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Eje temático 2 - Dinámicas sociales en los espacios rurales 

 

Resumo: Este estudo apresenta como objetivo geral compreender a partir do contexto 

etnoecológico, se as práticas produtivas utilizadas pelos pecuaristas familiares do 

Território do Alto Camaquã – Rio Grande do Sul, Brasil, contribuem para conservar o 

Bioma Pampa. Trata-se de um estudo etnoecológico-descritivo com abordagem 

qualitativa, utilizando-se a pesquisa bibliográfica e de campo. As técnicas de 

levantamento dos dados foram realizadas com observações diretas em propriedades de 

pecuária familiar do Território do Alto Camaquã, utilização de diário de campo e dados 

da dissertação de mestrado da autora. Percebe-se a relevância dos saberes tradicionais dos 

pecuaristas familiares como modo legítimo de produção de conhecimento. Após a análise, 

constatou-se que os pecuaristas familiares pesquisados adotam o modelo tradicional de 

produção pecuária. Os seus sistemas produtivos são organizados por meio de uma relação 

de dependência com os recursos naturais, especialmente, a pastagem natural, a qual 

destaca-se como principal fonte de nutrição para os bovinos/ovinos. Dessa forma, as 

práticas produtivas realizadas pelos pecuaristas familiares do Território do Alto 

Camaquã, o modo de apropriação da natureza, a racionalidade ecológica campesina, 

contribuem para a preservação do Bioma Pampa. Vislumbra-se que a pecuária familiar 

tem conservado uma série de elementos (socioculturais, econômicos e ecológicos) para o 

desenho de estratégias sustentáveis de desenvolvimento. Percebe-se a relevância dos 

saberes tradicionais dos pecuaristas familiares como modo legítimo de produção de 

conhecimento. Nesse sentido, verifica-se que as políticas públicas para esta categoria 

devem ser de caráter endógeno, impedindo que o conhecimento científico seja imposto 

como a única forma de aprendizagem e conhecimento. Necessita-se do estabelecimento 

de políticas de valorização dos pecuaristas familiares, um exemplo seria por meio de 

serviços ambientais. 

Palavras-chave: Pampa gaúcho. Pecuarista familiar. Práticas produtivas. Valorização.  
 

Introdução 

 

Por muito tempo, o desenvolvimento visto como crescimento econômico 

acarretou uma série de pressões negativas, tanto no âmbito social, econômico quanto 

ambiental. No meio rural, o desenvolvimento teve o intuito de modernização, não 

atingindo a todos igualmente. Para alguns, esse processo de modernização foi bastante 

positivo, já para outra parcela da população a consequência foi de desigualdades, 

acelerando problemas como a pobreza, a concentração da renda e a degradação ambiental.  

Contudo, o modelo de desenvolvimento se extenuou, podendo ser visualizado por 

meio dos sistemas produtivos agrícolas que apresentam uma acentuada ineficiência 

energética e geram danos o meio ambiente. Podemos citar como efeitos negativos 

oriundos da má utilização dos recursos naturais a diminuição da biodiversidade; 

destruição das matas e florestas; erosão e empobrecimento dos solos; poluição das águas, 
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do ar e dos solos; contaminação dos agricultores e alimentos e destruição dos recursos 

não renováveis.   

No decorrer dos anos, mundialmente, ficou evidente que a crise ambiental está 

fortemente relacionada à degradação da qualidade de vida humana e o triunfo deste 

quadro compreende outros assuntos como justiça social, distribuição de renda e educação. 

Deste modo, “além de se preocuparem com a sustentação da vida e dos processos 

ecológicos, a educação ambiental e os seus marcos legais cada vez mais avançam no 

desenvolvimento de uma cidadania responsável, para a construção de sociedades sadias 

e socialmente justas” (HENRIQUES et al., 2007, p.19).  

A educação ambiental surge com a premissa de instigar a consciência de que o ser 

humano é parte do meio ambiente, tentando superar a visão antropocêntrica, homem 

como o centro de tudo, omitindo a importância da natureza, da qual é parte integrante.  

Aqueles agricultores tachados como atrasados começam a receber certa consideração, 

através de um novo conceito, a etnoecologia, que valoriza o conhecimento ecológico 

local, e mais, o conhecimento das populações tradicionais, visualizado como uma 

possível ferramenta no uso sustentável dos recursos naturais.  

