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Demonstraremos como o pequeno produtor familiar vem se (re)territorializando na 

Campanha Gaúcha, quais as formas produtivas-econômicas-sociais implantadas e quais as 

transformações que as mesmas empregaram ao território. 

 Para isto realizaremos uma abordagem introdutória sobre quais conceitos ou noções 

de espaço, território, desterritorialização, (re)territorialização que estamos nos apoiando. 

Realizaremos uma abordagem sobre as formas de produção e sistemas de créditos 

utilizados pelos diferentes tipos de produtores rurais no Rio Grande do Sul, relacionando 

assim produção, formação sócio-política e território, com isto, esperamos demonstrar quais 

características empregadas ao espaço riograndense após a sua apropriação. 

Demonstraremos a trajetória que vem sendo percorrida pelos pequenos produtores 

familiares ligados ao MST nos assentamentos da regional de Bagé3 e as formas como estes 

vem se reproduzindo em um espaço considerado como o lugar da pecuária e dentro de uma 

lógica produtiva que considera a pequena propriedade familiar como inviável dentro dos 

padrões tecnológicos exigidos para uma produção rentável. 

 O território analisado forma-se através do embate entre duas forças que disputam 

através do discurso, da política, dos costumes, dos hábitos, de símbolos, mas 

principalmente através da viabilidade de suas formas produtivas uma certa porção territorial 

que em última instância reverte-se em sinônimo de poder. 

 Desta forma concordamos com RAFFESTIN (1993:43) quando ele coloca que: 

“O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por 

um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se 

apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo pela 

                                                 
1 UFRGS  rmvmedeiros@yahoo.com.br 
2 UFRGS  denirsosa@yahoo.com.br 
3 Até o final da pesquisa de campo os assentamentos realizados nos municípios de Candiota, Hulha 
Negra, Aceguá e Bagé montavam segundo o MST a regional Bagé. 
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representação), o ator ‘territorializa’ o espaço. [...] o território nessa perspectiva, é um 

espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que por 

conseqüência, revela relações marcadas pelo poder.” 

 As concepções sobre o território podem, ainda ser agrupada em três vertentes: “a) 

jurídico política; b)cultural(ista); c)econômica”. (HAESBAERT 2001:1770) 

 Uma análise parcial do território “[...] está fadada a compreender apenas uma parte 

dos complexos meandros do poder”.(id.). 

 Uma análise abrangente do território leva o autor a afirmativa de que o “[...] território 

deve ser visto na perspectiva de um domínio ou controle politicamente estruturado, mas 

também de uma apropriação que incorpora uma dimensão simbólica, identitária e, porque 

não dizer, dependendo do grupo ou da classe social a que nos estivermos nos referindo, 

afetiva”.(HAESBAERT, 1997:41) 

 Dessa forma “[...] o território é ao mesmo tempo um recurso ou um instrumento de 

poder e um valor, valor este que vai além do simples valor de uso ou de troca, estendendo-

se pela valorização simbólica, identitário-existencial.” (HAESBAERT, 2001:1771) 

 O processo de desterritorialização desta forma nega a fixação do grupo social, da 

população, do indivíduo a uma base física além de fazer com que percam ou pelo menos 

deixem adormecidos seus costumes, suas relações interpessoais, o seu cotidiano. Desta 

forma perde-se a identidade territorial existente, isto partindo do pressuposto que “toda a 

identidade territorial é uma identidade social definida fundamentalmente através do território, 

ou seja, dentro de uma noção de apropriação que se dá tanto no campo das idéias quanto 

no da realidade concreta, o espaço geográfico constituindo assim parte fundamental dos 

processos de identificação social.” (HAESBAERT, 1999:172) 

 Acreditamos que de certa forma o processo de desterritorialização apresenta um viés 

econômico muito forte à medida que nega a reprodução de um determinado grupo em uma 

porção específica do território, fazendo com que ocorra assim um deslocamento e a 

tentativa de uma (re)territorialização (econômica, política, social, cultural) em outro lugar. 

Dessa forma do mesmo modo que o viés econômico nega o acesso e a manutenção do 

território ele pode ser utilizado como um agente (re)territorializador à medida que através 

das formas de produção mostra-se mais “eficiente” do que formas tradicionais de produzir. 

 Em ambos os processos (desterritoriazação/(re)territorialização) forças sociais, 

econômicas, políticas atuam como elementos de manutenção, expulsão ou atração (quando 

no processo de (re)territorialização) de grupos envolvidos. 
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 A partir dos processos anteriormente colocados demonstraremos por quais vias e 

como os pequenos produtores familiares são, em um primeiro momento desterritorializados, 

e em um segundo (re)territorializados ou seja se (re)territorializam em um espaço que ainda 

hoje no Rio Grande do Sul se configura como sendo de domínio da pecuária e do latifúndio. 

 Ambos os processos (des e (re)territorialização) serão analisados tendo como base 

as relações de poder exercidas através dos processos produtivos e das concepções de 

sociedade/identidade territorial que ambos empregam ao território. 

OCUPAÇÃO, FORMAS PRODUTIVAS E FORMAÇÃO TERRITORIAL 

A construção do território riograndense não pode ser compreendida sem que se leve 

em consideração o caráter fronteiriço do mesmo, esta peculiaridade emprega ao território a 

necessidade de uma intensa militarização e a formação de uma ideologia conservadora de 

defesa do território e manutenção dos valores dominantes na época. (HAESBAERT, 1988) 

 A intensa movimentação fronteiriça devido às constantes lutas pela demarcação 

territorial fez com que a ocupação fosse “diferenciada” das demais regiões brasileiras. Aqui, 

a ocupação territorial se dá via sesmaria voltada à pecuária com fins de manutenção de 

território. Esta forma de ocupação emprega ao território riograndense um caráter 

extremamente segregador na medida em que a partir do latifúndio pecuarista formam-se o 

grupo social hegemônico, a base econômica e a identidade regional que iriam dominar o 

espaço riograndense (é a campanha gaúcha até os dias atuais). 

 A oligarquia forma-se com base em uma identidade territorial fortemente ligada a 

uma estrutura político-econômica específica (militar-pecuarista). 

A base econômico-social formada através do latifúndio pecuarista emprega ao 

território riograndense feições que com o decorrer dos tempos são vistas como “negativas” 

junto ao poder central, ou seja, a pouca mão-de-obra empregada na atividade pecuária não 

proporciona o adensamento populacional desejado, além disto à pecuária ocupava uma 

área geográfica específica (os campos) ficando assim as áreas de matas subaproveitadas. 

Esta especificidade geográfica/econômica fez com que o governo central, desde 

1748, empregasse esforços em direção à colonização das áreas não ocupadas pela 

atividade pecuária. Tais esforços se davam também em vista de que a atividade ligada à 

pecuária não proporcionava um abastecimento satisfatório de gêneros alimentícios à 

população local. 

 Os esforços em torno da colonização em áreas de mata (não ocupadas pela 

pecuária) começam a demonstrar a sua efetividade a partir de 1824 com a chegada dos 
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alemães ao estado. Em um segundo momento, 1874-75, chegam os imigrantes italianos 

ainda no esforço de colonizar as áreas não propícias a pecuária. 

