sejam reincorporados no processo de conservação.
Não obstante, há que se considerar que, ao possibilitar que as comunidades
locais se reapropriem do conhecimento sobre o seu meio, ao mesmo tempo em que
revejam suas práticas e estabeleçam uma atitude mais sustentável em relação à natureza
a proposta de conservação ambiental do Doces Matas poderá se constituir em um dos
itens de um projeto mais amplo, com todas as chances de se tornar pauta na agenda
social dos moradores de Simonésia. Ao procurar desenvolver uma alternativa, capaz de
promover, mobilizar e articular os processos naturais e sociais, adicionando ao saber
técnico-científico as contribuições do saber fenomenológico o Projeto Doces Matas
pode abrir novas perspectivas para a construção de uma nova racionalidade e de uma
sociedade efetivamente sustentável.
Sendo assim, a experiência do Projeto Doces Matas acena para um paradigma
emergente, que, embora ainda em fase de gestação, já começa a preparar o caminho
para um saber que pode ser o ponto de condensação entre o empírico e o simbólico, o
ideal e o material, reintegrando a ordem social dentro da natureza.
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