Nesse sentido, a etnoecologia pode ser utilizada como instrumento para a 

educação ambiental formal ou informal, considerando os argumentos apresentados por 

Tristão (2008), em que abordar os conhecimentos tradicionais no ambiente escolar 

mostra-se relevante, uma vez que a escola tem importante função de construir valores e 

estratégias que permitam aos alunos um novo contato com o meio que convivem. 

Considerando estes aspectos, passa a ser primordial entender a complexidade da 

relação homem-natureza na realidade local. Essa compreensão na escola, por meio da 

formação de professores e dos alunos, é que poderá fazer a diferença na formação de 

indivíduos críticos, participativos, prontos a enfrentar os problemas ambientais e uma 

possível crise dos recursos naturais disponíveis. E, acima de tudo compreender que os 

conhecimentos tradicionais foram adquiridos ao longo das gerações, conhecimento este 

que possui um modo de apropriação – um manejo da natureza diferente, sendo de extrema 

relevância pelo fato desses povos serem dependentes da natureza para sobrevier e se 

reproduzirem socialmente. Tais conhecimentos e a informação do uso de recursos 

naturais por populações tradicionais têm demonstrado aos cientistas modelos de uso 

sustentável desses recursos (ALBUQUERQUE, 1997).   

O ecossistema busca seu equilíbrio dinâmico através da auto-regulação e auto-

controle, no entanto, as alterações artificiais causadas por nós, humanos, não são 

combatidas por esses mecanismos, gerando o impacto ambiental. Desta forma, a atividade 

humana deve ser desenvolvida respeitando o meio ambiente e promovendo ações 

benéficas, usufruindo de maneira racional, onde os manejos do solo, da água, do ar e da 

biodiversidade respeitem suas características originais, minimizando sua degradação. 

Os sujeitos da pesquisa são os pecuaristas familiares, que na metade Sul do Rio 

Grande do Sul, essa categoria representa 70% do total de aproximadamente 60 mil 

famílias presentes no Estado (FETAG/RS, 2014). O RS tem 10 milhões de cabeças de 

bovinos de corte, sendo que desses, 3 milhões pertencem à pecuária familiar. Também 

são responsáveis ainda por 40% da produção de terneiros de corte do RS (EMATER/RS, 

2014).   

Destaca-se o espaço que os pecuaristas familiares da referida pesquisa estão 

inseridos, o Bioma Pampa, um ecossistema natural, com uma biodiversidade única de 

riquezas naturais e sustentabilidade dos campos. Ligado a isso, esse conhecimento 

ancestral, tradicional, passado de geração em geração, faz com que os pecuaristas 

familiares produzam a proteína animal de qualidade, assegurando a conservação do 

Pampa. Séculos de trabalho, adoção de técnicas que harmoniosamente se relacionam com 
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a natureza e o modo de vida singular desses sujeitos merecem incentivos e um maior 

reconhecimento no próprio país, o que mundialmente é muito valorizado.  Neste cenário 

que envolve conhecimentos empíricos, aspectos paisagísticos, florísticos e faunísticos 

específicos de uma região, ao qual adquirem sentido a partir dos usos e apropriação de 

uma cultura construída neste espaço, a etnoecologia pode contribuir na valorização 

cultural e na conservação ambiental do Pampa, bem como, ser empregada como 

instrumento para a educação ambiental formal ou informal.  

Com base nessas considerações, a questão norteadora desse estudo é: as práticas 

produtivas adotadas pelos pecuaristas familiares, do Território do Alto Camaquã – Rio 

Grande do Sul (RS), num contexto etnoecológico, contribuem para conservar o Bioma 

Pampa? Assim, o objetivo geral é compreender, a partir do contexto etnoecológico, as 

práticas produtivas utilizadas pelos pecuaristas familiares do Território do Alto Camaquã 

– RS como contribuição para conservar o Bioma Pampa. 

 

Metodologia  

 

O local de estudo é o Território do Alto Camaquã, situado entre as coordenadas 

geográficas 30º 25′ a 31º 33′ de latitude Sul e 52º 48′ a 54º 12′ de longitude Oeste, sobre 

o Escudo Cristalino (formação geológica). Este Território engloba áreas dos municípios 

de Bagé, Caçapava do Sul, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Lavras do Sul, Piratini, 

Pinheiro Machado e Santana da Boa Vista, abrange uma área total de 8.670 km² (ADAC, 

2019).  