 Os grandes proprietários não ficaram de fora do novo mercado (terras) que surgia no 

espaço riograndense, isto pode ser verificado quando BERNARDES (1963:32) coloca que “[. 

. .] os grandes proprietários do campo encontraram um negócio lucrativo para suas 

sesmarias de mata que estavam sem aproveitamento: vendê-las em pequenos lotes, aos 

filhos dos colonos que necessitavam de terras. [. . .] Muitos particulares registravam glebas 

como se fossem de sua ‘posse’ ou ocupação e, antes mesmo de receberem o título 

definitivo, retalhavam-na e vendiam-nas em lotes coloniais.” 

 Os grandes proprietários foram agentes modeladores do espaço colonial à medida 

que influenciaram e definiram quais áreas seriam ou não ocupadas por tal processo, mas 

mesmo tendo participado do processo este não seguia/servia apenas às necessidades dos 

grandes pecuaristas, este também tinha por objetivo diversificar sócio-politicamente a área 

dominada unilateralmente pelos latifundiários pecuaristas. (HAESBAERT, 1988:42) 

 A coexistência dos dois tipos de ocupação da terra (latifúndio pecuarista e minifúndio 

policultor) a partir de 1870 é explícita, bem como a existência de um “novo” gênero de vida e 

de forma de produção. Isto, porém, não significa que o espaço social da colônia tenha 

ocupado uma posição privilegiada frente à classe latifundiária pecuarista uma vez que a 

“multiplicidade sócio-econômica” do estado era buscada sem que a força do força do 

latifúndio pecuarista fosse abalada. (BERNARDES, 1963; HAESBAERT, 1988) 

 SANTOS (1997: 109) coloca que “(...) cada momento histórico muda a divisão do 

trabalho. É uma lei geral. Em cada lugar, em cada subespaço, novas divisões do trabalho 

chegam e se implantam, mas sem exclusão da presença de restos do trabalho anterior. Isso 

distingue cada lugar dos demais, essa combinação de temporalidades diversas”. 

 O que ocorre no espaço riograndense é a justaposição ou coexistência de dois tipos 

de ocupação da terra e de formas de produção, onde o primeiro (latifúndio pecuarista) se 

mantêm independente da expansão do segundo (pequena propriedade familiar). 

 Seguindo esta orientação podemos afirmar que devido aos tipos de ocupação e às 

formas de produção, o território riograndense fraciona-se a grosso modo em duas regiões 

(norte/sul) que podem perfeitamente ser identificadas segundo a sua produção, os tipos 

sociais, a cultura, o desenvolvimento econômico, etc. 

 Os tipos de ocupação identificam-se com uma forma produtiva em particular, que 

com o decorrer do tempo, no espaço riograndense, trouxeram um maior ou menor 

dinamismo as áreas em que se instalaram. 
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 AS FEIÇÕES DO TERRITÓRIO ATRAVÉS DAS FORMAS DE PRODUÇÃO 

 Analisar o território através de suas formas de produção é relevante à medida que 

acreditamos que estas estruturam e são estruturadas pelo território onde se fixam, fazendo 

assim com que a dinâmica econômica, social e política gravitem em torno das formas ou 

atividades exercidas. 

 As formas de produção segundo MEDEIROS (1988:20) 

“[. . . ] encontram-se em uma escala muito mais reduzida que aquela dos Modos-de-

Produção, portanto, estas formas de organização não podem ser designadas pelo 

mesmo conceito de M de P. Assim, quando se considera uma fazenda capitalista, não 

está se considerando todo o capitalismo, mas apenas uma parte dele. [. . . ] Esta 

fazenda, então, não é um Modo-de-Produção, mas apenas uma Forma de Produção 

(grifo no original)” 

 As formas de produção podem modernizar, fracionar, concentrar, estagnar ou 

dinamizar o território, isto sempre levando em consideração o tempo histórico que está 

sendo analisado, ou seja, a forma de produção de hoje que é sinônimo de dinamismo em 

um determinado território pode amanhã ser um fator de estagnação para o mesmo. 

 MEDEIROS (1988) faz uma regionalização do estado segundo suas formas de 

produção, onde cada uma delas tem o seu histórico descrito e analisado. Com isto 

consegue aliar produção, condicionantes naturais, tipos sociais e formas históricas de 

ocupação do espaço. 

 Segundo a autora as formas de produção podem ser as seguintes: 

a) Fazenda tradicional: ligada ao grande domínio (desenvolvida na área de campo 

do Estado) dedicado à pecuária; 

 A fazenda tradicional forma-se a partir da doação de sesmarias com a finalidade, em 

um primeiro momento de ocupar o território, tendo como uma de suas principais 

características a grande extensão de terras e a criação de gado. 

 Esta forma produtiva foi a primeira a ser instalada no estado, devido as suas 

características BROSE (2000:22) coloca que foi a geradora da “pobreza estrutural pela 

restrição de acesso à terra para a maioria da população que vaga pelos pampas em busca 

de uma ocupação” o autor ainda coloca que “este processo de ocupação foi completado a 

partir dos meados do século XX com a introdução do arroz irrigado nestas grandes 

propriedades” 

 8968 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

b) Fazenda modernizada: resultante da transformação da fazenda tradicional diante 

das forças do capitalismo, dedicada a produtos dinâmicos (soja, trigo e arroz em 

conjunto com o gado); 

 Fazenda tradicional onde a dinâmica do capitalismo faz com que ocorra uma 

reorganização produtiva, com isto tecnologia, mão-de-obra especializada são utilizadas com 

o intuito de manter e elevar o rendimento do capital empregado. 

 A produção via fazenda modernizada no Rio Grande do Sul já na metade do século 

passado configurava-se como sendo uma das mais modernizadas do país. A cultura do 

arroz impulsionada pela utilização intensiva de maquinário e produtos químicos em conjunto 

com o incentivo governamental dado à cultura do trigo dinamizam o processo de 

mecanização/quimificação e ampliação da gestão empresarial na agricultura gaúcha. 

(BROSE: 2000) 

c) Pequena Produção Funcional: ligada à fazenda tradicional através do 

fornecimento de mão-de-obra, geralmente semiproletário e que produz alimentos 

para o autoconsumo, principalmente; 

d) Pequena Produção Tradicional Colonial: ligada ao pequeno domínio e 

desenvolvendo uma agricultura de subsistência, mas não ligada funcionalmente 

ao grande domínio; 

 e) Sítio Modernizado: gerado no pequeno domínio e dedicado a uma agricultura 

moderna, não mais de subsistência. 

 Ambas formas de Produção, tradicional colonial e sítio modernizado estão ligadas à 

colonização alemã e à italiana realizadas nas áreas de mata não utilizadas pela pecuária. 

