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Introdução  
 

 A referida proposta esta vinculada a algumas inquietações sobre o 
processo recente de reestruturação produtiva na região Sul do Estado de Mato 
Grosso do Sul, na qual venho amadurecendo idéias para o desenvolvimento de 
uma pesquisa em nível de doutorado. Os debates ocorridos na disciplina 
“Agricultura e Urbanização” me proporcionou novos horizontes de análise 
dentre os quais várias bibliografias que me auxiliaram a inicialmente entender o 
processo de urbanização a partir da modernização das atividades agrárias. 
Apesar da disciplina possuir um leque amplo de diálogos ao discutir o processo 
da agricultura e urbanização do período colonial brasileiro aos dias atuais, 
limitaremos discorrer a agricultura que se processa em meados do século XX 
aos dias atuais, por se tratar de um enfoque que venho debatendo ao processo 
recente de modernização agrária e industrialização, fato não visível em 
períodos anteriores no país e na região estudada.  
 
Capítulo I - Caarapó: considerações acerca do processo de capitalização 
da agricultura e transformações socioeconômicas. 
 
 Na primeira parte desse artigo reitero meu interesse em apresentar 
como o processo de transformação da agricultura e industrialização vem 
promovendo modificações significativas no urbano e nas formas de vida de sua 
população como também a atuação do Estado por meio das políticas públicas 
na produção do espaço local. O estudo de uma cidade de pequeno porte 
enquanto categoria de análise permite algumas ponderações que em muitos 
casos encontram-se negligenciadas do meio científico. Reportam-se 
geralmente as cidades pequenas como aquelas de menor expressão por seus 
quantitativos de população e dinâmicas em muitos casos pouco atrativas para 
se fazer uma pesquisa de maior complexidade.  
 Para levantar algumas problemáticas tornou-se necessário remontar 
aspectos que definem minimamente a formação histórica do lugar. Caarapó é 
uma cidade localizada na porção sul do atual Estado de Mato Grosso do Sul, 
colonizada por indígenas das Nações Tupy-Guarani, Caiuá e Cadiweus há 
2590 anos. No entanto a presença de indígenas quase sempre fora relegado a 
menor importância na história, que inúmeras vezes considera a colonização 
“branca” como afirma Martins (1997) a muitos que efetivamente nem brancos 
são, como os agentes principais na formação do lugar. Esse fato se deve aos 
estudos sócio espaciais que na maior parte remontam uma colonização branca 
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a partir de 1880 como aquela que condiciona à existência do lugar. (OLIVEIRA 
R., 1988, p.27) 
  A partir de uma colonização “branca”, temos alguns momentos da 
história que representam pontos significativos para a transformação local. 
Primeiro, a abertura de fazendas entre 1880 a 1915, especialmente por colonos 
gaúchos que se aproveitavam das pastagens naturais existentes para a prática 
da pecuária. Entre 1915 a 1945 temos o momento da erva-mate como 
atividade econômica mais importante de toda porção Sul do antigo Estado de 
Mato Grosso. Atividade que se desenvolve por meio do arrendamento das 
terras pela Cia Matte Laranjeira, introduz nesse período um relativo monopólio 
das atividades produtivas, sendo o papel do Estado nesses períodos pouco 
expressivos. A extração do mate estava vinculada às formas de trabalho do 
tipo “empreitada”, sob condições árduas de trabalho e mesmo a subordinação 
por dívida na qual a empresa contratava trabalhadores por período temporário, 
especialmente paraguaios no momento da colheita, ou seja, é notório quando 
se compara a afirmação de Martins (1990), ao qual o modo capitalista produz 
constantemente formas não capitalistas de produção.   