O Território do Alto Camaquã de acordo com o Ministério do Meio Ambiente 

(2007) está inserido na rota de áreas avaliadas como prioridade “extremamente alta” para 

a conservação da biodiversidade. Segundo a Adac (2019) a região do Alto Camaquã 

possui mais de 70% de cobertura de vegetação natural configurando-se como uma das 

regiões mais preservadas do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista produtivo se 

caracteriza pelo predomínio da pecuária em pastagem natural realizada em unidades 

produtivas familiares.  

Trata-se de um estudo etnoecológico-descritivo com abordagem qualitativa, 

utilizando-se a pesquisa documental, bibliográfica e de campo. Baseada na pesquisa 

qualitativa, pois essa dedica-se com um nível de realidade que não pode ser quantificado 

como “motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis” (MINAYO et al., 1994, p.21). A abordagem descritiva 

procura “especificar as propriedades, as características e os perfis importantes de pessoas, 

grupos, comunidades ou qualquer outro fenômeno que se submeta à análise” (DANHKE, 

1989, apud SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p.101).  

Os dados levantados para a análise na presente pesquisa são oriundos da 

dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural (2013) e de 

dados da Associação para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã (2017), além 

de diário de campo e observações diretas em propriedades de pecuária familiar do 

Território do Alto Camaquã realizadas duramente visitas de campo no primeiro semestre 

de 2017.  

O estudo apresenta como recorte espacial os municípios de Caçapava do Sul, 

Pinheiro Machado e Piratini. Segundo a Emater, os municípios selecionados 

compreendem um total de 1500, 917 e 1378 pecuaristas familiares, respectivamente 

(EMATER/RS, 2012 – dados não publicados).   

As propriedades visitadas e analisadas foram indicadas por informantes chaves, 

sendo estes extensionistas da Emater e presidentes dos sindicatos dos trabalhadores rurais. 

Informantes chaves são aqueles indivíduos elegidos pelo conhecimento da realidade a ser 
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estudada, auxiliando na definição da amostra da pesquisa (LAKATOS e MARCONI, 

1992). Além disso, os pecuaristas familiares selecionados atenderam as condições 

estipuladas no Decreto Nº 48.316, de 31 de agosto de 20112. 

 

Resultados e discussão  

 

“O conhecimento local é desenvolvido e adaptado continuamente a um meio 

ambiente em mudança gradual. Ele é passado de geração em geração e está intimamente 

ligado com os valores culturais das populações” (FAO, 2005, p.9). As práticas produtivas 

são os resultados dos conhecimentos aplicados. Conhecimento e prática são adquiridos 

pelo indivíduo ao longo de sua existência, em interação com a sociedade e o ambiente no 

qual ele está inserido.   

O conhecimento que os pecuaristas familiares do Território do Alto Camaquã 

aplicam são baseados no que aprenderam com suas gerações passadas, pois a atividade 

da pecuária é tradição familiar, sendo que a grande maioria dos pecuaristas familiares 

possuem a terra por meio de herança familiar. Isso vai de encontro com o que Neske 

(2009) menciona que o modo de “se fazer pecuária” que se destaca no Alto Camaquã 

representa um patrimônio cultural e simbólico, na qual vem se reproduzindo a tradição 

“ganadera”.  

Percebe-se que o conhecimento utilizado nas práticas produtivas, corrobora com 

o que Toledo e Chaires (2012) apontam, que o conhecimento desvendado na mente de 

um só produtor, é uma miscelânea de distintas fontes. São elas: a experiência acumulada 

ao longo do tempo histórico e transmitida de geração em geração; as experiências 

compartidas socialmente pelos membros de uma geração contemporânea; a experiência 

compartilhada na família ou no grupo doméstico e; a experiência pessoal e particular 

acumulada do manejo e apropriação material da natureza, por meio da repetição dos ciclos 

anuais naturais e produtivos e enriquecida pelas mudanças percebidas e as condições 

inesperadas integradas à elas.  

Uma das características do Território é que boa parte das localidades rurais são 

organizadas socialmente por meio das associações comunitárias. Com o fortalecimento e 

conexão destas, surge a Rede de Produtores do Alto Camaquã - ReAC. Desde agosto de 

2008 a ReAC realiza o Fórum do Alto Camaquã, objetivando reunir todos os atores 

sociais presentes no Território. A partir do Fórum decidiu-se criar em 2009, a Associação 

para o Desenvolvimento Sustentável do Alto Camaquã (Adac) com o intuito de 

estabelecer uma estrutura formal para vincular as associações dos oito municípios que 

abrangem o Território. 

