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  O  presente trabalho é uma pesquisa realizada em nível de mestrado e 
teve como objetivo, analisar o processo que culminou  no desenvolvimento da 
avicultura pela COOAGRI (Cooperativa Agropecuária e Industrial Ltda) no Estado 
de Mato Grosso do Sul/ Brasil. 
  A territorializaçao da avicultura começa a se tornar evidente a partir 
de 1990. Entretanto, vários foram os elementos que puderam ser identificados na 
manifestaçao deste processo, sendo que, para a sua descoberta, utilizamos como 
referencial:  o recurso histórico (pesquisa bibliográfica, em jornais, revistas); o 
recurso teórico (a questao da territorialidade segundo RAFFESTIN (1993) e a 
teoria do desenvolvimento desigual e combinado, segundo OLIVEIRA (1986)) e o 
trabalho empírico. 
  Como já nos lembrou RIZZI (1993), a avicultura éuma atividade que 
se desenvolve nos lugares onde existe mao-de-obra (familiar) e matéria-prima (soja 
e milho) disponíveis. Neste sentido, a porçao meridional do Estado apresentou as 
condiçoes básicas para o seu desenvolvimento.  
  Conforme já tem sido abordado por outros autores esta porçao do 
Estado foi alvo da açao de políticas de colonizaçao públicas na primeira metade do 
século XX. Em 20 de janeiro de 1923, temos a reserva de uma área de 50.000 ha de 
colonizaçao municipal onde hoje constitui-se o município de Itapora 
(regulamentado em 1946) tendo sido destinados lotes de cerca de 50 ha, a 
lavradores nacionais e estrangeiros; em 28/10/43 foi criada a Colônia Agrícola 
Nacional de Dourados (CAND), sendo distribuídos em torno de 6.500 lotes rurais 
com área média de 30 ha para trabalhadores desprovidos de recursos que, com base 
na produçao familiar, desenvolviam a atividade agrícola, como o arroz, feijao, 
milho e mandioca. Esta política de colonizaçao do Governo Vargas, encerrava, 
segundo BATISTA (1995), um dos aspectos da política de nacionalizaçao das 
fronteiras. Assim, com objetivos de "Segurança Nacional", o Estado lança mao da 
criaçao de relaçoes nao capitalistas  de produçao, definindo desta forma, a presença 
da mao-de-obra familiar. 
  A partir de 1950, com a chamada "Marcha para o Oeste", verifica-se 
uma série de iniciativas privadas, que definirao uma nova característica no processo 
de colonizaçao. A venda de lotes por empresas colonizadoras, definindo assim, seu 
uso capitalista, dará início à colonizaçao por migrantes que já dispunham de um 
certo poder aquisitivo, pois necessitavam dispor de dinheiro para comprá-las. A 
política de colonizaçao privada dará um novo "tom" no processo de ocupaçao, com 
a especulaçao de terras. GRESSLER & SWENSON (1988), citam a  Cia Vera Cruz 
(1953), que vende lotes rurais de terra no município de Naviraí; a SOMECO 
(Sociedade Melhoramentos e Colonizaçao - 1962) que adquiriu 80.000 ha nos 
atuais municípios de Ivinhema e Glória de Dourados, vendendo lotes de 5 a 20 ha; 
em 1951, a Cooperativa de Cotia comprou 36.000 ha no município de dourados, 
vendendo lotes de 20 alqueires; entre outros. OLIVEIRA, R.V. (1988) relata 
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também que, entre 1950 e 1965, Jeremias Lunardelli e Ariosto da Riva, lotearam 
glebas no município de Caarapó.  Os produtores que se deslocarao para cá, já nao 
mais serao camponeses desprovidos de recursos, mas de colonos que dispunham de 
capital para imobilizar na terra. Esta característica particular do processo de 
ocupaçao, permitirá também, com que haja a presença de propriedades com menos 
de 100 ha nesta porçao meridional do Estado. 
  Um outro momento histórico que proporcionará o desenvolvimento 
posterior da avicultura, foi a expansao da soja, que constitui-se em um importante 
elemento para a fabricaçao de raçao, utilizado para alimentar o frango. A 
manifestaçao deste fenômeno no Estado, representou uma das formas de realizaçao 
do capital industrial, no contexto da sua expansao no campo. Podemos dizer que 
teve como alvo, a soja, que nos moldes da alta mecanizaçao com que vem 
acompanhada, articulou-se com os proprietários de terra. Aqui, o Estado novamente 
aparece como agente mediador, fornecendo a infra-estrutura básica para a sua 
expansao. A expropriaçao de muitos trabalhadores, tem se revelado como uma das 
facetas deste processo, pois o desenvolvimento de tal atividade implica num custo 
de produçao que se torna inviável em pequenos estabelecimentos. 
