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RESUMO
Os impactos da produção e do consumo desenfreado como atitude humana vêm sendo um dos elementos
centrais de debates devido aos efeitos negativos sobre o meio ambiente. Esta é uma preocupação global,
pautada em uma realidade social moderna fortemente marcada pelos desafios tecnológicos, desejos e apelos
mediáticos, que estimulam cada vez mais o consumismo. O contexto desta atual problemática abre espaço a
novos conceitos de produção e consumo: “ético”, “consciente” e “sustentável”, centralizados na ação humana
que busque não colocar em risco a sociedade e o meio ambiente. O presente trabalho aborda esta questão
através de pesquisa em andamento que tem como objeto o Instituto da Biodiversidade das Áreas Protegidas
(IBAP), em Guiné-Bissau. O IBAP desenvolve atividades de orientação da produção, consumo e
sustentabilidade, através do projeto de criação de áreas protegidas, “desencadeia a difusão dos programas
radiofónicas nas rádios comunitárias” voltado às formas de sustentabilidade ambiental e da exploração
florestal, ligado a “importância da utilização sustentável dos recursos naturais”. Nesse sentido, o objetivo
geral da pesquisa é analisar o que a atuação do IBAP revela sobre o processo de construção da legitimidade
do discurso e das políticas de sustentabilidade ambiental no país. Como objetivos específicos teremos: 1)
analisar como a sociedade civil organizada guineense se relaciona com o Estado e com empresas na
construção de políticas públicas; 2) quais as políticas de fiscalização ambiental da produção e do consumo no
país; 3) como funcionam os projetos do IBAP. As atividades desenvolvidas pelo Ibap vem contribuindo para
desvendar e identificar olhares, interpretações e expectativas de consumo ético e sustentável? A realização
de atividades voltadas à consciência ambiental de consumidores é suficiente para o alcance dos objetivos de
proteção ambiental?
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Ibap.. Exploração.. Sustentabilidade ambiental.
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