Têm como características o domínio da pequena propriedade e da mão-de-obra familiar, 

sendo que nos sítios modernizados, como nas fazendas modernizadas ocorre a 

reorganização produtiva com o intuito de reduzir gastos e elevar os rendimentos. Nas áreas 

de maior mecanização a queda nos postos de trabalho foi acentuada bem como a 

contratação de trabalhadores em período parcial, sem a assistência social necessária. A 

concentração de terras nestes domínios também ocorreu, bem como, a auto-exploração e a 

migração da força de trabalho jovem para o suprimento de vagas no setor industrial 

nascente na área rural (coureiro-calçadista), que se instalava nestes locais por serem os 

jovens mais propensos a longas jornadas de trabalho e avessos a atuação em sindicatos 

(BROSE:2000) 

 As formas de produção produzem uma “expressão territorial do interesse econômico” 

fazendo com que uma fração do território voltada a uma determinada forma de produção 

venha a se opor as demais formas que não lhe são interdependentes. (HEIDRICH, 2000) 
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 HEIDRICH (2000:99) coloca que isto ocorre por três razões: 

[...] primeiro, porque a elite dirigente tende a organizar-se em defesa do 

desenvolvimento da atividade principal e, ao agregar o interesse das demais classes, 

amplia-o como um argumento de defesa vinculado ao território; em segundo lugar, a 

ação do Estado no atendimento das necessidades de um determinado setor produz 

efeito direto sobre aquele território; por fim, a população abarcada tende a ver a 

reivindicação como condição necessária para si, à medida que a mesma 

representaria uma melhoria para o ‘seu’ território. 

 O autor ainda deduz a existência de três núcleos distintos de interesse econômico no 

estado, “ a) um baseado no interesse de preservação e desenvolvimento do espaço 

econômico da estância pastoril; b) o outro gravitando em torno do conjunto econômico 

relacionado a agricultura, de grãos como centro do sistema, e de seu aparato industrial e de 

comercialização; c) o terceiro está centrado no desenvolvimento de uma industria dinâmica 

de característica diversificada.” (HEIDRICH, 2000:99) 

 Os núcleos de interesses econômicos no Rio Grande do Sul gravitam, segundo 

Heidrich, em sua maioria tendo por base a agropecuária de preferência voltada ao mercado 

e ligada aos grandes domínios. 

 DINÂMICA DO TERRITÓRIO SEGUNDO AS FORMAS DE PRODUÇÃO 

 Segundo as formas de produção podemos identificar no espaço riograndense uma 

dinâmica diferenciada de desenvolvimento territorial, ligada principalmente às atividades 

econômicas principais que são desenvolvidas. 

 Dessa forma a dinâmica de desenvolvimento e organização territorial acompanha 

(até certo ponto) a dinâmica das formas de produção, mesmo não sendo essas formas de 

produção as únicas responsáveis pelo ordenamento sócio-territorial. Podemos afirmar que 

estas contribuem muito para a estruturação do mesmo. 

 Com isto, consideramos que o espaço riograndense é apropriado e se desenvolve 

segundo orientações político-econômicas que, conseqüentemente, ao longo do tempo irão 

empregar ao ele uma divisão que irá marcar profundamente o seu território, no que se refere 

a sua dinâmica de desenvolvimento. 

 As relações de subordinação econômica e política no território riograndense alteram-

se, fazendo assim com que a forma de produção ligada à pecuária tradicional fossem 

gradativamente perdendo a sua importância no cenário econômico. Mesmo com a 

importância declinante no cenário regional esta forma de produção deixa marcas no território 

que perduram até os dias atuais, constituindo expressões de tempos passados no tempo 
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presente. Por essa razão os seus representantes ainda mantêm uma posição de destaque 

dentro da política regional que por sua vez é reforçada pelas políticas públicas e de 

desenvolvimento levadas a efeito pelo governo federal, tanto para o setor agropecuário 

como para o espaço urbano. 

 A sócio-economia do Rio Grande do Sul fica assim organizada: de um lado 

predomina o latifúndio pecuarista, com um caráter altamente concentrador com uma 

economia centrada principalmente no setor agropecuário onde, as lavouras (principalmente 

de arroz) apresentam altos índices de mecanização, produção e produtividade (mesmo que 

em geral apresentem índices menores que as demais regiões) justificando assim a sua 

existência. Esta “especialização” da pecuária extensiva e do arroz faz com que a dinâmica 

produtiva da metade sul fique extremamente vulnerável a abalos econômicos, além disto o 

setor produtivo é monopolizado por um pequeno grupo de atores. 

 De outro lado temos a região de colonização alemã e italiana (metade norte) que é 

predominantemente ocupada pela pequena propriedade familiar e que tem um 

desenvolvimento diferenciado da metade sul. Nesta, há um grande número de pequenas 

propriedades e de investimentos. Por este motivo, a região aparentemente, fica menos 

vulnerável a abalos econômicos. O caráter de diversificação da produção de parte das 

pequenas propriedades faz com que esta se mantenha estável frente às crises no setor 

agropecuário. 

 Seguindo esta mesma lógica estabelecem-se no Estado, dois tipos de pobreza. 

Brose afirma que “[...] existem dois tipos de pobreza no RS. Uma delas, a mais severa, está 

relacionada com a concentração fundiária e as formas de ocupação em que predomina o 

assalariamento, localizando-se principalmente na metade sul. A outra se refere a uma 

situação de pobreza menos intensa, porém com índice de concentração mais elevado que 

se encontra em áreas de agricultura familiar na metade norte do estado”. 

 A dinâmica histórica de ocupação do território riograndense aliada à estratégia de 

desenvolvimento para o país na década de 50, em especial para o setor agropecuário após 

1960, deixa claro que o aumento do número de excluídos do campo e da pobreza no estado 

era inevitável. Alguns pontos serão esclarecidos a seguir como forma de subsidiar a 

discussão sobre a forma de territorialização utilizada pelo MST na campanha gaúcha. 

 Podemos identificar a década de 50 como um marco inicial para o planejamento 

sistemático da economia brasileira. Tal planejamento tem orientações norte Americanas e 

nas estratégias de desenvolvimento formuladas pela Comissão Econômica para a América 

Latina (CEPAL), tais orientações colocavam o setor industrial como prioridade de 

investimentos e como fator de desenvolvimento da economia nacional.(SILVA, 1999:87) 
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 As transformações no foco de investimentos do governo brasileiro mostram mais 

fortemente os seus reflexos no setor agropecuário a partir do final da década de 60 e início 

da 70. A partir deste momento, o setor não pode mais ser pensado de forma separada dos 

demais setores econômicos nacionais, ele tem que ser pensado a partir do domínio do 

“capital industrial e financeiro” e dentro de um processo global de acumulação. 

 O processo de acumulação que é imposto à economia e por conseqüência ao campo 

brasileiro, segue o viés do investimento voltado à grande produção. No setor agropecuário 

isto significa dar grande importância à produção de gêneros alimentícios que fossem de 

significativos economicamente, tendo em vista que este tipo de produção é o mais 

adequado a busca de lucros por parte das empresas nacionais e multinacionais que 

dominam o setor. 

 Políticas públicas como o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), criado em 

1965; a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), criada na década de 80; e as 

novas formas de financiamento, como o sistema de equivalência em produto, operações nos 

mercados futuros, certificado de mercadoria, cédula de produtor rural, além da substituição 

das fontes provindas do Tesouro Nacional e dos bancos para novas fontes do setor privado 

e por iniciativas dos governos estaduais e municipais, criadas a partir da década de 90 

mostram-se excludentes à medida que beneficiam diferentemente produtos e produtores. 

Tais créditos geralmente eram concedidos a culturas que detivessem um maior valor no 

mercado ou aquelas que utilizavam maior carga de insumos provindos do setor industrial. 

