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 A partir da década de sessenta houve a preocupação com a preservação ambiental expressa através da 

organização do Clube de Roma (1968), sob a perspectiva ecológica, com a iniciativa de cientistas, economistas e 

funcionários do governo, na busca de interpretar o chamado “sistema global”. Depois, a Conferência de Estocolmo 

(1972), sendo a primeira conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Meio Ambiente Humano. Esses 

eventos constituem marcos internacionais e, às nações, no que se refere à busca de alternativas de uso e apropriação 

dos recursos disponíveis na natureza. No Brasil a maior atenção pela preservação dos ambientes florestais ocorre na 

Mata Atlântica. Já o Cerrado e Pampa recebem menor importância no espectro ecológico. Considerados ecossistemas 

campestres, ou ambientes de transição entre floresta e campo, têm cedido espaço para monoculturas agrícolas e 

florestais. No Pampa, nas pastagens naturais, em suas áreas de várzea dos rios para plantio de arroz e, nas coxilhas, 

para soja, além de cultivos florestais para extração de celulose. No Mapa de Biomas (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE e Ministério do Meio Ambiente - MMA) o Pampa ocupa 2,07% do território brasileiro e 63% do sul-rio-

grandense. Além disso, o Rio Grande do Sul apresenta características diferentes em relação ao seu norte e sul. Em 

sua Metade Sul há o predomínio da pecuária extensiva e, ao norte, da agricultura, as quais se caracterizam por serem 

práticas efetivadas em razão das configurações climáticas e do relevo da região.  

 A criação da área de preservação ambiental (APA) do Rio Ibirapuitã tem por objetivo, descrito no Decreto nº 

529/1992, “garantir a conservação de expressivos remanescentes de mata aluvial e dos recursos hídricos ali 

existentes; melhorar a qualidade de vida das populações residentes através da orientação e  disciplina as atividades 

econômicas locais; fomentar o turismo ecológico, a educação ambiental e a pesquisa científica; preservar a cultura e a 

tradição do gaúcho da fronteira; além de proteger espécies ameaçadas de extinção a nível regional”. Localizada entre 

as coordenadas 55º29’W a 55º53’W e 29º05’S a 30º51’S, contendo 316.882,75 hectares do bioma pampa, sendo 57% 

de Santana do Livramento, 16% Rosário do Sul, 15% Alegrete, 12% Quaraí, foi instituída nos moldes da classificação 

Unidade de Conservação Federal de uso do tipo sustentável. A modalidade APA permite o manejo dos recursos por 

parte dos produtores ali instalados. Estão classificados como de uso direto, e esse uso direito à propriedade é feito de 

forma regulada. Conforme Brito (2010) “voltada à representatividade e preservação da biodiversidade, dos recursos 

hídricos e da conformação campestre do Pampa [...] também se propôs à manutenção cultural local [...] 
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[paradoxalmente relacionada] ao desconhecimento sobre a população ali existente.”. O perfil desse morador local é do 

habitante do pampa, no plano simbólico chamado de gaúcho, configurando a identidade regional. Desse cenário o 

produtor “pecuarista familiar”, conforme Brito (2010), é um agente presente nas regiões de vegetação do tipo campo no 

Rio Grande do Sul que manuseia o gado bovino e ovino de corte e estão estabelecidos nos chamados Rincões. Essa 

constituição de moradia promove o distanciamento físico dos centros econômicos e das estruturas públicas. É possível 

dizer que, conforme Brito (2010), “os espaços vazios na estrutura agrária do pampa estariam ocupados por produtores 

familiares juntamente com outros atores sociais historicamente marginalizados.”.  

O panorama apresentado mostra a realidade vivenciada pela comunidade residente no interior da APA 

Ibirapuitã. Alguns desses moradores participam da associação comunitária local, e dentre esses apenas dez famílias 

aderiram ao projeto. Este, o chamado Projeto URB-AL Pampa, é um investimento da União Européia (UE) nas 

Unidades de Conservação (UC) de âmbito federal na América Latina, e sendo assim, a área em questão se enquadra 

nessa condicionante. O eixo de ovinocultura escolhido neste projeto de mestrado contempla a produção agrícola 

familiar. A relação estabelecida com a família é a de parceria: 2 ha de suas terras devem ser destinadas ao plantio de 

azevén para servir de pasto ao rebanho. A produção de carne e lã tem garantia de aquisição para o consumo. Além 

disso, a parceria se estende à prefeitura local, a qual fornece o maquinário necessário e serve de amparo ao produtor 

juntamente com a cooperativa e associação comunitária de produtores. O projeto está na sua terceira fase de 

execução.  