  Com o desenvolvimento destas atividades na porçao meridional no 
Estado, começa a surgir a preocupaçao, por parte dos cooperados, da dependência 
econômica que havia de duas culturas; preocupaçao esta agravada com o aumento 
no custo de produçao a  partir de 1979 (crise do petróleo), na medida em que 
elevavam os preços dos combustíveis, insumos e juros bancários em relaçao aos 
produtos agrícolas; com as frustaçoes de safras provocadas por problemas 
meteorológicos, como no ano de 1979, contribuindo para afetar economicamente o 
agricultor.   
  A COOAGRI, conforme pudemos observar em entrevistas com 
funcionários e também através de artigos da época, fala em diversificaçao desde o 
início da década de 1980. Quando começam a sofrer com a crise do  binômio 
soja/trigo, os cooperados passam a solicitar da mesma, alternativas viáveis de 
produçao. As primeiras experiências, foram com culturas de inverno, na 
perspectiva de se substituir o trigo. Primeiro foi com o alho (1981-1982),  pois 
consideravam que esta cultura encontrava-se adaptada ao clima, já que constituía-se 
numa realidade da regiao, com destaque para Vila Vargas, no município de 
Dourados; mas pela sua alta perecividade, teve suas tentativas frustadas.  Depois 
com a canola (que produz o óleo comestível); o girassol, que foi cultivada por uns 
dois anos, mas suas sementes nao estavam adaptadas para o clima da regiao (nao 
podiam contar com o apoio da EMBRAPA, pois ela atuava somente com as 
culturas de milho, trigo e soja). 
  Somente após várias experiências e reivindicaçoes dos cooperados, a 
COOAGRI opta por um caminho:  a expansao vertical de suas atividades, através 
da cultura do milho, que, apesar de até entao, nao se constituir em atividade de 
grande expressao, vinha sendo cultivada há muitos anos  no Estado, principalmente, 
como alternativa à cultura do trigo. 
  Assim, a COOAGRI, de produtora e comercializadora de graos, 
transforma-se também  em dona de três indústrias processadoras de matéria-prima, 
através do desenvolvimento de duas atividades básicas. Em primeiro lugar, 
podemos citar a avicultura, que tinha como principal objetivo, atender aos 
cooperados com mao-de-obra familiar. Para tanto, constróem em Dourados uma 
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fábrica de raçao (a matéria-prima originava-se dos próprios cooperados - milho e 
soja), que entra em funcionamento a partir de 1989 e o abatedouro de aves, em 
1990 (localizado no Distrito Industrial de Dourados).  Em Maracaju, constróem em 
1990, uma indústria de processamento do milho, para atender aos cooperados 
proprietários de terra, produzindo subprodutos como a quirela, canjica, canjiquinha, 
etc.. 
  Por medida de contençao de despesas com frete, a avicultura poderia 
estender-se até um raio de 100 km do abatedouro. Entretanto, apesar desta 
possibilidade de expansao, verifica-se que a mesma tem se territorializado 
principalmente em áreas das antigas colônias (CAND e colônia de Itapora). Um dos 
fatores que explicam a presença dos aviários nestas áreas, é a significativa presença 
de pequenos estabelecimentos. Todavia, em determinados lugares, como por 
exemplo, em Glória de Dourados, o seu aparecimento dependeu da organizaçao da 
influência política que havia dos proprietários de terra do lugar. Já na porçao mais 
ao sul do Estado, temos também, a atuaçao de outro abatedouro de aves, ou seja, a 
PIRATINI, no município de Caarapó. 
  A existência de interesses antagônicos na Cooperativa, se evidencia 
também no sistema de integraçao (utilizado na avicultura). Para o desenvolvimento 
desta atividade, realizam um contrato de parceria, onde o avicultor assume a 
responsabilidade de entrega da produçao. Entendemos que esta relaçao de 
desconfiança, revela a presença na Cooperativa e na atividade, de produtores com 
interesses antagônicos, como o de camponeses e proprietários de terra, 
necessitando portanto, de um contrato formal. Nao é, por exemplo, o que acontece 
com a Sadia, que segundo AZEVEDO (1993) estabelece apenas um contrato 
verbal. A diferença aqui, pode evidenciar o fato de que a Sadia trabalha 
predominantemente com a mao-de-obra familiar, cujos trabalhadores sao 
tradicionalmente conhecidos como "gente de palavra", cuja lógica é relatada por 
MOURA (1986) como código costumeiro. 
  Assim, podemos observar que, na  COOAGRI, a territorializaçao da 
avicultura constituiu-se no caminho seguido pelos cooperados como alternativa 
econômica para nao dependerem apenas das culturas de graos, o que significa que, 
cooperados e Cooperativa se unem  para se expandir verticalmente,  criando 
novamente,  mecanismos de acumulaçao. Esta atividade, irá se desenvolver em 
outros lugares do Estado, como a Piratini (1992) no município de Caarapó; a 
Frango Vit (1993) em Campo Grande; a Frango Ouro (1994) em Aparecida do 
Taboado. 
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