(SZNRECSÁNY e RAMOS, 1994: 70) 

 Uma noção de desenvolvimento agropecuário voltado à produção em grande escala 

e ao suprimento em primeiro planos das necessidades do mercado deixam grande parte dos 

produtores rurais de fora do processo de modernização e da maioria das políticas públicas 

voltada ao setor. Seguindo esta lógica, outras formas de produção no campo foram 

deixadas de lado e até abandonadas a própria sorte, assim sendo os pequenos proprietários 

rurais que tem na mão-de-obra familiar a sua força de trabalho se vêem cada vez mais 

pressionados a abandonar a atividade no campo.   

Desta forma o processo modernizante da economia nacional traz a reboque o campo 

brasileiro. Para isto são feitos inúmeros esforços onde é buscada a metamorfose do 

crescimento em desenvolvimento. Isto fez com que debates referentes à questão agrária, 

ambiental e cultural entre outras fossem encaradas diferentemente pelos diversos 

grupos/intelectuais que pensavam/organizavam o campo brasileiro, ou seja, a questão 
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agrária poderia ser tratada tanto na esfera ético-social como puramente ligada à questão 

econômica, que por sua vez priorizava a questão funcional de oferta agrícola.4

 A via integradora que se caracteriza pela mudança na base técnica produtiva 

utilizada pela agricultura (e desenvolve-se de 1965 até início da década de 80) é tomada 

como sendo o período de desenvolvimento onde se consolida a utilização de insumos 

industriais voltados à agricultura bem como os maquinários que dariam todo um suporte ao 

trabalho no campo. 

 Crescimento/desenvolvimento entram na pauta de discussões das diferentes 

sociedades pós Segunda Guerra5, e o Brasil não foge à regra do cenário internacional. 

 Segundo NAVARRO (2001): 

“... neste mesmo período, após lenta acumulação de inovações anteriores, constitui-

se uma nova e acabada ‘compreensão de agricultura’ que gradualmente tornou-se 

hegemônica em todo o mundo, não apenas no plano científico, mas tornada concreta 

nos diferentes sistemas agrícolas dos países que a ela aderiram. Alicerçada no que 

foi genericamente intitulado de ‘revolução verde’, materializou-se de fato sobre um 

padrão tecnológico o qual, onde foi implantado de forma significativa, rompeu 

radicalmente com o passado, pois integrou fortemente as famílias rurais a novas 

formas de racionalidade produtiva, mercantilizando gradualmente a vida social e, em 

lento processo histórico, quebrando com a relativa autonomia setorial que em outros 

tempos a agricultura teria experimentado.” (grifos do autor) 

 Seguindo esta lógica o desenvolvimento do campo no Brasil se dá via consumo de 

elementos produzidos fora da propriedade, dessa forma a “(...) modernização da agricultura 

reflete-se, antes de mais nada, no crescimento do seu consumo intermediário, que indica a 

crescente dependência da agricultura de compras de ‘insumos’(de fora do setor ou mesmo 

intra-setorial) para a produção de suas mercadorias”.6

 O processo modernizante empregado ao campo brasileiro previa o consumo de 

produtos vindos de fora da propriedade, tais produtos (insumos, sementes selecionadas, 

tratores, implementos, etc.) eram considerados como imprescindíveis para a obtenção de 

taxas aceitáveis de produtividade e lucro. A modernização difundida pelo governo militar ao 

campo, pós 64, seleciona produtos e produtores que melhor se adaptassem às 

necessidades do mercado. Desta forma ficam de fora da tão alardeada modernização, 
                                                 
4 DELGADO, C.D. Expansão e Modernização do Setor Agropecuário no Pós-Guerra: um estudo da 
reflexão agrária. Texto utilizado pelo prof. Drº Sérgio Schineider no Seminário de Pesquisa sobre 
agricultura no PGDR. 
5 NAVARRO, Z. Desenvolvimento rural no Brasil: os limites do passado e os caminhos do futuro. 
Revista Estudos Avançados, vol.15, nº 43, São Paulo: USP, dezembro de 2001. 
6 Idem. pg. 92 
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grande parte dos pequenos produtores familiares que produziam basicamente para a 

subsistência e venda de excedentes. As tecnologias empregadas à produção no campo são 

absorvidas, mesmo que parcialmente, por todos os “estratos” de produtores e utilizadas em 

todas as culturas7,isto faz com que o programa de implementação de uma nova forma de 

produção, baseada em agroquímicos/ tratores e implementos de grande porte e potência, 

bem como no abandono de técnicas tradicionais de produção, autogestão da propriedade e 

de saberes tradicionais tenha êxito. 

 A modernização do campo e a sua inserção em uma lógica competitiva facilitam a 

entrada em uma racionalidade que reorganiza territórios “aos modelos de intercâmbio e 

invade até mesmo as relações interpessoais.” (SANTOS, 1996) 

 Esta agricultura voltada ao intercâmbio impõe novos ritmos, novas metas e novas 

relações, ou seja, uma nova racionalidade, que através da técnica, transforma, moderniza, 

melhora, cria, padroniza, com o intuito de alcançar o mercado regularmente em um menor 

tempo e a um custo acessível. 

 Segundo SANTOS (1996: 243): 

“Neste mundo rural assim domesticado, implanta-se um império do tempo medido, 

em que novas regularidades são buscadas. Muitas delas só se tornam possíveis 

quando tem êxito à vontade de se subtrair às leis naturais. O respeito tradicional as 

condições naturais (solo, água, insolação, etc) cede lugar em proporções diversas 

segundo os produtos e as regiões, a um novo calendário baseado na técnica e no 

conhecimento.” 

O período do tempo medido “não suporta” atividades atrasadas, fora do “seu tempo”, 

por estes motivos vários produtores familiares, pequenos produtores, são alijados do 

processo produtivo, ou seja, suas formas de produzir não conseguem mais suprir as suas 

necessidades básicas, com isto a desterritorialização se dá e ao mesmo tempo impele a 

busca de um novo lugar onde sua forma de produção, como já foi colocado anteriormente, 

se mostre mais “eficiente”. 

Os assentamentos da campanha buscam a volta ao processo produtivo do qual 

foram excluídos. Procuram uma nova forma de produzir e de organização no campo, de se 

relacionar com o ambiente, de resgatar conhecimentos esquecidos e de retomar através da 

produção, da cultura e da organização político-econômico-social de seu território uma 

autonomia que lhes foi “tirada”. 

                                                 
7 Salientamos que a aplicação de agrotóxicos, sementes selecionadas tiveram maior difusão junto aos 
pequenos produtores em comparação a utilização de maquinário. 
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Assim sendo, podemos dizer que a história dos pequenos agricultores assentados na 

regional de Bagé é uma expressão do processo de territorialização do capital no campo, 

simultâneo à desterritorialização dos pequenos produtores familiares. Em decorrência temos 

o processo de (re)territorialização, a medida que nesta mesma área se expressam diversas 

estratégias alternativas para a manutenção das famílias no campo e em busca de sua 

autonomia frente ao mercado. 

OS ASSENTAMENTOS DA REGIÃO DA CAMPANHA GAÚCHA 

Os assentamentos realizados na região da campanha gaúcha (mais especificamente 

os realizados na regional de Bagé), no final da década de 1980 e início da década de 1990, 

diferenciam-se dos demais por possuírem uma dinâmica própria de implantação. Estes 

assentamentos foram organizados pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul e não via 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Este diferencial impõe uma 

série de dificuldades econômicas, estruturais, locacionais e políticas ao conjunto de 

assentamentos implantados na região. 