O objetivo deste projeto de mestrado é analisar as dinâmicas de produção agrícola familiar na Área de 

Proteção Ambiental Ibirapuitã relativas ao projeto URB-AL (Programa horizontal de cooperação descentralizada da 

Comissão Européia de intercâmbio entre cidades da União Européia e da América Latina) no Bioma Pampa. E para 

isso, identificar as condicionantes de uso nos limites de uma Área de Proteção Ambiental (é uma UC e o que permite); 

investigar as práticas agrícolas desenvolvidas na Área de Proteção Ambiental Ibirapuitã junto à intervenção de ovinos 

no projeto URB-AL Pampa (o que é o projeto e onde se insere na APA); identificar os impactos locais promovidos na 

área de intervenção de ovinos da APA Ibirapuitã. Dessa forma, compreender o contexto legal da APA torna-se 

relevante. 

Conforme Diegues, “ em 1992, foi enviada ao Congresso nova proposta do SISTEMA NACIONAL DE 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SNUC) que em seu plano atual (Projeto de Lei n.° 2.892) reflete, mais uma vez, a 

visão extremamente conservadora da questão da conservação ambiental no Brasil, e se encontra bem aquém do que 

se debate no âmbito internacional.” (Diegues, 2001, p. 114). O SNUC é o instrumento legal que irá definir os tipos de 

Unidades de Conservação a serem criadas no Brasil. A APA é estipulada como sendo uma “área dotada de atributos 

naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. 

Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação 

humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.” (MMA).   



Observando as ideias postadas até aqui se vê a sequência histórica do local, seus dados, a realidade da APA, 

do seu morador, a finalidade do programa internacional e a contribuição deste mestrado. A partir de então, inicia-se o 

entendimento dos fenômenos fronteiriços relacionando às informações da realidade da área de estudos.  

O questionamento que surge refere-se às definições conservadoras estabelecidas pela ferramenta de análise 

SNUC, a qual legitima cenários contraditórios, segundo os pesquisadores. Segundo Sant’Anna, “os socioambientalistas 

pretendem que seu modelo seja descentralizador do poder de decisão, sendo a criação e gestão das unidades 

partilhadas com organizações não governamentais, representantes das comunidades locais e das populações 

tradicionais. Baseiam-se na noção de que através da participação da sociedade civil é possível alcançar maior sucesso 

no empreendimento da conservação (2003, p.117). Esse formato propõe uma ação horizontal, com uma organização 

estrutural na qual todos são parte do processo no mesmo âmbito. Todos irão gerir o espaço a partir da sua contribuição 

expressando a marca da sua tradição. Em contraposição, os socioambientalistas consideram “o modelo dos 

conservacionistas [...] centralizador, atribuindo ao Estado e aos órgãos ambientais do governo a prerrogativa de decidir, 

criar e gerir as áreas de conservação. Ações e poderes hierarquizado e vertical.” (Sant’Anna, 2003, p.117). Essa 

perspectiva conservacionista demonstra a imposição da lei sobre a realidade ao mesmo tempo que a desconsidera. É 

necessário se obedecer às diferentes instâncias de poder do governo para ser contemplado conforme a lei, o que não 

significa que a realidade local esteja sendo respeitada em sua legitimidade.   

O fato de existir um investimento social, independente da natureza, exige compromissos e adesões a um 

sistema, que talvez seja antagônico aos seus costumes locais. E, ao conversar com uma família pertencente à 

associação, à cooperativa e ao benefício do URB-AL enxergam essa intervenção como de importância, pois, agora sua 

produção tem destinação certa, além do incentivo ao plantio e à manutenção das terras. Por outro lado, conforme 

relatos de outros moradores, há famílias que optam por não aderir ao sistema, mesmo ligados à associação ou à 

cooperativa. Ainda, há a contribuição da prefeitura no que se refere à interface internacional para o andamento da 

produção, como empréstimo de maquinários.  