A Adac cunhou uma marca territorial coletiva, marca está vinculada ao Território, 

ao saber-fazer, ao local, fazendo com que os produtos e serviços gerados nesse espaço 

passassem a serem reconhecidos por uma identidade e qualidades associadas à origem. A 

“marca Alto Camaquã” atualmente é composta por 25 associações comunitárias, 

totalizando 500 famílias (ADAC, 2019).   

Além da produção pecuária bovina e ovina, uma série de outros produtos, 

aproximadamente trinta, produzidos nas propriedades de pecuária familiar foram 
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residência no próprio estabelecimento ou em local próximo a ele e; obter no mínimo 70% de sua renda 

provinda da atividade pecuária e não agropecuária do estabelecimento, excluídos os benefícios sociais e os 

proventos previdenciários decorrentes de atividades rurais (EMATER/RS, 2017). 
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identificados com potencial para comercialização. Considerando a organização e 

comercialização com a “marca Alto Camaquã”, foram classificados em cinco linhas: 1) 

carnes, 2) turismo, 3) arte rural (artesanato), 4) produtos transformados e 5) produtos 

primários. 

Os produtos elegidos pela associação para comercialização, que possuíam o 

processo produtivo e comercial mais aperfeiçoado foram: carnes de cordeiro (ovinos e 

caprinos), mel, terneiros, artesanato em lã e pele ovina, bolo de amendoim, figada, 

ambrosia e doces diversos, licor, roteiros e eventos turísticos (Figura 1). Dentre estes, o 

produto escolhido como carro-chefe da marca coletiva territorial, foi a carne de cordeiro 

ovino que conta com o apoio da indústria frigorífica Adiale Vitória (Encruzilhada do 

Sul/RS), responsável pelo abate, e a comercialização primeiramente se dava apenas no 

Shopping da Carne em Porto Alegre/RS, porém hoje com a perspectiva de ampliação do 

mercado, ocorre também a venda em uma casa de carnes em Encruzilhada do Sul. 

 

Figura 1 – Marca coletiva Alto Camaquã  

Fonte: ADAC (2019). 

 

A comercialização dos demais produtos ocorre de forma informal (vizinhos, 

amigos, conhecidos...) e formalmente na “Expo Alto Camaquã”, que acontece 

anualmente em Bagé/RS e também em demais feiras agropecuárias (Expointer, por 

exemplo).  

O mercado da carne de cordeiro se dá sob a responsabilidade de uma associação 

comunitária a cada semana, os animais são aglomerados, pesados e levados ao frigorífico 

com um caminhão próprio da associação (adquirido por meio de políticas públicas). A 

associação conta com dois caminhões: um boiadeiro e um frigorífico. O valor recebido 
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pela venda foi estipulado por produtores e demais atores envolvidos, visando este ser 

maior que o do mercado convencional.   

Segundo a Adac (2019, s/p) a carne de cordeiro do Alto Camaquã   

 
possui aspectos que a tornam diferente das demais carnes de ovinos 

comercializadas no Brasil. A qualidade da carne está relacionada às qualidades 

presentes em ativos culturais, sociais, econômicos, produtivos, institucionais e 

ambientais presentes no local, os quais estão sendo mobilizados para a 

diferenciação dos produtos e dos processos de comercialização. O campo 

nativo e o modo de criação dos animais (saber fazer dos pecuaristas) 

representam importantes elementos de qualidade da carne de cordeiro. 

 

Os produtos do Território são definidos como “naturalmente únicos”, pois estão   

  
integrados a processos produtivos em que a cultura “pecuária” desenvolveu 

formas específicas de relação com a natureza, mantendo preservado ao longo 

do tempo, a paisagem e os recursos naturais. Essa característica representa um 

dos atributos da carne de cordeiro do território do Alto Camaquã como uma 

estratégia de valorização dos recursos locais e naturais, portanto, um 

pressuposto quanto à valorização da origem do alimento (ADAC, 2019, s/p).   