O surgimento e fortalecimento do monopólio de extração da erva-mate 
quanto sua estagnação esteve condicionada as instabilidades do mercado 
internacional de comércio de erva como também pelos interesses do Estado 
que influenciou no aporte da concessão de terras para exploração dos ervais, 
demonstrando a instabilidade da atividade em momentos de crise. 
 Nos momentos seguintes, os projetos de colonização, especialmente 
particulares no município se transformaram numa iniciativa viável de 
desenvolvimento regional. São adquiridas grandes áreas subsidiadas pelo 
Estado e vendidas em pequenos lotes a migrantes de outras regiões, 
especialmente gaúchos, paulistas e mineiros cuja orientação fora o 
desenvolvimento da agricultura mecanizada. Neste período, a atuação do 
Estado por meio de suas políticas públicas fora importante para o 
desenvolvimento local, sendo reflexo tanto para a modernização produtiva 
quanto para o crescimento urbano. O dinamismo rápido da economia local 
esteve num primeiro momento consorciado a atividade extrativa da madeira, 
produto abundante na região ao momento da substituição das matas nativas 
para a atividade agrícola. Fazendo um paralelo a análise de Maurício de Abreu 
(1986) percebemos que a atuação do Estado na reorganização do espaço 
urbano, o interesse público muitas vezes está vinculado aos interesses 
privados do Capital. O caso da atuação do Estado com fins de valorizar o Sul 
do antigo estado de Mato Grosso proporcionou até certo ponto aumento de 
novas oportunidades de emprego, agregação de valor ao produto do campo tão 
quanto à diminuição do tempo de percurso ao mercado consumidor, mas em 
outro expoente reforçou a concentração de terras por meio da propriedade 
privada como também produziu tensões e exclusão social. 
 O Estado de Mato Grosso do Sul após o período da erva mate 
restabelece vínculos mais fortes às regiões mais dinâmicas do país, em 
especial a São Paulo. Ao entender o desenvolvimento da capital paulista visto 
em Monbeig (2004) percebemos vários reflexos sobre a região estudada. As 
conseqüências da interferência de São Paulo na região são percebidas em 
diferentes momentos: como caminho do ouro, em que as bandeiras cruzam 
essa região em direção as áreas de mineração. A atividade ervateira havia 
proporcionado certa “independência” econômica em relação às regiões 



dinâmicas do país, mas voltam a serem fortalecidas com influência do Estado 
Nacional que passam a criar mecanismos tais como créditos e ampliação da 
malha viária por meio de ações estabelecidas pela SUDECO4. (Abreu S., 
2000). Em Monbeig vemos que a formação do mercado de imóveis esteve 
condicionada a passagem da renda capitalizada do escravo para a terra 
(urbano e rural) para o qual uma significativa quantia de capital são conduzidas 
à formação de loteamentos com a instituição da propriedade privada da terra. 
Sendo a propriedade da terra o meio legal para incorporação de novas áreas, o 
Estado de Mato Grosso passa a ser valorizado no projeto de colonização com 
vistas a transformar a terra em negócio, sendo vinculada ao que popularmente 
se condicionou ser chamada de “extensão” do mercado paulista ao se 
implantar uma agricultura mecanizada para a produção de alimentos. 

Esse processo que ocorre logo após o período madeireiro e da 
privatização da terra demonstra uma economia consolidada, mas sem grande 
dinamismo, visto que as atividades agrícolas estiveram vinculadas a grandes 
extensões de terras, elevado processo de mecanização e preços baixos dos 
produtos agrícolas, que forçara a concentração de renda e baixa oferta de 
empregos, fato que a cidade começa a perder contingente populacional para 
cidades maiores, em especial a cidade vizinha Dourados, que se transforma 
em pólo regional de prestação de serviços.   

A relação da estagnação econômica, população diminuta e 
desigualdades acaba relegando as características do município a um contexto 
de ruralidade e pobreza, estabelecem padrões culturais que se tornam fáceis 
de serem percebidos devido ao modo de vida simples de seus habitantes que 
remontam ainda elementos de certo romantismo, tais como a importância de 
certas instituições sociais como a Igreja, a Escola, o poder público local, aos 
equipamentos de lazer público como a praça que em muitos casos aparece 
enquanto único local de lazer para a população, as relações de vizinhança que 
ainda são bastante presentes, o batismo como o poder de aproximar o convívio 
familiar e fortalecimento de laços com a Igreja Católica, a rua que se 
transforma em apêndice da residência em função do relativo status de 
tranqüilidade dentre outros elementos que caracterizam este tipo de cidade de 
pequeno porte. O fraco desenvolvimento econômico vinculado as poucas 
oportunidades de emprego fixo, em que muitos trabalhadores se vêm 
condicionados a empregos temporários nas fazendas, fortalecendo as práticas 
informais na economia local e relações de vizinhança, enquanto estratégias de 
sobrevivência, que Milton Santos (1979) aborda como circuito inferior da 
economia essas práticas consideradas como não capitalistas, mas que no 
âmbito da produção desigual do espaço se mostram eficazes para a 
reprodução ampliada do capital. 