Nesse contexto, observamos que a existência da APA ser numa região de fronteira pode estar sendo, ou 

poderá vir a ser, beneficiada a partir das políticas públicas nacionais de desenvolvimento da Faixa de Fronteira, de 

acordo com a dinâmica das diferentes instâncias escalares de poder. Segundo MACHADO (2005), atualmente o 

formato da política econômica global e o fortalecimento dos blocos regionais, para competirem no mercado mundial, 

estão relacionados ao desenvolvimento sustentável. Ocorre a busca por mapear as características comuns entre os 

países fronteiriços no intuito de suprir as demandas do mercado. Assim, o PNDR (Plano Nacional de Desenvolvimento 

Regional), instrumento brasileiro de diretrizes para o desenvolvimento fronteiriço define para o Norte o PDFF 

(Programa de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira) para sua reestruturação. O PDFF direciona para um 

desenvolvimento mesorregional integrado entre cidades-gêmeas, com a participação dos cidadãos civis. É de se 

destacar que esse programa se ampara em instituições supranacionais, como o Ministério das Relações Exteriores, 

para o fortalecimento regional. Esse comentário é visto como exemplo de relações que o Brasil tem estabelecido.  

O importante do comentário anterior é a forma da dinâmica presente no Brasil, e que talvez o URB-AL Pampa 

esteja ligado à União Européia por consequência dessas conexões globais-regionais/locais. No intuito da compreensão 

do exemplo dessa dinâmica citada, foi desenvolvida uma proposta conceitual-metodológica pelo governo brasileiro 



para ser aplicada na sua faixa de fronteira. Segundo MACHADO (2005), a faixa de fronteira do Brasil foi instituída pela 

Constituição Federal, e hoje é delimitada numa largura de 150km (lei nº 6.634/79) de extensão, paralela à linha 

divisória do território nacional. Atualmente as relações com a fronteira vêm se modificando, pois, o estado nacional 

sofre cada vez mais influências externas, ao passo que, as regiões fronteiriças respondem pela permeabilidade criada 

a partir de decisões políticas. Ainda, paralelo a esse movimento de ajuste político, o Estado Nacional necessita 

fomentar o olhar das outras regiões do país à Faixa de Fronteira, pois, é ela quem está à frente do processo de 

integração sul-americana. Essa dinâmica é promovida por escalas diferentes de poder, e por esse motivo, podemos 

dizer que conflitos são gerados. Nas esferas sub-nacional e municipal há insatisfação com as decisões em âmbito 

federal porque muitas vezes as especificidades territoriais fronteiriças são desconhecidas. Sendo assim, foi articulado 

pelo Ministério da Integração Nacional a criação de um Planejamento Plurianual para a Faixa de Fronteira, com os 

seguintes objetivos: delimitar as especificidades socioeconômicas e culturais; busca de novas atividades industriais 

produtivas e novos potenciais; identificar os tipos de interação transfronteiriça; avaliar o marco legal vigente; estudar 

em campo a fronteira com o Mato Grosso e Paraguai e o Alto Solimões com Peru e Colômbia. Aqui, esse exemplo das 

aberturas políticas que o Brasil tem estruturado pode ser observado diante dos conceitos geográfico envolvidos no 

processo, e fruto disso, aplicá-los à realidade do URB-AL Pampa.  

As bases conceituais para o PDFF, de onde sairão alguns para o cenário deste projeto de mestrado, se 

aplicam os conceitos território, territorialidade, rede, identidade, região, regionalização, faixa e zona de fronteira. 

Segundo MACHADO (2005), Território é visto como produto dos processos de dominação ou apropriação dos espaços 

físicos por agentes não-estatais. Os processos de controle jurídico, político ou administrativo; de dominação 

econômico-social; e apropriação cultural-simbólica nem sempre coincidem com os limites. Ainda, a territorialização 

desses processos ocorre de forma verticalizada, de cima para baixo quando se trata de ações do Estado ou de 

grandes empresas, ou de baixo para cima quando das significações do espaço vivido das comunidades locais. O 

processo de territorialização define o território pelo seu uso ou posse, e não somente por decisões jurídico-

administrativa. Territorialidade são os processos relacionados ao poder sobre os territórios, de caráter inclusivo porque 

incorpora e agrega os velhos e novos espaços, e por isso, a territorialidade de um elemento geográfico não coincide 

com o limite desse território, mesmo que disso surjam novos territórios. Rede contribui para o entendimento da base 

produtiva e sócio-cultural, e assim, lugares e territórios se diferenciam pelo seu tipo de produção. Essa conexão da 

cadeia produtiva promove uma organização territorial em rede, desde a urbana até as sociais, culturais, políticas 

exercendo poder sobre as territorialidades. Identidade é um conceito explica a forma de regionalização da fronteira. 