 O processo de (re)territorialização na região foi dificultado pelo trabalho político 

realizado pela União Democrática Ruralista junto à população próxima aos assentamentos. 

Com isto a chegada dos assentados foi vista como uma ameaça à segurança pública, isto 

fez com que os latifundiários conseguissem o apoio popular para combater o verdadeiro 

problema que se apresentava: a defesa do latifúndio pecuarista e do seu curral eleitoral. 

 As atuações da UDR na região chegaram a extrapolar as fronteiras regionais quando 

em nota vinculada na página 7, do jornal Correio do Povo de 29 de janeiro de 1991 

afirmavam que: 

“Bagé corre perigo, acredita a UDR. A entidade vem vinculando 

alerta desde ontem nas emissoras de rádios locais, em vista da 

marcha dos sem-terra em direção à sede do município. Diz o 

comunicado que “a população deve ficar atenta para a possibilidade 

de violência por parte dos colonos, cujo passado mostra do que são 

capazes.” 

A nota acusa ainda os colonos de: “espalharem o terror” no distrito Tupy Silveira, ao 

“cometerem crimes de furto, tortura, cárcere privado, abigeato e destruição de bens 

particulares”. A UDR acusa “os pseudocolonos” de tentativas de extorsão e prática de 

tortura contra o produtor Deimar Silveira, que se negou a vender as terras para 

assentamento.Também pelas rádios, a UDR classifica os colonos de “marginais”. 
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O comunicado causou revolta entre os acampados. Um dos líderes, Ênio 

Bonemberger, argumentou que a nota não merecia comentários, “é mais uma baixaria da 

UDR [...]”. 

 O processo de (re)territorialização em um espaço estranho ao individuo por si só já é 

carregado de uma série de dificuldades tanto econômicas, quanto pessoais e emocionais. 

Isto porque, o processo de desterritorialização é marcado por ser uma etapa muito penosa 

na vida do agricultor sem terra; é o momento em que o agricultor é expropriado não só de 

seus bens materiais, mas sim de toda uma identidade construída a partir do trabalho com a 

terra, que na maioria dos casos era a única por eles conhecida. Neste momento sua 

identidade territorial sofre um grande impacto, chegando a certos casos a ocasionar o 

abandono da luta e a volta a “seu lugar de origem”. Por este motivo o conflito de forças com 

a UDR, nos primeiros momentos de vida dos assentamentos na região da campanha, 

contribuiu para o agravamento das dificuldades impostas aos agricultores assentados. 

 Os agricultores assentados na região passaram por uma série de dificuldades 

transformadas em motivo de lutas e reivindicações. Algumas destas dificuldades serão aqui 

expostas com o intuito de demonstrar o caminho percorrido pelos agricultores na busca de 

sua (re)territorialização. 

 Entre os fatores que contribuíram para o atraso no desenvolvimento dos 

assentamentos na região podemos destacar a falta de apoio por parte do governo Estadual 

e Federal, sendo este um dos principais agentes obstaculizantes ao desenvolvimento dos 

assentados. 

 A não liberação de verbas por parte do governo do Estado do Rio Grande do Sul 

para o fomento alimentação, auxílio moradia e recursos de obras públicas, fez com que os 

agricultores assentados ficassem em uma situação de extrema dificuldade para garantir a 

sua sobrevivência imediata. Também a não liberação das verbas para as obras de infra-

estrutura necessárias aos assentamentos fez com que a produção ficasse prejudicada. 

Atualmente um dos problemas que preocupa os assentados na região é a má 

conservação das estradas de ligação entre os assentamentos e as sedes dos municípios 

inicialmente utilizadas, em sua maioria, para levar o gado das fazendas de um lado para o 

outro. No entanto, o assentamento de famílias de pequenos agricultores tornou necessário 

um sistema viário eficaz para o escoamento da produção e para o transporte. 

 As más condições das estradas fizeram com que o MST, em 1993, juntamente com 

os agricultores assentados, ocupasse o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 

(DAER) de Bagé por dois dias. Logo após houve manifestações em frente ao Centro 

Administrativo de Bagé e a ocupação da BR 392 no trecho que liga Hulha Negra a Pelotas. 
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 Essas manifestações não trouxeram benefícios imediatos, mas levaram a 

negociações onde os agricultores conseguiram uma quantia de R$ 100.000,00 do INCRA 

para obras na estrada que ligavam os assentamentos a sede do município de Hulha Negra. 

Em 1997 foram destinados mais R$ 300.000,00 para a manutenção da estrada. É importante 

salientar que estas reivindicações por obras, nos assentamentos de Hulha Negra, se 

tornaram bandeiras de lutas na região. 

 Nos primeiros períodos, a dificuldade na obtenção de recursos para a manutenção 

dos assentamentos decorre do fato de que os mesmos foram criados pelo governo do 

Estado do Rio Grande do Sul e não pelo INCRA, impedindo a liberação de verbas por parte 

do governo Federal, que alegava ser esta a responsabilidade do governo estadual. Por sua 

vez, o Estado alegava que já havia comprado o terreno para este fim e que a liberação de 

verbas cabia ao INCRA. Neste verdadeiro jogo de empurra o pequeno agricultor é que foi 

lesado.8

 Os auxílios liberados para os assentados nos primeiros momentos de sua 

chegada às terras que lhes são destinadas é de grande importância, isto porque o período 

de acampamento é um processo penoso para todas as famílias. Neste período a maioria 

das famílias emprega os seus esforços e recursos para manter-se e não ter que abandonar 

o acampamento de forma definitiva. Por essa razão as linhas de crédito liberadas nos 

primeiros momentos após a implantação dos assentamentos são a única fonte de renda 

dessas famílias. 

O impasse criado entre o governo Estadual e Federal ocasionou assim uma série de 

dificuldades aos assentamentos da regional de Bagé. A não liberação das verbas 

destinadas a implantação dos assentamentos fez com que os agricultores assentados 

transformassem a questão da produção em um ponto de extrema importância, tanto no que 

se refere a sua reprodução imediata, como no que se refere à questão política. A 

viabilização econômica sem o auxilio do governo viria a demonstrar a força do pequeno 

produtor frente às dificuldades que lhes são impostas. 

 Mesmo sem o auxílio dos órgãos competentes os assentamentos de Hulha Negra 

começam a produzir alimentos para a subsistência e para o comércio. Os pequenos 

produtores em um período de tempo curto demonstraram através do aumento da produção 

e da produtividade a sua importância para a região. 

                                                 
8 Sobre as formas de auxílio que são liberados aos assentados do governo do Estado consultar SOSA 
JR, Denir de Oliveira. Assentamentos na Campanha Gaúcha - Um Estudo de caso no 
Município de Hulha Negra - RS. Rio Grande. Trabalho de Graduação (Curso de Geografia-
Bacharelado), Fundação Universidade do Rio Grande, 1997. 
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 . 

A implementação de novas estruturas tanto na área rural como na urbana devem 

muito ao processo reivindicatório e ao espírito cooperativista que vinha se desenvolvendo 

dentro dos assentamentos. 

