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O Município de Nova Palma, Estado de Rio Grande do Sul, área onde 
localizam-se as mostras de nossa investigação, foi fundado em 1884 quando 
na ocupação de território gaúcho por colonizadores estrangeiros. Os 
fundadores eram imigrantes italianos que adquiriam os lotes de terra vinte e 
dois hectares cada, a  través dos financiamentos do governo. A estrutura 
fundiária do Município já nasce, portanto, limitada á pequenas propriedades. 
No elicio, os colonizadores cultivavam apenas produtos agrícolas para 
subsistência da familia. Porém, com o passar dos anos e concomitante a maior 
articulacao com a dinâmica de mercado, passam a cultivar também produtos 
de valor-de-troca. Favorecidos pela ação estatal em meio ao movimento de 
expansão do capitalismo ao espaço agrário brasileiro, criam no elicio de 
década de sessenta deste século a Corporporativa Agrícola Mista Nova Palma 
Ltda. A partir dai terão garantias da comercialização de toda a produção (soja, 
funo, trigo, milho e feijão) e do “fornecimento” dos insumos necessários á 
praticam agrícola.o ritmo de vida em cada propriedade aumenta lentamente. 
Aumenta a produção agrícola, o uso de fungicida, inseticida, etc., e 
concomitantemente, as horas de trabalho dependidas pelo pequeno produtor e 
membros de sua familia. Não há trabalho assalariado. Intensifica-se o processo 
de apropriação e produção do espaço. Contraditoriamente á medida que 
aumenta a produção agrícola, aumenta a transferência de valor dos agentes do 
capital comercial, industrial e financeiro. Quem mais lucra com a produção 
agrícola em questão, não são os pequenos proprietários e produtores, mas sim  
a cooperativa agrícola a través de re-venda da produção, através dos 
financiamentos agrícolas a través da re-venda dos insumos aos agricultores. E 
mais, por otras destas transações efetivadas entre o cooperativa local e os 
agricultores, ainda se dá a apropriação do trabalho excedente por parte do 
grande capital, composto em sua maioria por capital estrangeiro (Bayer, Ciba-
Geigy, Basf, etc.). É a subordinação do trabalhador agrícola ao capital. 
Contraditoriamente, através das atividades de seu dia-a-dia, aquele produtor 
que aparece como livre e autônomo por ser dono da terra e dos instrumentos 
de trabalho, em essência aliena quase todo resultado de “seu” trabalho para 
estranhos. Na relação custo de produção versus ganho líquido sobra muito 
pouco aos agricultores entrevistados!. 