Representa a dimensão simbólica, e assim, segundo Hobsbawm e Tanger (2002) ela pode ser reinventada. Nos 

processos de regionalização o conceito referente é de identidade territorial, aquela cultural que se referencia a um 

determinado espaço ou território, e como Bernard Poche (1983) denomina espaço de referência identitária.  

Regionalização, diante dos conceitos de território, territorialidade, rede e identidade, é vista como processo efetivo que 

conjuga os diferentes interesses econômicos e políticos, produzindo e reformulando as identidades sócio-culturais e 

desenhando novas marcas no espaço. Partindo dessa análise, o papel do urbano deve ser incluído através da 

observação do conceito de cidades-gêmeas, as quais caracterizam-se por ser um núcleo que articula as redes e sub-

redes locais, regionais, nacionais e transnacionais. Assim, região pode ser vista como a imagem daquele momento, 



daquela realidade dinâmica e aberta à transformação. Nessa constante dinamicidade, surgem os conceitos de faixa e 

zona de fronteira. Faixa é associado aos limites territoriais do poder que o Estado exerce. Já zona de fronteira refere-se 

ao espaço de interação contendo as diferentes manifestações que surgem a partir do contato com o limite internacional 

representada pela territorialidade das cidades-gêmeas. É considerado um espaço-teste (por parte do governo) de 

políticas públicas e de cooperação e limite de homogeneizar os Estados nacionais. Esses conceitos estão presentes no 

conceito de região, e em razão dessa movimentação constante caracteriza um sistema aberto de relações. 

No enfoque de concepção de base territorial, o estudo PDFF fez a delimitação de sub-região a partir de dois 

vetores de análise: desenvolvimento econômico regional e identidade cultural. O primeiro, parte das noções de 

densidade para falar das diferenças existentes no território, ou seja, que o desenvolvimento da região acontece de 

forma desigual, e talvez assim, se caminhe para a ideia de delinear as sub-regiões porque se estará olhando os 

detalhes do lugar. Nisso consideram-se os setores de agricultura, pecuária bovina e suína, extração vegetal e 

industrial, mercado de trabalho, serviços à produção. O destaque do autor é para o tipo de dado obtido pelos órgãos 

competentes, os quais limitam o mapeamento real das situações. Fruto dessa coleta de dados é feito o cálculo da 

Densidade Econômica resultando no Índice de Conectividade, o qual estima a interação intra e inter-regional, e 

internacional dos lugares indicando as potencialidades das forças produtivas. Na fronteira é promovido o híbrido 

cultural resultante das influências de mídia, imigrações, internet e consumo. O vetor Identidade Cultural, aos olhos da 

identidade territorial, buscou estabelecer um indicador qualitativo a partir da análise das variáveis de caráter qualitativo 

e simbólico, singular e contrastante, dinâmico ou “relativamente estável” da identidade. Os indicadores def inidos foram 

a diferenciação geográfica, histórica, sócio-econômica, institucionalidade e mobilidade. As relações transfronteiriças 

foram consideradas para avaliar o grau de hibridismo e, assim, a integração cultural. Para a análise deste artigo o foco 

será direcionado para o vetor Desenvolvimento Econômico Regional, tendo em vista o Índice de Conectividade, o qual 

se baseia no conceito das densidades envolvidas no processo econômico.  