 

O manejo, as práticas produtivas cotidianas utilizadas por pecuaristas familiares 

com os bovinos/ovinos e a afinidade com a natureza serão descritos a seguir. A mão de 

obra familiar é indispensável na atividade pecuária bovina/ovina. A dedicação na 

atividade pelos chefes de família ocorre integralmente (300 dias/ano), já o auxílio dos 

demais membros da família não, isso devido ao fato dos filhos estudarem em algum turno 

do dia e as esposas dedicarem-se a atividades do lar e não agrícolas (doces, pães, bolachas, 

bolos, queijo, artesanato em lã, etc). Os chefes de família também realizam atividades 

agrícolas fora da propriedade, o que juntamente com as atividades não agrícolas 

complementam a renda familiar.  

A realização da troca de serviços é recorrente nas propriedades. Essa 

reciprocidade acontece nas atividades de castração, manejo e serviços a campo e na 

mangueira, evitando assim a possível contratação de mão de obra terceirizada. 

Para Mauss (1974) a reciprocidade é a teoria da dádiva, caracterizada por ser 

voluntária, livre e gratuita. É o ato de dar/retribuir/receber generosamente, fortalecendo a 

confiança e constituindo um processo de ajuda mútua e solidário.   

O cavalo é um dos principais e indispensáveis instrumentos de trabalho para as 

atividades com os bovinos/ovinos. A relação entre pecuarista e cavalo abarca aspectos 

históricos, culturais e sociais, é considerado como parte da família.   

Os bovinos e ovinos de corte são criados extensivamente em pastagem natural. As 

utilizações de pastagens cultivadas são raras, por um lado, porque existem propriedades 

localizadas em campos mais acidentados impossibilitando o uso de equipamentos 

agrícolas. Porém, naquelas propriedades que é possível, os pecuaristas preferem manter 

a pastagem natural. Segundo um dos pecuaristas familiares do Território, a pastagem 

natural “é um recurso que temos de graça, é rico em espécies, é só saber utilizar pra colher 

os frutos que vêm dele, nesse caso o gado, que é nossa subsistência”. 

Boa parte dos pecuaristas familiares fazem melhoramento do campo, introduzindo 

espécies forrageiras de inverno, como o azevém e a aveia, para que no período mais 

crítico, o mesmo esteja com melhor oferta de forragem. Outras práticas realizadas são o 

diferimento do campo e o pastoreio rotativo, práticas estas que começaram a se alavancar 

por meio da assistência da Embrapa e Emater. Alguns pecuaristas comentam a extrema 
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importância de deixar o campo “descansar” quando percebem que o mesmo está “baixo” 

(com pouca oferta de forragem).   

A composição racial do rebanho bovino é quase que exclusivamente constituído 

pela cruza de raças zebuínas e europeias. Os pecuaristas familiares utilizam para o 

cruzamento touros da raça Angus e Braford. O rebanho dos animais ovinos é formado, 

principalmente, por Corriedale e Ideal.  

A escala de produção desses animais é pequena, em função da estrutura fundiária 

das propriedades. Diferentemente de uma parte da produção da carne de cordeiro vendida 

com a marca do Alto Camaquã, a carne bovina produzida é comercializada por meio de 

atravessadores ou para outros pecuaristas. Mesmo assim, quando vendida a 

atravessadores, é necessário muitas vezes se juntar com outros pecuaristas vizinhos para 

“fechar uma carga”.   

Alguns pecuaristas possuem uma alta taxa de lotação de animais nos campos, 

podendo causar efeitos negativos nos recursos naturais, no entanto, a definição da lotação 

animal é realizada a partir da condição da pastagem. Segundo Borba (2006) essas altas 

taxas não depreciam de tal modo que os recursos se esgotem, pois são reversíveis.  

Azevedo (2013) expõe que além da pastagem natural (solo), os pecuaristas 

familiares apropriam-se também do sol (luminosidade) e da água (chuva) para 

produzirem o bovino/ovino de corte. Isso comprova a pequena utilização de insumos 

externos, que nesse caso são as vacinas obrigatórias (febre aftosa e brucelose), 

medicamentos como vermífugos e carrapaticidas e o sal comum ou mineral (distribuídos 

a campo em cochos de pneu na sua grande maioria), e a dependência dos recursos naturais 

para a produção. Assim, contata-se a inter-relação existente entre pecuária familiar e 

natureza. 