 O processo cooperativo sempre teve grande importância dentro dos assentamentos 

do MST, isto porque o incentivo a diferentes formas de organização é colocado como uma 

das formas de viabilização e manutenção do pequeno produtor no campo. Este processo é 

uma construção constante, ou seja, não busca uma forma de cooperação ideal, que possa 

ser tomada como exemplo em todos os lugares. Busca a adaptação e/ou utilização de 

diversas formas de cooperação dos integrantes do movimento nos diferentes espaços que 

ocupam, considerando a história de vida de cada grupo. A homogeneização e a 

implementação de experiências únicas de cooperação para regiões diferentes com grupos 

diferentes torna-se ineficaz e ao invés de colaborar para o processo acaba por desestruturá-

lo. 

 Através destes pressupostos – que foram montados após algumas experiências mal 

sucedidas – o processo de cooperação nos assentamentos foi sendo desenvolvido 

conforme as necessidades e velocidade que cada grupo de agricultores considerava ideal. 

Com isto a implementação das cooperativas era feita após o grupo ter passado por um 

período de discussão que variava conforme as necessidades de esclarecimentos de cada 

um. 

 O pressuposto que se mantém a todos os assentamentos, independente de suas 

especificidades, é que somente através da cooperação será possível o desenvolvimento do 

pequeno agricultor, tendo em vista que o processo cooperativo permite o acesso a novas 

tecnologias, melhorias na infra-estrutura dos assentamentos, acesso a créditos 

governamentais e não governamentais, enfim um sem número de facilidades que seriam 

negadas a agricultores individuais. (STÉDILE, 1999) 

 Os assentamentos estudados apresentam três momentos importantes dentro do 

processo cooperativo da região. Estes momentos estão ligados à fundação da COPTIL 

(Cooperativa de Produção Trabalho e Integração LTDA) em 1990, a COPAUL (Cooperativa 

de Produção Agropecuária Libertadora) fundada em 1991 e a fundação da COOPERAL 

(Cooperativa Regional dos Assentados) em 1992. (SOSA JR:2000) 

 A cooperação agrícola teve início com a fundação da COPTIL no assentamento 

Conquista da Fronteira. Neste momento os assentados decidiram por montar uma 

Cooperativa de Produção Agrícola, organizados em um quadro formado por 41 famílias para 
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trabalhar a terra de forma coletiva, sendo todos os instrumentos de produção utilizados pela 

coletividade. 

 Os trabalhos neste primeiro momento eram definidos por setores. Entre eles 

estavam: administração, transporte, horta, gado leiteiro, sementes, frangos, máquinas, 

creche e refeitório. Esta estrutura manteve-se até o ano de 1994, quando limitações 

referentes a diferenças culturais da região de origem dos assentados, deficiências 

estruturais, distância do comércio local e péssimo estado de conservação da estrada de 

acesso ao mercado consumidor, fizeram com que houvesse em determinados períodos 

ociosidade de mão-de-obra, gerando assim um custo alto e retorno muito baixo à 

cooperativa. É importante salientar que, em grande parte, os quadros de direção das 

cooperativas dos assentamentos são ocupados por produtores que não possuem formação 

na gerência de estruturas de grande porte como de uma cooperativa agrícola. 

 Em 1994, o quadro social da cooperativa foi reduzido ao número de 29 famílias 

associadas. Sua forma organizacional foi alterada deixando de ser uma cooperativa de 

produção coletiva para tornar-se uma cooperativa de prestação de serviços e de 

comercialização. 

 A nova organização operacional da cooperativa mostra-se mais eficiente à medida 

que começa a prestar serviços a produtores que não fazem parte de seus quadros, 

conseguindo com isto investir em novos maquinários e reinvestir o restante na cooperativa. 

 A cooperativa, no ano de 2000, possuía ensiladeira, colheitadeira, tratores de grande 

porte e equipamentos para a produção de sementes de olerícolas para a prestação de 

serviços junto à produção dos assentados. Além destes materiais a cooperativa é 

atualmente proprietária de um mercado em Hulha Negra; possui duas casas residenciais, 

onde moram os funcionários do mercado (produtores deslocados de suas atividades no 

campo para gerenciarem as estruturas montadas). A cooperativa também é proprietária de 

um caminhão que serve ao mercado e presta serviços no período de safra de arroz. Em 

sociedade com a COOPERAL, montaram um frigorífico na cidade de Hulha Negra, para o 

abate de suínos e bovinos. 

 Fora da COPTIL, as famílias de assentados começaram a se organizar em grupos 

informais e associações com a finalidade de aumentar a produção através da compra de 

máquinas e implementos agrícolas. Dentro desta proposta foram organizadas 23 

associações, que através de reuniões e conversas de suas principais lideranças resolveram 

se organizar em uma grande associação. 
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 Com o objetivo de montar uma grande associação que pudesse congregar todos os 

grupos existentes nos assentamentos da região foi que em 1991, após a união das 

associações existentes, foi fundada a Cooperativa Agrícola Libertadora (COPAUL). Esta 

cooperativa organizou as suas atividades em setores que seguiam as mesmas linhas da 

COPTIL. No entanto, devido a problemas referentes a frustrações de safras, aos gastos 

excessivos com a manutenção das famílias e à fragilidade no processo gerencial 

administrativo teve o seu período de existência curto. Em 1993 sofreu um processo de 

esfacelamento irreversível. E em um período posterior o quadro restante da cooperativa 

decidiu dilui-la e entregar o seu patrimônio para saldar as dividas existentes. 

 Após a criação das duas CPAs, mesmo passando por estas dificuldades, ocorreu 

dentro dos assentamentos uma divisão entre famílias organizadas em cooperativas e 

famílias que optaram por trabalharem de forma individual. Esta divisão fez com que os 

trabalhadores não cooperativados tivessem problemas para acessarem as linhas de 

créditos. O principal argumento dos agricultores era que a cooperativa mantinha pessoas 

liberadas da produção para este fim podendo com isto acompanhar os trâmites necessários 

à liberação de verbas e de projetos referentes à produção na pequena propriedade. 

 Com a necessidade de acesso à crédito por parte de todos assentados 

independentemente de condição de cooperativado ou não, começou a ser pensada uma 

forma de congregar os produtores. Seguindo estas orientações, foi que em julho de 1992, foi 

constituída a COOPERAL, com um quadro que congregava cerca de 450 famílias 

pertencentes a todos os assentamentos. Com isto todas as famílias puderam encaminhar 

projetos para a obtenção de recursos destinados à produção. 

 A cooperativa organizou as suas linhas de atuação em 1993 quando através de 

negociações feitas com o governo federal, foram liberados recursos para a construção de 

um silo-secador. Isto permitiu a cooperativa secar e armazenar os grãos produzidos por 

seus associados. As linhas de atuação da cooperativa também previam a construção de 

uma rota de transporte de leite e a organização do setor técnico, dando ênfase à produção 

de sementes de olerícolas. 