O recorte do estudo da APA Ibirapuitã, neste artigo, conecta-se aos processos de regionalização no que se 

refere ao conceito de identidade territorial, pois, a referência cultural estabelece uma relação de identidade com o 

espaço ou território. Regionalização, como processo, reúne os diferentes interesses econômicos e políticos, produzindo 

e reformulando as identidades sócio-culturais e desenhando novas marcas no espaço. Dessa forma, a pode-se 

entender a forma de relação da comunidade local com a proposta desenvolvida com o Projeto URB-AL. Os moradores, 

vinculados à produção de ovelhas, permanecem em suas residências, as mantêm dinâmicas e permitindo que utilizem 

sua mão de obra familiar no seu tipo de atividade. Tendo em vista que o Projeto fornece o recurso e formação junto às 

suas necessidades para sua execução, articula relações com esses produtores participantes e com suas instâncias de 

poder local para a organização e continuidade de suas etapas. Dessa forma, se fôssemos tabular o Índice de 

Conectividade, o que neste momento é possível, seria estabelecer que nesse cenário o Projeto se utiliza/produz as 

variáveis relativas à densidade. E como foi dito, neste caso, será relativa ao desenvolvimento local dos que estão no 

URB-AL daqueles que não aderiram, diante das relações socio-econômicas e culturais estabelecidas com e a partir 

dele, além da forma de apropriação e organização espacial desse território, como a sua forma de produção e base 

produtiva.  



Nesse momento é nítida a importância de observar os diferentes papéis dos atores envolvidos nesse processo, 

pois, é resultante da atuação desse conjunto que será possível estabelecer as esferas escalares presentes. A partir de 

uma análise metodológica das escalas geográficas de poder e gestão serve como recurso para observar como os 

atores locais/regionais – sociedade civil, Estado e mercado se articulam com as demais escalas de poder e gestão 

visando o desenvolvimento de seu território. Segundo RAMBO (2007), considerar as diversas escalas permite a 

compreensão da densidade e da complexidade que vem dos múltiplos poderes existentes e atuantes. CASTRO (1995) 

apud RAMBO (2007) define escala geográfica como um instrumento de análise que permite ver a realidade, e assim, 

deve ser vista junto ao seu entorno. ACSELRAD (2002) apud RAMBO (2007) diz que “a dinâmica de desenvolvimento 

territorial de escala local se dá pela combinação de fatores escalares variadas. Não há um poder econômico 

estruturalmente local, privado ou público, mas dimensões locais de um poder que se constrói na hierarquia dos 

tomadores de decisão.”. De posse desse entendimento, a densidade institucional toma importância por ter em sua 

constituição os atores público, privado, individuais e coletivos, tornando possível estabelecer demandas e 

potencialidades do território, e assim, no contexto, promover ações de desenvolvimento. Conforme BOISIER (1995), “a 

organização coletiva dos atores locais/regionais, buscando ações, mecanismos, práticas e políticas que visam o 

desenvolvimento de seu território.”. E assim, segundo RAMBO (2007), “entende-se que desenvolvimento territorial não 

se restringe ao crescimento econômico, mas na articulação dos atores em atender também suas demandas e 

necessidades sociais, culturais e ambientais.”. O andamento do processo de desenvolvimento territorial se dá a partir 

da inovação territorial coletiva, ou seja, segundo RAMBO(2007) “a capacidade de gerar e incorporar conhecimentos 

para dar respostas criativas aos problemas do presente, não só em termos de crescimento econômico, mas numa 

perspectiva integrada.”. Esse aspecto abrange a variável densidade institucional, já mencionada. E nessa lógica, 

RAMBO (2007) diz que há maior probabilidade de êxito no desenvolvimento dos processos territoriais representados 

pelos atores locais/regionais, das diferentes esferas institucionais, quando construídos de forma coletiva e baseados 

nas potencialidades territoriais em interação as demais escalas de poder e gestão.  

Neste momento pode-se pensar na Agenda 21 quando propõe o conceito de parceria no funcionamento das 

diferentes escalas do processo. Ainda será apreciado neste estudo de caso o documento o qual certifica a ação da UE 

diante da América Latina com compromissos nessa agenda ambiental. Percebe-se uma estrutura hierárquica em 

multiescalas que remontam os papéis desenhados pela agenda. Mello (2006) traz a configuração de uma agenda sob a 

perspectiva dos conceitos exigidos no documento. A abordagem inicial é a de que a linguagem comanda as ações 

através do poder dos discursos vindo da instrumentalização dos enunciados. Por exemplo: desenvolvimento que se 

quer "sustentável" possui instrumentalização estratégica quando promovem, autorizam, justificam práticas, 