Para o manejo dos animais, a mangueira é uma instalação necessária, mas nem 

todas as propriedades possuem. A maioria dessas instalações possui de 25 a 30 anos, e 

algumas estão em condições precárias, fazendo assim com que pecuaristas de Pinheiro 

Machado e Piratini utilizem as mangueiras das associações comunitárias. A balança é um 

equipamento importante na produção de bovinos, devido ao fato da venda dos animais 

serem efetuadas pelo peso vivo, entretanto, mais da metade dos pecuaristas familiares não 

possuem e realizam a venda dos animais por meio do peso “a olho”.  

A identificação dos animais é realizada com métodos usuais e tradicionais. Nos 

bovinos e ovinos utiliza-se o sinal na orelha, e apenas nos bovinos a marca à fogo, ambos 

métodos são individuais de cada produtor.   

Com relação ao manejo reprodutivo dos bovinos e ovinos a estação de monta 

ocorre basicamente nos meses de dezembro à fevereiro, priorizando a idade do primeiro 

acasalamento (monta natural) com “2 dentes” nos ovinos e entre 2,5 – 3 anos nos bovinos 

(dependendo das condições (peso) que a novilha apresenta). A estação de monta sofreu 

modificações no decorrer dos anos, antigamente deixavam o reprodutor o ano todo com 

as fêmeas, porém os animais não eram padronizados e existia uma maior dificuldade no 

controle sanitário e zootécnico dos animais.  

Dificilmente realizam exame andrológico nos touros e carneiros e diagnóstico de 

gestação nas fêmeas. A esquila dos ovinos geralmente é realizada “a martelo” (tesoura de 

esquilar), de outubro a novembro.  

O desmame ovino acontece aos 6-7 meses, no mês de novembro, e nos bovinos é 

realizado o desmame tradicional aos 6-8 meses, no mês de maio. A castração dos ovinos 

ocorre aos 3-4 meses de idade, durante os meses de agosto a setembro e nos bovinos aos 

10 meses de idade nos meses de agosto a setembro, na grande maioria, mas alguns 

pecuaristas fazem a castração aos 5 meses no mês de março. A castração “a faca” é o 
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método mais utilizado, embora alguns pecuaristas já utilizam para bovinos o alicate 

castrador “burdizzo”, método mais atual e considerado menos doloroso aos animais.  

Os pecuaristas familiares não possuem acompanhamento técnico, normalmente 

buscam o auxílio apenas em extrema urgência. Vale ressaltar que os pecuaristas do 

Território, por meio do Projeto Alto Camaquã possuem um assessoramento da Embrapa 

no sistema de produção.  Boa parte dos pecuaristas familiares acreditam nos aprendizados 

não científicos (crenças) das antigas gerações, como as fases da lua para castração; a 

medicina campeira – benzeduras; o calendário ritual para plantar milho, mandioca, batata; 

o sol, o vento e o arco íris para verificar o tempo. Levam em conta estas crenças para as 

práticas produtivas.   

Em 2012, os governos do Uruguai, Paraguai, das províncias de Santa Fe, Formosa, 

Entre Ríos da Argentina e do Estado do Rio Grande do Sul, firmaram um acordo 

objetivando o desenvolvimento de uma plataforma comum de ferramentas para oferecer 

incentivos aos produtores rurais (bovinocultores de corte, agricultores e florestais) que 

preservam porções de pastagens naturais e as integram de maneira sustentável nas suas 

propriedades. “Incentivos para conservar los pastizales naturales del Cono Sur”, é uma 

iniciativa da Alianza del Pastizal e Bird Life International e conta com o apoio do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e é executado por meio da organização de 

Aves do Uruguai (OVERBEEK et al., 2012).  

Visualizamos que os pecuaristas familiares usam todos os recursos naturais 

disponíveis, reciclam materiais e energia, diversificam os produtos obtidos pelo ambiente 

e fundamentalmente integram diferentes práticas (agricultura para subsistência, criação 

de bovinos de corte em pequena escala, artesanato, entre outros).  

Dessa maneira, concordamos com Toledo e Chaires (2012) que as populações 

tradicionais, possuem uma produção não especializada, focada na diversidade de recursos 

e práticas.  Considera-se que a produção pecuária familiar está ligada com valores 

expressivos e sociais, que para Gasson (1973) os valores expressivos são aqueles 

baseados nas habilidades e aptidões para a atividade agropecuária, com sentimento de 

orgulho e satisfação em praticar essa atividade, e os valores sociais são os ligados ao 

reconhecimento social e continuidade da tradição familiar.  