 No entanto, uma grande crise econômica faz com que em 1994 a direção da 

cooperativa fizesse uma análise do custo para a manutenção das linhas de atuação que 

haviam sido definidas. Esta análise dos gastos efetuados fez com que, em 1995, a 

cooperativa contratasse recursos vindos do governo Federal dando assim novo fôlego na 

produção dos assentamentos. Esta dificuldade fez com que as atividades produtivas fossem 

organizadas dentro das matrizes produtivas da região. Além disso, a cooperativa inaugura, 

em 1996, no assentamento Conquista da Fronteira um novo mercado para abastecer os 
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assentados de alimentos, ferragens, produtos escolares, produtos veterinários e 

farmacêuticos. 

 As cooperativas surgiram nos assentamentos da região a partir da necessidade de 

organizar a produção e os assentados para a discussão de assuntos referentes à saúde, 

educação e lazer, extrapolando assim propostas puramente ligadas ao econômico. 

 Devido às características da produção que vinha sendo desenvolvidas dentro dos 

assentamentos (mecanização/agroquímicos, integração) começam a ser rediscutidos e a 

serem repensadas os motivos que provocaram sua expropriação, seu reasssentamento, sua 

(re)territorialização neste novo espaço. 

 A planificação das técnicas é vista por uma parcela dos assentados como uma forma 

de submissão do agricultor à agroindústria Sua discussão ainda passava pela análise de 

suas aspirações e desejos, muitas vezes distantes de sua realidade. Agora diferentemente 

desses períodos anteriores, os desejos e aspirações seguem racionalidades exteriores que 

necessitam de uma organização diferenciada e que nem sempre se encontra em 

consonância com o lugar aonde irá/serão implantadas. 

 SANTOS (1994, p.18) já colocava que: 

“No começo dos tempos históricos, cada grupo humano construía seu espaço de vida 

com as técnicas que inventava para tirar do seu pedaço de natureza os elementos 

indispensáveis à sua própria sobrevivência. Organizando a produção, organizava a 

vida social e organizava o espaço, na medida de suas próprias forças, necessidades 

e desejos. A cada constelação de recursos correspondia um modelo particular. Pouco 

a pouco esse esquema foi se desfazendo: as necessidades de comércio entre 

coletividades introduziam nexos novos e também desejos e necessidades e a 

organização da sociedade e do espaço tinha de se fazer segundo parâmetros 

estranhos às necessidades íntimas do grupo. Essa evolução culmina, na fase atual 

onde a economia se tornou mundializada, e todas as sociedades terminaram por 

adotar, de forma mais ou menos total, de maneira mais ou menos explícita, um 

modelo técnico único que se sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais e 

humanos.” 

 A planificação pressupõe uma nova racionalidade ao nível de produção. Esta 

racionalidade tende a servir com maior eficiência os capitais internacionalmente 
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estabelecidos. Estes, instalados em um determinado lugar, tendem a criar estruturas (fixos e 

fluxos)9, com a função de otimizar o retorno de seus investimentos. 

 Os capitais mundiais quando instalados tendem a introduzir novas técnicas e 

racionalidades que consideram imprescindíveis para o seu desenvolvimento. Isto pode ser 

notado quando uma determinada área é escolhida para acolher uma monocultura de 

importância comercial. A área escolhida recebe de imediato uma gama de tecnologias que 

em muitos casos supera a sua capacidade de absorção, ou seja, estas culturas necessitam 

do emprego de maquinário pesado, utilização de sementes selecionadas, fungicidas, 

pesticidas e ainda uma enorme supervisão técnica que em muitos casos é exterior ao lugar 

onde está ocorrendo a atividade produtiva. Em muitos casos, como as técnicas e a 

racionalidade de produção empregadas são exteriores aos lugares onde ocorrem, a 

produção e a questão ligada à degradação do meio ambiente são deixadas em segundo 

plano. 

 Com isto ocorre a socialização das perdas e a individualização dos lucros. Isto 

acontece porque a exterioridade das técnicas, da racionalidade, dos atores hegemônicos 

capitalistas não os compromete com a preservação do ambiente onde a atividade produtiva 

está sendo exercida. O seu comprometimento está ligado com o retorno otimizado do capital 

empregado e não com a preservação do meio ambiente local. 

 Sobre a razão técnica e a sua atuação frente à natureza GONÇALVES (1993, p. 118) 

coloca que A ‘razão técnica’ está preocupada com o agir-com-vistas-a-um-fim-imediato. 

Está ligada à intervenção do homem na natureza, aos processos de trabalho. (...) No 

entanto, como vivemos numa sociedade marcada pelo produtivismo, a ‘razão técnica’ 

tornou-se a ‘única razão’.[grifos do autor] 

 Questões referentes ao meio ambiente/ natureza só são pensadas em primeiro plano 

quando a sua degradação chega a níveis críticos (grandes desastres), e principalmente 

quando a degradação influencia em outras atividades produtivas. Neste momento ocorre 

uma união com um objetivo comum – restaurar o lucro que está prejudicado – que em 

muitas vezes necessita da preservação da natureza. 

 A percepção da degradação só se esboça quando de alguma forma afeta o lucro do 

capital empregado, quando isto não ocorre à degradação é consentida e controlada através 

de órgãos ambientais sucateados e com aplicação de multas irrisórias que em inúmeros 

casos são contestadas na justiça e não raras às vezes suspensas. 

                                                 
9 Os fixos são os instrumentos de trabalhos e as forças produtivas em geral, incluindo a massa dos 
homens; os fluxos são o movimento, a circulação e assim eles nos dão, também a explicação dos 
fenômenos de distribuição e do consumo. Maiores explicações sobre fixos e fluxos consultar SANTOS, 
Milton. Metamorfoses do Espaço Habitado. São Paulo, Hucitec, 1988. 
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É neste contexto que surge a proposta formulada pelo MST de modificações na 

forma de produzir nos assentamentos se contrapondo a perpetuação do atrelamento do 

pequeno produtor às grandes empresas produtoras de maquinários e agrotóxicos. 

Desenvolver tecnologia adequada à realidade, preservando e recuperando os recursos 

naturais, com um modelo de desenvolvimento agrícola auto-sustentável; – Buscar um 

desenvolvimento rural que garanta melhores condições de vida, educação, cultura e lazer 

para todos. (A vida no assentamento, 1997, p. 6) 

 Partindo destes pressupostos foi que em 1997 a COOPERAL priorizou nos 

assentamentos formas de produção sustentável, tendo como carro chefe na região a 

produção das sementes agroecológicas BIONATUR. A produção deste tipo de sementes 

trás consigo uma nova racionalidade contrariando assim as grandes empresas que 

monopolizam o mercado deste produto, isto porque preconiza a não utilização de insumos 

que possam ser agressivos ao ser humano e ao meio ambiente, e também por que buscam 

a autonomia do produtor frente à agroindústria. Esta modificação na forma de produzir 

proporcionou a introdução do conceito de agroecologia em todas as áreas da produção. 

Assim mesmo, este tipo de produção, sofreu no seu primeiro ano de implantação uma certa 

restrição devido ao fato de ir contra as formas de produzir já cristalizadas no cotidiano dos 

produtores. 

 A aceitação desta nova forma de produzir no campo foi dando espaço para a 

introdução de várias outras técnicas que vem a somar esforços para a introdução cada vez 

mais abrangente do conceito de agroecologia, de desenvolvimento sustentável e de 

cooperação nos assentamentos. 