deslegitimam e excluem outras. Na mesma dinâmica de raciocínio, a Agenda 21 como programa de percepção cria 

princípios de classificação, divisão e ordenação do mundo social, partindo de estratégias da neutralidade ética e 

retórica imbuída de cientificidade. Especialistas que falam ao encontro das expectativas políticas de grupos sociais 

promove o “efeito de teoria” favorecendo a realização daquilo que enuncia e anuncia. É um projeto de “redefinição da 

esfera política, em que o conflito perde seu caráter construtivo e cede lugar a um tipo particular de participação, através 

de processos de planejamento e organização que visam à obtenção do consenso entre os diferentes atores sociais 



envolvidos , mesmo que isso represente o recuo e sacrifício dos projetos que a princípio defenderiam.” (Mello, 2006, p. 

84) 

 A representação social não é neutra, pois, concorrem e competem entre si. Na escala macro a Agenda 21 

classifica essas disputas através das relações de poder, e por esse motivo, torna-se passível de questionamento seus 

princípios de ordenação e hierarquização social. Na escala micro, a Agenda 21 local identifica problemas internos. A 

ideia de uso responsável nas gerações presentes para a disponibilidade das gerações futuras traz o comparativo de 

que os conceitos “desenvolvimento sustentável” e “preservação da natureza” podem se complementar, considerando 

que no local é onde se efetivam as ações e ao mesmo tempo é um pedaço do global. Daí surge a ideia de que a soma 

das ações locais representam mudanças no plano global. Assim, fóruns permanentes com representações da 

sociedade civil e poder político, com a participação popular no planejamento estratégico dos serviços básicos do seu 

cotidiano, “hierarquizando” suas prioridades diante do contexto global.  

 A ação da Agenda 21 determina as ações de cada ator envolvido no processo. A escala local recebe um novo 

referencial de coesão social que não o estado-nação. A ele é colocado a nação como referência espacial e sendo o 

território nacional. Aqui apresenta-se o conceito de regulação disposto na agenda, ação que contém o processo de 

coesão social ao mesmo tempo que reproduz o capital. Ou seja, conforme as ideias de Keynes, essa regulação seria a 

domesticação do ser social e não a harmonia das relações sociais, descaracterizando o papel do Estado. Neste 

conjunto de ações, segundo as colocações de Hamel, o local é visto no processo como cooperação e conflito. O 

objetivo é o desenvolvimento local (anos 80) com uma representação útil, contrapondo a verticalização do processo, 

imposição através de  projetos concretos de consenso, e não de paradoxos.  

 Na relação público-privado a Agenda 21 local reinsere os trabalhadores marginalizados, enquanto que as 

empresas buscam ampliação internacional. As políticas urbanas incluem as relações dos atores com as empresas, e 

em particular com o capital internacional. Aqui cita-se o investimento nos municípios. Na Agenda 21 a localidade está 

preocupada com a competição e nem tanto com a sustentabilidade. Ainda, nessa ótica, a sustentabilidade global diante 

da local resulta na transferência de problemas sociais ou ambientais. 

Nos anos 90 inicia a competição inter-local pela disputa de recursos. De acordo com o objetivo neoliberal os 

cidadãos/atores locais buscarão fundos junto ao governo para reduzir a dependência, mas limita sua autonomia. É 

chamado pela Agenda 21 de Parceria uma relação que não permite a liberdade de escolha, ou seja, pode ser 

entendida como uma “área de ambiguidade”.  

 Da mesma forma, todas as sugestões a seguir  ditas na Agenda apresentam uma estrutura organizacional 

interessante, mas que serve de mecanismo de controle nas diferentes esferas de ação. Mas, para que o cidadão em 

geral possa “ocupar” a função proposta pela agenda ele precisa estar capacitado.  A capacitação substitui a educação, 

e o cidadão equiparado intelectualmente concorre com outros de forma igualitária. Dito à população, de forma 

acolhedora, que quem faz a capacitação está recebendo investimento, e assim, está agregando valor a sua pessoa ao 

mesmo tempo que para à instituição. Conscientiza o individuo para que se motive a executar a Agenda 21. O capital 

social é o capital humano, e assim, assumam cargos de ação da sociedade civil junto ao Estado. O cidadão é 

"convidado" a criar a reestruturação sem pensar na causa da problemática na qual está envolvido. É desconectada do 



governo. O local busca recursos financeiros  junto ao governo federal, o que os deixa dependentes, mas 

aparentemente resolve a falta de soluções.   