Azevedo (2013) comenta que por se relacionarem a intercâmbios com a natureza, 

os pecuaristas familiares são sujeitados a adotar um modo de sobrevivência que abona 

um fluxo ininterrupto de bens, matéria e energia, produzindo de maneira não 

especializada, mas na heterogeneidade de recursos e de práticas produtivas.  

Considerando a forma de produzir e viver, a pecuária familiar é uma forte aliada 

na preservação do Bioma Pampa, onde o manejo adequado da pastagem natural pode 

favorecer a sustentabilidade da mesma. Conjuntamente, está preservando um patrimônio 

cultural com ampla biodiversidade, assegurando o potencial de desenvolvimento 

sustentável da região, seja por manter espécies de valor forrageiro, alimentar, ornamental 

e medicinal, seja pelo comprometimento dos serviços ambientais proporcionados pela 

vegetação campestre, como exemplo o controle da erosão do solo e o sequestro de 

carbono que atenua as mudanças climáticas (MMA, 2017). 

Os pecuaristas familiares resistiram a modernização agrícola, conservando a 

paisagem e os recursos naturais traduzidos em formas de produção de baixo impacto e 

capazes de gerar serviços ecossistêmicos suficientemente importante para que a pecuária 

familiar seja considerada uma atividade estratégica. Ou seja, os pecuaristas familiares se 

constituem como parte do ambiente, justamente pelo fato das suas práticas produtivas 

serem praticadas a partir da utilização sustentável do espaço – o Pampa.  

A partir dos resultados apontados percebemos a importância dos estudos 

etnoecológicos (levando em conta o presente estudo) como forma de valorizar a educação 
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ambiental, o conhecimento ambiental, os pecuaristas familiares e a conservação do 

Pampa.  

A sociedade necessita urgentemente tomar conhecimento da importância do solo, 

da água, da fauna, da flora, do ar, etc, e de que a sobrevivência e reprodução social está 

em jogo, caso não se tome decisões e ações que favoreçam a sustentabilidade e a 

resiliência dos recursos naturais nos sistemas produtivos. Os conhecimentos tradicionais, 

muitas vezes são de total “des”conhecimento para os cientistas e de grande valia para se 

desenvolver medidas sustentáveis a partir de tais saberes. 

 

Conclusão 

 

Constatou-se que os pecuaristas familiares pesquisados adotam o modelo 

tradicional de produção pecuária. Os seus sistemas produtivos são organizados por meio 

de uma relação de dependência com os recursos naturais, especialmente, a pastagem 

natural, a qual destaca-se como principal fonte de nutrição para os bovinos/ovinos.  

Dessa forma, as práticas produtivas realizadas pelos pecuaristas familiares do 

Território do Alto Camaquã, o modo de apropriação da natureza, a racionalidade 

ecológica campesina, contribuem para a preservação do Bioma Pampa. Vislumbra-se que 

a pecuária familiar tem conservado uma série de elementos (socioculturais, econômicos 

e ecológicos) para o desenho de estratégias sustentáveis de desenvolvimento.  

Entender o espaço que vivem/sobrevivem, da maneira que os pecuaristas 

familiares do Território em questão compreendem, produzem e manejam suas atividades, 

especialmente a criação de bovinos/ovinos e as atividades não agrícolas e contribuir com 

a preservação, manutenção do meio ambiente é um suporte para a educação ambiental. 

Somado a isso, a educação ambiental é umas das ferramentas para promover o 

desenvolvimento de uma noção holística sobre o meio ambiente, e esse é nosso desafio 

enquanto multiplicadores ambientais, auxiliar na construção de medidas que visem à 

conservação e preservação dos recursos que necessitamos para sobreviver, atuar na 

formação de educandos e comunidade com capacidade para compreender a natureza 

como um todo.  

Percebe-se a relevância dos saberes tradicionais dos pecuaristas familiares como 

modo legítimo de produção de conhecimento. Nesse sentido, verifica-se que as políticas 

públicas para esta categoria devem ser de caráter endógeno, impedindo que o 

conhecimento científico seja imposto como a única forma de aprendizagem e 

conhecimento. Necessita-se do estabelecimento de políticas de valorização desses atores, 

um exemplo seria por meio de serviços ambientais. 
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