 Isto pode ser vislumbrado no depoimento dado por Leandro Konzem10 que é técnico 

agrícola e um dos responsáveis pela manutenção das lavouras de sementes agroecológicas 

nos assentamentos, quando coloca que: 

“Quando eles aceitaram a tecnologia, esta forma de produzir que eles não 

conheciam esta forma, que era novidade depois foi tudo uma seqüência que ai foi 

desencadeando outros processos como agora estamos conseguindo não só não 

aplicar o fungicida ou inseticida enfim, e sim fazer um fermentado que é um adubo 

que é o biofertilizante que a gente faz e faz também chás tipo assim do cinamomo 

para controlar o pulgão e etc, etc. Então se começou este trabalho no primeiro ano 

e agora estamos fazendo quebra vento, adubação verde e outras coisas mais que 

vem na verdade a somar na questão da lavoura agroecológica . . .” 

                                                 
10 Depoimento prestado no ano de 2000 no acampamento do Quebracho junto a estrada que liga 
Hulha Negra a Bagé, Leandro Konzem hoje é assentado na região. 
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 A produção de sementes agroecológicas nos últimos anos tem demonstrado 

resultados positivos para os agricultores Em 1997 a produção de 1 ha de melão produzido 

de forma tradicional saia por R$ 800,00 enquanto uma lavoura agroecológica tinha o custo 

de R$ 400,00 e além disto à produção de sementes agroecológicas tem um risco nulo à 

saúde do produtor.,Este último fator é mais um atrativo à incorporação desta nova técnica 

produtiva no universo da pequena propriedade. 

 Este projeto iniciado em 1997 coordenado por João Rockett abrangia um universo de 

12 famílias assentadas; três anos depois já contava com 55 famílias trabalhando de forma 

individual, e algumas outras trabalhando de forma coletiva na produção de sementes. O 

processo de produção coletiva vem a reforçar o caráter cooperativo que existe nos 

assentamentos, já que conforme Leandro Konzem nós queremos é dividir o pão, as 

empresas capitalistas querem o lucro [...] nós não nos queremos é dividir o pão. 

 Fora o projeto de sementes agroecológicas, que é uma experiência única na América 

Latina, ainda se tem experiências ligadas á área de permacultura, que trabalha com 

soluções auto-sustentáveis e modelos de ecovilas. Este projeto é importante para o MST à 

medida que se pretende caminhar em direção a uma proposta de assentamentos onde as 

soluções empregadas para resolver os problemas da propriedade seguem linhas ecológicas. 

Ainda seguindo esta linha voltada à ecologia está o tratamento veterinário que tenta 

implementar uma nova racionalidade no tratamento com os animais. Isto ocorre, pois dentro 

de uma proposta agroecológica é necessário que todo o tipo de produção que é 

desenvolvida dentro da propriedade tenha um direcionamento que melhore as condições de 

vida do agricultor, diminua os custos operacionais, e leve em consideração o ambiente. 

Segundo o veterinário Luiz Carlos Alves responsável pelos assentamentos de Hulha Negra: 

“No nosso trabalho diário existe uma resistência muito grande do agricultor em 

trabalhar com plantas, o próprio sistema já condicionou ele a usar o 

medicamento, a gente trabalha muito a questão de dias de campo colocando a 

importância das plantas em função dos sintomas que aparecem mais na região, e 

esta questão da fitoterapia se encaixa na questão da agroecologia, na região no 

bloco da Hulha Negra já está bem difundida tem vários produtores que trabalham 

só com plantas, pra nós que somos técnicos é interessante porque nós não 

temos essa formação na universidade. Nós trabalhamos muito a questão do 

resgate popular [...] nós tentamos não só ver o animal como animal mas sim ver 

o meio que rodeia o animal, ver o manejo e em função disso tudo tem a própria 

sociedade que através das políticas agrárias influenciam no desenvolvimento dos 

animais e dos homens, então o nosso trabalho hoje é trabalhar basicamente a 

questão de redução de custos para que o pessoal use as plantas que tem na 
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própria propriedade, ter um leite mais saudável sem resíduos de antibiótico, e 

também difundir o saber popular, regatar a questão do sujeito saber que ele é 

importante que ele tem uma história que essa história toda pode ser utilizada 

para o trato com os animais, porque o pessoal pra fora quando sente uma dor de 

estômago toma chá e porque não usar o mesmo método para os animais...” 

 A resistência do agricultor a novas técnicas se expressa diferentemente nas diversas 

áreas da produção. A parte veterinária sofre uma maior resistência, pois o agricultor espera 

que depois de verificado o problema no animal seja ministrado um medicamento rápido e 

eficaz. Por muitas vezes o agricultor por ignorar os processos de como o medicamento age 

no organismo do animal acaba por contaminar-se ou ingerir medicamentos via leite ou 

carne. 

 É importante salientar que mesmo sofrendo alguma resistência, o projeto 

traçado pela cooperativa, em conjunto com técnicos e alguns cooperados na área da 

agroecologia, está sendo desenvolvido em todas as áreas da produção nos assentamentos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação do espaço agrário brasileiro montado na concentração de terras e na 

exclusão do pequeno produtor do campo é uma característica que se mantém ao longo dos 

períodos no cenário nacional. 

 Os assentamentos na campanha gaúcha surgem em um lugar onde o latifúndio 

pecuarista detinha a primazia territorial e política, por este motivo sofrem uma pressão muito 

grande nos períodos iniciais a sua implantação. A nova forma de produção preconizada 

coloca em cheque o poder dos latifundiários pecuaristas da região, que cada vez mais se 

organizam para deter a territorialização dos assentamentos no que seria o lugar do latifúndio 

pecuarista na região. 

 A implantação e desenvolvimento de assentamentos na campanha gaúcha, mais 

especificamente no município de Hulha Negra, não sucumbem aos esforços feitos pelos 

latifundiários locais para o seu fracasso, ao contrário utilizam-se das dificuldades impostas 

para reforçar os seus objetivos e suas reivindicações frente a sociedade. 

 Com isto demonstram que a forma de produzir baseada no minifúndio é viável e 

desenvolve-se satisfatoriamente em períodos de conflitos, isto é colocado porque a pequena 

propriedade é vista como frágil frente aos inúmeros problemas ligados a produção no 

campo, o seu desenvolvimento em um lugar onde conflitos políticos são somados a 

dificuldades no setor produtivo derruba o mito da fragilidade da pequena propriedade. 

 8985



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Além da superação das dificuldades impostas pelo latifúndio, os pequenos 

proprietários assentados da regional de Bagé através de sua organização no setor político e 

econômico implantam na região uma nova forma de produzir baseada na agroecologia e na 

preservação do meio ambiente local, fazendo assim que os pequenos produtores 

assentados da região aos poucos se desliguem da forma tradicional de produzir (uso de 

agrotóxicos, maquinário pesado etc.) que em muitos casos foi o fator que os inviabilizou 

como pequenos produtores. 

 Consideramos que a forma de desenvolvimento no campo proposta pelo MST e 

exposta neste trabalho mostra-se como uma alternativa viável a (re)territorialização 

daqueles que desterritorializados buscaram novas formas para se enraizarem à terra. São 

novos territórios virtualmente mais abertos e multiculturais, proporcionando assim maior 

liberdade de opções e de manifestações de pluridentidades. 
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