A solução, ou o evitar de conflitos, dos diferentes “lados” está no gerenciamento dos conflitos sociais 

pluridimensionais. Para minimizar os conflitos se criam consensos comuns, o que remete as leituras complementares 

da disciplina: quando é expresso "os lados" há presença de conflito. Se há conflito necessita-se de uma solução, e 

neste caso da Agenda 21 será o uso de tecnologias para formar consenso, tais como capacitação e parceria. É 

utilizado o termo homogeneizante para referir-se aos ideais humanitários universais com o intuito de disfarçar as 

heterogeneidades presentes, ou que constituem a sociedade. Por exemplo, utilizar a expressão qualidade de vida tenta 

dizer que é um desejo comum aos indivíduos. Na prática, estrategicamente, consenso para a Agenda 21 é estabelecer 

parcerias entre governos e sociedade, configurando um programa universal para se atingir o desenvolvimento 

sustentável no século XXI. Visa dar um sentido de horizontalidade às relações entre grupos sociais com poderes 

desiguais e interesses distintos. Na localidade da APA consenso está representado quando a estrutura local é utilizada 

e ao mesmo tempo e capacita os agentes locais, alem dos valores investidos para o andamento da produção. Aqui, já 

se faz o gancho com o conceito de Parceria: é um “conselho instituído e coordenado pelo município, formado por uma 

equipe técnica, por órgãos e secretarias do município, vereadores, conselhos municipais, órgãos federais ligados ao 

meio ambiente, empresas de serviços, ONG’s, sindicatos, universidades públicas, universidades particulares, 

associações de empresários, associações profissionais, federações de associações de moradores, entidades 

filantrópicas etc., que fixa e conduz as políticas da Agenda 21 local, os grupos de trabalho, as prioridades, legitimando 

e difundindo a Agenda e negociando consensos” (Mello, 2006, p.73).  

O conceito de Desenvolvimento Sustentável na agenda explica a lógica dos objetivos universais para “nós” 

(que nós?), e esse “nós” unifica porque tem o objetivo em comum. Há uma nova tentativa no processo de 

sustentabilidade conforme os padrões de produção e consumo do modelo capitalista atual. O intuito é nao haver mais a 

guerra de “lados” entre meio ambiente e desenvolvimento, mas sim haver apenas o lado da integração em prol do 

futuro coletivo. 

No Fórum da Agenda há certa contradição na diretriz, pois, o Estado passa a ter suas funções neutralizadas, 

mas suas ações permanecem. Ou seja, para a agenda ser implementada o Estado precisa manter seus papéis 

estipulados pela própria agenda. E assim, o Empoderamento atribui poder a uns grupos e, consequentemente, exclui 

outros. Na realidade esse poder não transita entre os grupos, ele se soma porque são todos parceiros.  

A Participação na Agenda 21 tem seu eixo principal no processo de planejamento participativo, que diagnostica 

e analisa a situação do país em suas diferentes escalas (regiões, estados, municípios) a fim de planejar o futuro 

sustentável. “O consenso é representado como um expediente fortalecedor da democracia, mas pode ser traduzido de 

modo inverso quando for condição imposta para que todos cheguem a uma solução em comum acordo. [...] torna-se 

um mecanismo inclinado a ignorar a diversidade de perspectivas e projetos políticos dos agentes envolvidos nos canais 

de participação.” (Mello, 2006, p.76 e 77).  



As definições dessa Agenda serão observadas nesta dissertação através da análise paralela dos efeitos 

locais advindos de ações globais. O fato de a APA estar no Bioma Pampa contribui para essa relevância, tendo em 

vista os poucos estudos na área. Ser APA serve de instrumento do ordenamento territorial por estabelecer a forma de 

relação da sociedade com aquele espaço quando os intitula de Patrimônio Natural e Cultural. Ao se constituir a APA os 

municípios envolvidos passam a receber a contribuição econômica do ICMS ecológico. A agenda internacional 

promove ações locais decorrentes dos compromissos assumidos. Isso interfere nas ações de fiscalização e criação de 

conselhos gestores do SNUC. A APA Ibirapuitã por pertencer ao Bioma Pampa também é classificada como Área de 