  
 Capítulo II: O movimento do Capital e as transformações recentes 
no município de Caarapó. 
 
 Destaco este capítulo como parte importante para explicar o movimento 
recente que vem ocorrendo na produção do espaço local neste município. Em 
Caarapó vinculado ao fenômeno de industrialização e reestruturação produtiva 
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das atividades do campo vem alterando significativamente as características 
locais.  
 Os incentivos estatais para o desenvolvimento do setor energético tem 
possibilitado a vinda de inúmeras empresas do setor sucroalcooleiro e de 
biocombustíveis para o Estado, sendo que destas, duas estão em processo de 
instalação de suas plantas em Caarapó. A Agrenco bioenergia, empresa que 
processa oleaginosas para a produção de biodiesel está com uma planta 
industrial em processo final de construção assim como o Grupo Nova América 
está iniciando a construção de uma nova unidade fabril no município. Juntos, 
estas duas empresas devem gerar novos 1300 empregos diretos. A esse 
processo, Singer (2004) e Bidermam (2004) afirmam que no Brasil, 
especialmente a partir da década de 1980, novas conjunturas, como a 
desconcentração das indústrias facilitadas pela modernização das 
comunicações e dos transportes relegou as cidades mais dinâmicas como São 
Paulo outros papéis, em especial a importância do setor terciário5, com a 
presença de escritórios de administração de empresas, bolsa de valores e 
mercadorias6, instituições de ensino, pesquisa, lazer, consumo etc., ou seja, as 
cidades de grande porte ou mais dinâmicas passam a desempenhar no 
momento atual o “controle econômico”, de produção e consumo. Parte 
considerável do setor industrial nessa conjuntura transferem suas unidades de 
produção para regiões menos dinâmicas aproveitando-se de certas vantagens 
como, facilidades de financiamentos, redução de impostos, organização 
trabalhista mais vulneráveis ou mesmo inexistente, menores salários e também 
por facilidades de escoamento da produção. No entanto, retratar o processo de 
industrialização no Mato Grosso do Sul, refere em maior parte às indústrias que 
dependem de matérias-primas da agricultura, ou seja, trata falarmos de 
agroindústrias, que logo resultaria numa condição de ineficácia a comparação 
destas condições ao exposto por Paul Singer em explicar o processo de 
terceirzação da economia de São Paulo. Contudo, somente nos últimas 
décadas a agricultura encontra certo dinamismo para se desenvolver 
comercialmente, quando a produção agrícola consegue ser escoada com 
grande rapidez e a baixo custo aos grandes centros de consumo e exportação. 
O surgimento das agroindústrias na região são reflexos da condição de 
modernização dos meios de comunicações e transportes. Essas novas 
configurações, Milton Santos (1993) afirma que o Brasil deixa o posto fincado 
durante muitos séculos de arquipélago econômicos isolados para a partir da 
economia do café, construindo novas dinâmicas baseadas na industrialização e 
na articulação de seus territórios.  
 As transformações que o processo recente está por representar no 
município é o que move o interesse da pesquisa. A vinda de novas empresas e 
a modernização das atividades produtivas vem promovendo novas 
espacialidades como também novas relações socioculturais no município. 
Caarapó vem ganhando um significativo contingente populacional, fato que sua 
população aumentou 15,3% entre 2005 a 2007 segundo dados demográficos 
do IBGE. O novo momento histórico vem proporcionando outras relações e 
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mediações. A euforia de melhores tempos é verificada em discursos de 
agentes públicos, na oferta de novos empregos, no aquecimento das vendas 
no comércio, da valorização imobiliária são reflexos de um novo momento, 
perspassando períodos de estagnação após a abertura de propriedades rurais. 
 Os reflexos desse novo momento é uma análise que está se 
constituindo, no qual se pretende nesse artigo apontar alguns aspectos que 
vem a se constituir o que se pretende para a construção da tese. Se por um 
lado a cidade “cresce” conjunto a novas possibilidades, no outro são 
percebidas necessidades que demandam de investimentos públicos para o 
oferecimento de equipamentos, tais como, moradias populares, educação, 
saneamento etc. O crescimento demográfico vem favorecendo a dinamização 
do mercado de imóveis, aumentando os valores tanto para aquisição quanto 
para aluguel. O incremento imobiliário proporciona, contudo a formação de 
periferias como de condomínios fechados. Seabra (2004) vem discutindo o 
processo de industrialização que promoveu o crescimento urbano em São 
Paulo, fato que levou a valorização das áreas melhor equipadas forçando a 
população pobre a se residir em lugares cada vez mais distantes, prejudicando, 
contudo a qualidade de vida dos trabalhadores bem como aumentando 
consequentemente os gastos do Estado por equipamentos públicos. A 
elevação do custo de vida segunda Dedecca (2004), acarreta na redução da 
qualidade de vida da população, crescimento de periferias e favelas, aumento 
consequentemente das desigualdades de classes. A cidade para Damiani 
(2004) passa a ser símbolo da contradição no aburguesamento de algumas 
classes sociais e a reprodução em massa de outros, condenados ao modo de 
vida precário, tendo na informalidade um dos poucos meios de se conseguir a 
sobrevivência.  

Os níveis de violência no município como expoente de análise começam 
a ser maiores devido ao crescimento da população, requisitando assim, maior 
infra-estrutura nesse setor. A rua, que durante toda a história do município 
sempre fora uma apêndice da residência começa demonstrar sinais de perigo, 
sendo dela necessário se proteger construindo pequenas fortalezas 
residenciais. A cidade começa a perder seu antigo status de monotonia e 
tranqüilidade para incorporar condicionantes de uma urbanização já bastante 
precárias como demonstradas em centros maiores. As novas demandas 
necessitarão recursos públicos em somas maiores, como investimentos em 
equipamentos de segurança, lazer, saúde, educação, infra-estrutura etc.  

Contudo, no artigo de Suzuki (2007), percebemos que as definições do 
rural e do urbano, do moderno e da modernidade, ou seja, as condições atuais 
que temos para explicar ainda são bastante confusas por se tratar de um 
movimento que ainda está por se constituir. A intensificação do capital no 
campo, a industrialização via agroindústrias colocam em xeque muitos debates 
que vem acontecendo. A cidade e o campo nunca viveram numa concepção 
metodológica tão complexa para definição dos seus conceitos. O urbano é visto 
no campo por meio de vários aspectos, assim como muitos elementos do rural 
são vivenciados na cidades, desde as pequenas cidades quanto nas periferias 
dos grandes centros urbanos. Essas e outras indagações precisam ser 
amadurecidas, por isso, levaremos ainda algum tempo para pesquisar dados, 
conhecer outras teorias, participar de eventos e debates para construir uma 
base teórico metodológica que de conta de explicar esses movimentos que 
vem ocorrendo em cidades pequenas em várias partes do país. Limitaremos 



assim, em apontar alguns aspectos que remontam um problema a ser 
pesquisado, mas que será necessário de tempo e dedicação para afirmações 
mais precisas. 
    
Considerações finais  
 
 Esses fenômenos discorridos fazem parte de uma série de inquietações 
e indagações presentes no cotidiano de quem vive nesse município. Enquanto 
autor, sou morador desse município desde que nasci, à 26 anos, ali fora o lugar 
que formei amizades, estudei, trabalhei, conheci pessoas diversas nesta 
cidade. O que vem preocupando a quem mora neste município, em especial, a 
quem está vinculado ao estudo dos fenômenos sociais é o processo muito 
rápido no qual se vem apresentada. Num curto espaço de tempo (após 2004), 
vem sendo debatidos projetos no âmbito do Governo Federal de reestruturação 
produtiva no campo, com a inserção de culturas e indústrias destinadas a 
produção de energia.  
 A agricultura no município até então baseadas na produção de grãos e 
na pecuária em grandes áreas de terras para exportação ou a agricultura 
camponesa vinculada a produção para um mercado regional começam ser em 
parte substituídas por outros produtos e finalidades. A característica urbana 
começa se modificar, assim como os aspectos culturais de sua população.  
 Todos esses fenômenos que discuto é uma forma preliminar de análise 
de fatos que ainda estão por se constituir no município. Ambas as empresas 
estão em período de conclusão ou de início de obras, mas já produzem 
algumas territorialidades como também por modificar significativamente o 
espaço urbano local. O artigo, como uma abordagem inicial de um fenômeno 
que venho propondo debater faz parte de um trabalho mais amplo no qual 
dedicar amplo tempo para discorrer e analisar, no qual nos próximos anos terei 
um material mais suculento para propor o debate em discussões mais 
aprofundadas.  
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