Proteção Internacional (API), além de compor uma região transfronteiriça com o Uruguai. A seguir imagens de 

localização da área de estudos, abrangendo em seu território a República do Uruguai, que engloba o Parque Natural 

do Valle del Lunarejo, Parque Gran Bretaña e o território uruguaio que une os limites internacionais à Área de Proteção 

Ambiental do Ibirapuitã. No Brasil, a Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, a Reserva Biológica Estadual do 

Ibirapuitã, Serra do Caverá e o território que interliga o entorno da Reserva Biológica e a Serra do Caverá à BR-290: 

  

Fonte: ICMBio 

 A análise se dará na verificação da forma de existência de práticas de agricultura familiar nos limites de uma 

APA, no surgimento do interesse do investimento estrangeiro local, se resulta da Agenda 21 com respectivas revisões 

do COP 7 e COP 10.  Dessa realidade a teoria da evolução dos sistemas agrários será verificada como uma forma de 

interpretação do espaço rural, caracterizado por sua função predominantemente agrícola. Aqui relembro dos textos dos 

“lados”, da identificação das diferentes falas a associar o processo a um método. Sendo assim, segundo Mazoyer e 

Roudart (2001 apud Brito, 2010) o conceito de sistema agrário “é um instrumento intelectual que permite apreender a 

complexidade de toda a forma de agricultura real através da análise metódica da sua organização e do seu 

funcionamento”. Aplicando esse conceito, conforme Silva Neto (2006) apud Brito (2010) é possível fazer tipologias 

regionais. Para este estudo a escola Leninista diferencia as categorias sociais no tempo e no espaço. Assim, “analisar 

e conceber em termos de sistema agrário a agricultura praticada num momento e espaços determinados consiste em 

decompô-la em dois subsistemas principais, o ecossistema cultivado e o ecossistema social produtivo, em estudar a 

organização e o funcionamento de cada um desses subsistemas, em estudar suas inter-relações.” O método sugere 

que se partindo do geral para o particular, num perfil explicativo, analisando os fenômenos de uma escala mundial para 



uma local, identificando a dinâmica interna e que a mesma sofre influências do contexto mais amplo, além dos seus 

limites. Partindo desse entendimento, se estabelece uma sequencia de ações, conforme segue no mapa: 

 

A estrutura da sociedade rural, segundo Gehlen (1994 apud Brito, 2010) considera relevante a relação com a 

terra. O autor coloca que a concepção de uso sobre a terra determina “a divisão do campo pelas classes sociais”, e 

dessa forma, se estabelecem as relações de poder nesse espaço.  Terra como fonte de poder: meio especulativo; 

como fonte de produção de riqueza: geração de lucro e acúmulo de capital; espaço de trabalho: meio de produção e 

reprodução de vida, e assim, ser cidadão; espaço de trabalho subjugado: meio de expropriação, desgaste de sua vida; 

experiência histórica ou condição de vida dos atores (indígenas, caboclos, biscateiros, etc): condição marginalizada. 

Essa classificação advém do modo de apropriação da terra e origem dos meios de produção (terra, capital e trabalho). 

Segundo Brito (2010), “os sistemas de produção identificados na APA Ibirapuitã tiveram como critério de agrupamento 

a atividade principal [...] gerando dois grupos: Arroz e Pecuária de Corte. [...] É necessário destacar que se pode 

encontrar nas localidades os mesmos tipos de agricultores desenvolvendo diferentes sistemas de produção. Bem como 

o contrário é verdadeiro: um mesmo sistema de produção pode ser desenvolvido em diferentes tipos de 

estabelecimentos, como foi o caso na APA Ibirapuitã.” 

Os problemas enfrentados pelos governos locais dos continentes Europa e América Latina são similares, 

apesar das diferenças sociais e econômicas. O projeto URB-AL ao formar parcerias com a comunidade local dos 

aglomerados urbanos presentes em áreas protegidas para a preservação do Bioma Pampa promove ações 

sustentáveis em suas práticas sociais e econômicas. Como resultados espera-se que os dados obtidos apresentem os 

possíveis impactos sobre a comunidade local na área em questão através de práticas agrícolas sustentáveis.  
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